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O Município anuncia uma nova ligação de transportes Züm entre Brampton 
e o Aeroporto Internacional Toronto Pearson (Toronto Pearson 

International Airport) 

BRAMPTON, ON (3 de março de 2020) – A Cidade de Brampton tem o prazer de anunciar uma nova 
ligação de autocarros direta e rápida de Brampton para o Aeroporto Internacional Toronto Pearson 
(Toronto Pearson International Airport). A linha 505 Züm Bovaird será prolongada até ao aeroporto 
com início previsto para o outono de 2020. 

O Conselho Municipal de Brampton aprovou por unanimidade este projeto como parte do Orçamento 
da Cidade para 2020. O prolongamento irá melhorar a conetividade regional, oferecendo mais 
comodidade aos residentes que trabalham em ou viajam a partir de Toronto Pearson, com vista a 
reforçar as ligações de Brampton para o Corredor de Inovação (Innovation Corridor).  

O aeroporto Pearson é um local de trabalho grande e complexo, com mais de 400 companhias que 
empregam cerca de 50 000 pessoas; 10 000 das quais vivem em Brampton. Pearson concentra a 
Zona de Emprego do Aeroporto (Airport Employment Zone), que inclui áreas de Brampton, 
Mississauga e Etobicoke, e é a segunda maior área de emprego do Canadá, com mais de 300 000 
postos de trabalho. 

A Autoridade Superior dos Aeroportos de Toronto [Greater Toronto Airports Authority (GTAA)] aprova a 
nova linha, dado que a pesquisa demonstrou que a melhoria das ligações rodoviárias diretas entre 
Brampton e o aeroporto traz vantagens significativas. O prolongamento da linha 505 Züm Bovaird 
poderia duplicar o número atual de funcionários do aeroporto com base em Brampton, que utilizam os 
transportes públicos. 

Em Toronto Pearson, os utilizadores dos transportes de Brampton podem efetuar ligações com outras 
redes de transportes regionais, incluindo a UP Express, seis linhas TTC, quatro linhas MiWay, duas 
linhas GO Transit e outros serviços regionais, como Greyhound. 

Factos rápidos 

 O Orçamento 2020 incluiu 1% de imposições para melhorar a infraestrutura de transportes da 
Cidade. 

 O prolongamento da linha 505 Züm Bovaird terá um custo de $1.75 milhões - $900,000 serão 
financiados pela Cidade, com o remanescente proveniente das receitas. 

 Atualmente, 13% dos 10 000 residentes de Brampton que trabalham no Aeroporto Internacional 
Toronto Pearson (Toronto Pearson International Airport) utilizam os transportes públicos para ir 
trabalhar. 

  



 

 

 
Citações  
 
«Integrados no Corredor de Inovação (Innovation Corridor) e na qualidade de principal contribuinte 
para a força laboral do aeroporto, temos o prazer de apoiar o crescimento económico da nossa região 
e facilitar o acesso dos residentes de Brampton às oportunidades de trabalho. O Orçamento 2020 faz 
investimentos importantes que dão prioridade à comunidade.» 
 
-       Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
 
«A declaração de hoje irá permitir que os passageiros e os funcionários acedam mais facilmente ao 
Toronto Pearson a partir de Brampton. Para ligar eficazmente pessoas e empresas a três quartos das 
economias mundiais, precisamos de fortes ligações de base locais. Este serviço reforça o acesso de 
Brampton ao aeroporto e ao mundo.»   
 
-       Scott Collier, Vice-Presidente, Serviços de Apoio aos Clientes e Terminais, GTAA 

 
«O Orçamento 2020 aprovado inclui investimentos estratégicos como este prolongamento em matéria 
de transportes, em harmonia com as prioridades do Conselho para assegurar que Brampton 
permanece uma Cidade de Oportunidades. O orçamento reforça a prestação de serviços de 
transportes de elevada qualidade aos nossos residentes, com vista a garantir que os residentes têm 
acesso a oportunidades de emprego e os empregadores têm acesso às competências da força laboral 
residente em Brampton.» 
 
-       David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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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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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

