
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

As organizações de Brampton podem candidatar-se a uma classificação 
complementar em matéria de Certificação de Acessibilidade da Fundação 

Rick Hansen (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification) 

BRAMPTON, ON (11 de março de 2020) – Brampton foi selecionada como um dos dez municípios em 
Ontário onde as organizações são elegíveis para se candidatarem a uma Certificação de 
Acessibilidade da Fundação Rick Hansen (RHFAC – Rick Hansen Foundation Accessibility 
Certification) complementar, um programa que classifica o nível de acessibilidade dos edifícios para as 
pessoas com deficiências. 

As organizações sem fins lucrativos, públicas e privadas na cidade são encorajadas a beneficiar de 
uma classificação RHFAC gratuita para compreenderem melhor o nível de acessibilidade dos seus 
edifícios e identificarem formas de fazer melhorias. Os edifícios que atingirem uma classificação 
suficientemente elevada receberão o Certificado de Acessibilidade da Fundação Rick Hansen (Rick 
Hansen Foundation Accessibility Certified) ou o Certificado de Acessibilidade Gold (Accessibility 
Certified Gold). 

O novo programa RHFAC complementar é financiado pelo Governo de Ontário em parceria com a 
Fundação Rick Hansen (Rick Hansen Foundation), com o objetivo de tornar as comunidades mais 
acessíveis. Brampton foi selecionada pelo seu número de habitantes e respetiva diversidade 
geográfica. Aproximadamente 25 locais em Brampton serão elegíveis para classificações RHFAC 
complementares. As organizações devem enviar as suas candidaturas até 27 de março 
para www.rickhansen.com/freerating. 

Para mais informações sobre o programa RHFAC, visite www.brampton.ca 

Destaques 

• As organizações classificadas através do programa RHFAC obterão uma classificação com 
cartão de pontos e um relatório das principais áreas de êxito e melhoria para o seu espaço. 

• O Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory Committee) da Cidade de 
Brampton, composto por cidadãos, irá analisar todas as aplicações do programa RHFAC até ao 
fim de maio/início de junho. Se as suas candidaturas forem selecionadas, os candidatos serão 
notificados até 3 de julho de 2020. 

• A Cidade de Brampton e o seu Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory 

Committee) estão dedicados a garantir que as pessoas de todas as idades e capacidades 

usufruam das mesmas oportunidades, uma vez que vivem, trabalham, divertem-se, visitam e 
investem em Brampton. 

Citações 
 
«Brampton é um Mosaico pela sua diversidade e, na Cidade, estamos empenhados em remover 
barreiras para as pessoas com deficiências e identificar oportunidades para aumentar a acessibilidade 
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na nossa comunidade diversa. Estou entusiasmado por Brampton ter sido selecionada para integrar o 
programa RHFAC e encorajo as organizações locais a participarem e ajudarem-nos a tornar a nossa 
cidade mais acessível para todos.»  

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«Na qualidade de representante do Conselho no Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility 
Advisory Committee), estou orgulhoso do trabalho que estamos a fazer com a comunidade para tornar 
Brampton mais acessível para as pessoas de todas as idades e capacidades. Encorajo as 
organizações de todos os tipos a beneficiarem desta oportunidade gratuita, com vista a obterem uma 
classificação RHFAC. Com a remoção de barreiras, a nossa cidade torna-se mais inclusiva e acessível 
a todos, permitindo que as pessoas com deficiências participem plenamente na nossa comunidade.»  

- Pat Fortini, Conselheiro Regional, Distritos 7 e 8; Membro do Comité Consultivo para a 
Acessibilidade; Membro, Comité Consultivo para a Acessibilidade da Região de Peel 

«Este generoso financiamento do governo de Ontário irá permitir que muitas organizações 
compreendam e mostrem a acessibilidade dos seus edifícios, ajudando a elucidar os seus planos de 
acessibilidade futuros no que diz respeito ao ambiente criado. É uma grande oportunidade para as 
organizações ajudarem a tornar Ontário mais inclusiva para a nossa população idosa e o número 
crescente de pessoas com deficiências. 

- Brad McCannell, Vice-Presidente, Acesso e Inclusão, Fundação Rick Hansen 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

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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