
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   
 

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) apoia o plano 
de desenvolvimento de Heritage Heights 

BRAMPTON, ON (7 de agosto de 2020) – Na reunião de quarta-feira, 5 de Agosto, o Conselho 
Municipal de Brampton (Brampton City Council) apoiou o plano de desenvolvimento para a última área 
de Brampton pouco desenvolvida: Heritage Heights. 

Abrangendo 1618 hectares e representando 1/16 da área total de Brampton, Heritage Heights situa-se 
no noroeste de Brampton, estendendo-se de Mayfield Road até ao vale Credit River, e de Winston 
Churchill Boulevard até Mississauga Road. Na Visão Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision) 
destacou-se como localização proposta para um novo Centro da Cidade (Town Centre) – um local com 
serviço completo e integral, de utilização combinada com opções de trabalho e habitação. O plano de 
desenvolvimento para Heritage Heights reflete as melhores práticas com vista a criar uma comunidade 
onde os futuros residentes e empregadores possam desfrutar de um estilo de vida saudável e uma 
qualidade de vida elevada. Baseia-se num compromisso comunitário abrangente e cria o quadro para 
um local sustentável, habitável, vibrante e saudável para viver, trabalhar, aprender e divertir-se. 

Existem bastantes oportunidades de crescimento em matéria de habitação e emprego para Brampton 
no âmbito do apoio ao plano de desenvolvimento de Heritage Heights, O plano apresenta uma gama 
de opções de habitação com acesso conveniente a transportes, incluindo a proposta de uma estação 
GO e uma rede conectada de trilhos e espaços abertos. O principal componente do plano é uma 
autoestrada urbana norte/sul, incluindo uma faixa dedicada apenas a camiões, em alternativa ao 
Corredor Ocidental de Transportes da Área Metropolitana de Toronto (GTA West Transportation 
Corridor) através de Heritage Heights. Esta avenida principal irá criar um coração urbano com várias 
utilizações para a comunidade, onde os residentes e os visitantes poderão fazer compras, desfrutar 
dos restaurantes locais, iniciar uma empresa e fazer parte de um estilo e vida saudável, ativo e 
vibrante. O Distrito de Bem-estar (Wellness District) proposto, que inclui terrenos para um potencial 
futuro hospital e serviços de apoio médico adicionais, localiza-se ao longo da principal autoestrada 
urbana. O plano visa uma comunidade moderna, totalmente ligada, e o seu desenvolvimento será 
realizado de uma forma ecológica. 

Para garantir que Heritage Heights reflete os ideais dos residentes de Brampton, a Cidade continuará 
o seu processo abrangente de envolvimento público com os intervenientes relevantes. A Cidade 
também realizará os estudos técnicos necessários, trabalhando estreitamente com outros níveis de 
governo, com vista a criar um plano secundário revisto, a próxima fase do processo, concluído no final 
de 2020. 

Para obter mais informações sobre Heritage Heights e o programa de planeamento da Cidade para a 
área, visite www.brampton.ca/nwbrampton. 

Citações 

«A prioridade do Conselho Municipal (City Council), essencial para nos ajudar a realizar a nossa Visão 
Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision), consiste em criar comunidades absolutas, sustentáveis e 
conectadas que permitam aos residentes manter uma qualidade de vida elevada. Como última área de 
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Brampton pouco desenvolvida, Heritage Heights constitui uma oportunidade estimulante para fazer o 
que é correto desde o início. Estou confiante que este plano de desenvolvimento fará isso, criando 
empregos, habitação acessível e a oportunidade para viver, trabalhar, aprender e divertir-se no 
noroeste de Brampton.» 

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

«A Cidade aspirava a uma inserção significativa de residentes de Brampton, com experiências e 
antecedentes diferentes, e essa colaboração essencial reflete-se certamente no plano de 
desenvolvimento de Heritage Heights. A Visão 2040 (2040 Vision) vai trazer mudanças concretas na 
forma como planeamos, incluindo encarar todo o desenvolvimento como parte de um todo. O plano de 
Heritage Heights é uma peça fundamental para atingir estes objetivos e sinto-me orgulho por o 
apoiar.» 

- 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 

«Heritage Heights é uma oportunidade única para desenvolver uma comunidade progressista, 
consciente e bela de que todos os cidadãos de Brampton se orgulhem. À medida que continuamos a 
envolver o público, bem como os intervenientes motivados, agradecemos a sua paixão e contributos 
extraordinários. A população de Brampton merece o melhor e este plano de desenvolvimento satisfaz 
as necessidades dos residentes a vários níveis.» 

- 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 

«Durante os últimos cinco anos, trabalhámos estreitamente com os intervenientes, proprietários e 
residentes de Brampton para ajudar a moldar o futuro de Heritage Heights. O plano de 
desenvolvimento engloba uma visão que desenvolve terras como uma entidade absoluta e destaca 
uma orientação para planear um desenvolvimento sustentável, vibrante e acessível no futuro. Temos o 
prazer de apoiar este plano e continuaremos a envolver todas as partes com vista a avançar e 
proporcionar uma comunidade habitável e conectada no noroeste de Brampton.» 

- Michael Palleschi, Conselheiro Regional (Regional Councillor) ,Distritos (Wards) 2 e 6, e Doug 
Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6, Cidade de Brampton 

«O planeamento e a construção de uma comunidade que reflitam as necessidades e os ideais dos 
residentes de Brampton constitui um incentivo para a Cidade, e o plano de desenvolvimento de 
Heritage Heights permite que demos mais um passo nesse sentido. Os funcionários esperam continuar 
a envolver os residentes, proprietários e outros intervenientes relevantes para rever o plano secundário 
de Heritage Heights com vista a criar uma comunidade extremamente habitável, conectada e 
absoluta.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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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