
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 
A partir de 21 e 23 de março, os Transportes de Brampton (Brampton 

Transit) vão introduzir a não cobrança de tarifas nos autocarros, a entrada 

pela porta traseira e metade da sua capacidade 

 
BRAMPTON, ON (20 de março de 2020) – Hoje, os Transportes de Brampton (Brampton 
Transit) anunciaram que, a partir de sábado, 21 de março, deixarão de cobrar as tarifas de 
transporte e os passageiros só poderão entrar pelas portas traseiras até nova ordem em 
resposta ao COVID-19. Os utentes com necessidades de acessibilidade que tenham de usar a 
rampa podem continuar a usar as portas dianteiras.  
 
A partir de segunda-feira, 23 de março, e até nova ordem, também entrarão em vigor as 
seguintes alterações:  
 

• Serviço de sábado melhorado para segunda a sexta-feira. Pode consultar os detalhes 
aqui (here).  

• O serviço de sábado e domingo continuará nos seus horários normais. 

• Os escritórios administrativos dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
situados em 185 Clark Boulevard e 130 Sandalwood Parkway West serão encerrados 
ao público. Sem a exigência do pagamento de tarifas nesta altura, a emissão de 
cartões de identidade para seniores (Senior ID cards), cartões de veteranos (Veterans 
cards) dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) e as vendas PRESTO são 
suspensas. Para perguntas sobre perdidos e achados, os utentes podem entrar em 
contacto pelo 905.874.2750 ext. 62732. 

 
A partir de 23 de março, para reduzir a transmissão do COVID-19 na comunidade, os 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) irão implementar o seguinte:   

• o número de passageiros nos autocarros será limitado a metade da capacidade de 
lugares sentados para apoiar as práticas de manter a distância social. Isto significa que 
quando os autocarros estiverem meio cheios, as paragens serão ignoradas e os 
passageiros poderão ter de esperar pelo autocarro seguinte. Serão envidados todos os 
esforços para disponibilizar autocarros para recolher os restantes passageiros.  

• Nas linhas mais movimentadas, serão disponibilizados autocarros articulados para que 
os passageiros consigam manter a distância social enquanto estiverem dentro do 
autocarro. Isto significa que poderá ver autocarros articulados Züm nas linhas normais. 
Tenha atenção às indicações de destino nos autocarros.  

• Para garantir que existe uma distância adequada entre as pessoas no autocarro, 
incluindo funcionários, os assentos serão identificados com fita amarela e solicita-se 
aos passageiros que não se sentem nesses lugares.  

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx


 

 

Os terminais dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) e o respetivo centro de 
contacto irão manter os horários de funcionamento normais nesta altura. Qualquer alteração 
nos horários de funcionamento será comunicada em www.bramptontransit.com. 
 
O programa de limpeza e desinfeção reforçado permanece em vigor. O objetivo dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os 
compartimentos do condutor e os assentos de 48 em 48 horas. As instalações e os terminais 
que possuam superfícies duras serão limpos e desinfetados diariamente. Os passageiros são 
encorajados a transportar o seu desinfetante pessoal quando viajarem, tal como antisséptico 
para as mãos ou toalhetes, e a lavar as suas mãos com frequência. 
 
 
 
A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros na Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) e com o Gabinete de Medidas de Emergência de 
Brampton (Brampton Emergency Measures Office), com vista prosseguir com a monitorização 
de riscos. Visitewww.brampton.ca/covid19 para atualizações regulares e visite 
www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para obter atualizações sobre 
os serviços. 
 
Citações 

«Estamos empenhados em assegurar que Brampton é uma Cidade Saudável e Segura 
durante este momento extraordinário e, como tal, estamos a implementar autocarros sem a 
cobrança de tarifas, com entrada pela porta traseira e metade da sua capacidade. Os 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) são um serviço essencial que ajuda muitos 
residentes com necessidades de acesso e estamos dedicados à sua acessibilidade. Em 
conjunto com as partes interessadas, estamos empenhados em minimizar o impacto do 
COVID-19.» 

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

«A Cidade de Brampton está empenhada em providenciar oportunidades de transporte 
gratuito para os residentes de Brampton, enquanto continuamos a garantir a segurança dos 
condutores dos nossos transportes (Transit operators). Com vista a manter os nossos 
serviços, o anúncio de hoje garante que continuamos a dar prioridade à segurança durante 
este momento desafiante.» 

- 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. 

 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
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


 

 

  

 
 

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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

