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O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods 
Program) passa a ser virtual em 2020 

BRAMPTON, ON (27 de julho de 2020) – O Programa de Incentivo das Vizinhanças da Cidade de 
Brampton (City of Brampton’s Nurturing Neighbourhoods Program) regressará na terça-feira, 4 de 
Agosto de 2020. Este ano, para proteger a saúde e a segurança dos funcionários e residentes, o 
programa será apresentado online. 

O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) visa melhorar o 
compromisso cívico, capacitar os residentes a terem um papel ativo na sua vizinhança e em harmonia 
com os recursos disponíveis. Os residentes disporão de três formas novas para saberem mais sobre a 
sua vizinhança e partilharem online o que é importante para eles: 

• Caminhadas virtuais – serão publicadas no sítio Web (website) da Cidade 15 caminhadas 
pré-gravadas em datas programadas. Incentivamos os residentes a fazerem estas caminhadas 
virtualmente, ou utilizarem as ferramentas fornecidas para fazerem estas caminhadas 
pessoalmente e de forma independente, mantendo a distância física. 

• Inquérito sobre a vizinhança – a Cidade pretende compreender as vizinhanças da 
comunidade e de que forma os residentes interagem entre si. Incitamos os residentes a 
realizarem o inquérito online relativo à sua área. 

• Ferramenta de mapeamento online – uma ferramenta de mapeamento permitirá aos 
residentes identificarem oportunidades, problemas e alterações na sua vizinhança.  

Para obter mais informações sobre o Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods) e uma 
lista completa de caminhadas virtuais na vizinhança, visite www.brampton.ca/neighbourhoods.  

Factos rápidos 

• Foi identificada uma Auditoria Completa à Vizinhança (Complete Neighbourhood Audit) como 
uma ação integrante da Visão Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision). O Incentivo das 
Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods) foi lançado em 2019 para obter a opinião da 
comunidade, harmonizar os residentes com os recursos e, a longo prazo, criar um plano de 
ação concebido especificamente para as vizinhanças locais. 

• Em 2019, o Município concluiu 11 caminhadas de Incentivo da Vizinhança (Nurturing 
Neighbourhood), nas quais participaram mais de 400 residentes. 

Citações 

«Brampton é um Mosaico intercultural (Mosaic) e os nossos residentes são especialistas no que 
respeita às vizinhanças, que consideram como lar. O Programa de Incentivo das Vizinhanças 
(Nurturing Neighbourhoods Program) apresenta oportunidades inovadoras para fomentar o 
envolvimento dos cidadãos de Brampton na sua comunidade. Incito todos os que vivem nas 15 áreas 
selecionadas este ano a darem a sua opinião através das caminhadas virtuais, participando em 
inquéritos relativos à vizinhança e deixando os seus comentários sobre a ferramenta de mapeamento 
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online.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«À medida que a Cidade continua a recuperar da pandemia de COVID-19 e procede à reabertura de 
amenidades, tanto quanto possível, a segurança da comunidade continua a ser de importância 
primordial. O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) permitirá 
que os residentes expressem de forma segura as suas opiniões sobre 15 vizinhanças locais, e 
contribuam para que a Cidade construa comunidades sustentáveis.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Comissão de Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development Committee), 
Cidade de Brampton 

«O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) permite que os 
residentes partilhem aquilo que gostam na sua comunidade, conheçam os próximos projetos e 
comuniquem ideias sobre as mudanças que gostariam de ver implementadas a nível local. Embora o 
programa esteja um pouco diferente este ano, os residentes podem continuar a reforçar a sua 
vizinhança com o mesmo empenho na segurança dos seus lares.»  

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Comissão de Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development Committee), 
Cidade de Brampton 

«A Cidade continua empenhada em servir os residentes de Brampton durante a pandemia de COVID-
19. Enquanto o Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) passa a 
ser online, esperamos continuar a interagir com os residentes e as suas ideias, mantendo a segurança 
da comunidade.»  

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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