
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 
O Conselho Municipal de Brampton aprova um plano de trabalho 

impressionante e uma estratégia de envolvimento relativos ao novo Plano 
Oficial do Município 

  

BRAMPTON, ON (23 de janeiro de 2020) – A 22 de janeiro de 2020 numa Reunião Extraordinária do 
Conselho, o Conselho Municipal de Brampton aprovou um novo plano de trabalho e uma estratégia de 
envolvimento comunitário abrangente que visam apoiar a criação do Plano Brampton 2040 – o novo 
Plano Oficial do Município. 

No seguimento do compromisso público alargado no outono de 2017, a Visão Brampton 2040 foi 
aprovada pelo Conselho Municipal em maio de 2018. Esta Visão representa um futuro mais 
sustentável, urbano e dinâmico para o município. O Termo das Prioridades do Conselho 

Municipal (Term of Council Priorities) define os passos fundamentais para que Brampton alcance este 

futuro. O Plano Brampton 2040 é uma parte crucial deste processo, e este novo Plano Oficial irá 
fornecer orientações que assegurem o funcionamento conjunto do planeamento, dos projetos e do 
desenvolvimento do Município, com vista a atingir os objetivos da Visão Brampton 2040. 

Para assessorar os funcionários do Conselho Municipal na criação do Plano Brampton 2040, o 
Município conta com a experiência multidisciplinar do WSP Canada Group Ltd nas áreas de 
Planeamento do Ordenamento Territorial, Planeamento de Políticas e Arquitetura Urbana; 
Envolvimento da Comunidade e partes interessadas; Sustentabilidade; Transportes; Planeamento 
Ambiental; Planeamento de Parques e Espaços Abertos; e Planeamento Artístico e Culturas e 
Preservação do Património. 

O plano de trabalho aprovado hoje é constituído por cinco fases com a duração de dois anos até 2022 
e inclui diversas oportunidades para que os residentes tenham um papel ativo no Município e ajudem a 
moldar o futuro do crescimento de Brampton. 

Etapas essenciais do envolvimento comunitário 

Fase 1: Conjunto de oradores Brampton 2040 – visa aumentar a sensibilização para o planeamento 
da cidade a nível comunitário, para que a visão ambiciosa de alto nível se traduza essencialmente em 
planos de implementação bem-sucedidos. 

Fase 2: Testar a Visão 2040 e identificar lacunas nos dados – o programa de compromisso 
procurará obter informações que permitam testar a Visão Brampton 2040 e identificar a existência de 
quaisquer lacunas nos dados. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsp.com/en-CA&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bda2479fcd4349d1ee2b08d7a015d47c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637153888149585126&sdata=1fGvSsgDyNy8Ljh+3BYuPJWJ6D5FSW6q6RNIBTWlWAw=&reserved=0


 

 

Fase 3: Workshops sobre Estrutura Comunitária – nesta fase, o programa de compromisso 
procurará obter informações à medida que o Município reforça, testa e confirma a estrutura 
comunitária definida na Visão Brampton 2040. 

Fase 4: Documentos de debate e proposta de orientações políticas – o programa de compromisso 
procurará obter informações nas áreas temáticas essenciais (sete áreas fundamentais de asserto da 
Visão Brampton 2040) que coordenarão o Plano Brampton 2040, como previsto, através dos 
documentos de debate e de um relatório das orientações políticas.  

Fase 5: Políticas OP finais – durante esta fase, o Município procurará obter informações sobre as 
propostas de políticas incluídas na proposta do Plano Brampton 2040. 

O plano de trabalho e as oportunidades de envolvimento comunitário definidas na estratégia são 
concebidos para disponibilizar um Plano Oficial voltado para o futuro que reflita a visão determinada 
através da eficácia do processo Visão Brampton 2040. 

Para saber mais sobre o plano de trabalho e a estratégia de envolvimento para o Plano Brampton 
2040, consulte o relatório report e visite o website para atualizações e oportunidades enquanto decorre 
a apresentação da estratégia. 

Histórico 

O atual Plano Oficial do Município foi adotado pelo Conselho em outubro de 2006 e aprovado 
parcialmente pelo Ontario Municipal Board (OMB) em outubro de 2008. 

A secção 26(1) da Lei de Planeamento exige que todos os Planos Oficiais aprovados sejam 
considerados para revisão para assegurar a conformidade e a consistência com os planos e políticas 
provinciais, com uma frequência não inferior a 10 anos após a sua entrada em vigor como novo Plano 
Oficial; e de cinco em cinco anos depois disso, a menos que seja substituído por outro novo Plano 
Oficial.  

Citações 

«A Cidade de Brampton está entusiasmada com o lançamento de um processo de envolvimento 
comunitário para reforçar o próximo plano oficial do Município, que visa estabelecer as condições para 
o seu crescimento atual e futuro. O nosso plano plurianual irá garantir que uma visão comunitária 
impressionante se traduza em resultados benéficos generalizados em Brampton.» 

-       Presidente do Conselho Municipal Patrick Brown 

«A nossa prioridade como Conselho Municipal é disponibilizar uma orientação mais sustentável, 
urbana e dinâmica para o Município – e o nosso novo plano oficial fará isso mesmo. Encorajo todos os 
residentes de Brampton a participarem numa das muitas oportunidades para apresentarem as suas 
opiniões e moldarem o crescimento do nosso Município no futuro.» 

 -        Martin Medeiros, Presidente, Comissão de Planeamento e Desenvolvimento 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200122spcc_Agenda.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

«Com o Plano Oficial, os funcionários do Conselho Municipal terão mais contexto para prosseguirem o 
trabalho de reforço da cidade e otimizarem as oportunidades de realização da nossa visão e dos 
nossos residentes no que respeita a Brampton. O Município espera colaborar em harmonia com os 
residentes e partes interessadas para cumprir Brampton 2040.» 

 -        David Barrick, Diretor Administrativo 
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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 
  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

