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Realizações em 100 dias: atualizações sobre a resposta da Cidade à 
COVID-19 

  

BRAMPTON, ON (6 de maio de 2020) – Hoje assinala-se o 100.º dia desde que a Cidade de Brampton 
realizou a sua primeira reunião no Centro de Operações de Emergência (Emergency Operations 
Centre) em resposta à COVID-19. 
 
À medida que a situação se foi agravando em março, a Cidade deu passos significativos para ajudar a 
proteger a saúde e a segurança da comunidade, incluindo o encerramento de instalações, os 
cancelamentos de programas e a Declaração do Estado de Emergência (Declaration of State of 
Emergency). 
 
  

Reconhecendo os impactos devastadores do vírus nas comunidades mais vulneráveis e na economia 
da Cidade, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) e os Conselheiros anunciaram quatro equipas 
especializadas e um programa para apoiar os que necessitavam de ajuda: os grupos de trabalho de 
Apoio Económico (Economic Support), de Apoio Social (Social Support), de Apoio aos Seniores 
(Seniors Support), e de Apoio aos Jovens (Youth Support) do Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) no âmbito da COVID-19 e o Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program). 
 
Com o apoio dos parceiros locais, voluntários e empresas, estes grupos de trabalho deram apoio a 
milhares de pessoas na Cidade. 
 

 
Destaques 

Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) 

• Recebeu, até à data, mais de 11 000 pedidos de participação no programa (com 
aproximadamente 5000 residentes em lista de espera). O programa já não tem vagas. 

Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force) 

• Apoiou mais de 5000 empresas: apoio e concertação personalizados, seminários e formações 
virtuais, ajuda na rotação de operações para satisfazer as novas necessidades suscitadas pela 
COVID-19 e compreender a lei, ajudando as empresas a aumentarem a produção e usarem o 
espaço que possuem. 

• Envolveu cerca de 900 pequenas empresas através de chamadas telefónicas remotas 
(telephone town halls) para discutir os impactos da COVID-19 e as potenciais soluções. 

• Adaptou uma programação de artes e cultura presencial para ofertas online para continuar a 
fornecer opções de entretenimento aos residentes, apoiando simultaneamente os artistas. 

https://letsconnect.brampton.ca/general/news_feed/april-16-city-of-brampton-announces-first-citywide-backyard-garden-program-in-canada-in-response-to-covid-19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718


 

 

Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores (Seniors Support Task Force) 

• Respondeu a 280 pedidos de informação e recursos e completou 113 compras de mercearia. 
• Interagiu com 35 organizações comunitárias que prestam assistência aos seniores, com vista a 

fornecer informações sobre os apoios e programas da Cidade. 
• Apoiou o lançamento de um Café Digital para Seniores (Seniors Digital Café) para encorajar o 

envelhecimento ativo e o bem-estar, e envolveu grupos de seniores através de duas chamadas 
telefónicas remotas (telephone town halls). 

• Formou parcerias com as mercearias locais: Longo’s, India Bazaar Fresh Piks e Fortinos, com 
vista a desenvolver um programa de pagamento por cartão, destinado aos seniores 
impossibilitados de fazerem as encomendas online. 

Grupo de Trabalho de Apoio Social (Social Support Task Force) 

• Desenvolveu um sistema de emergência para distribuição de alimentos através de parcerias 
com quatro pontos de distribuição de alimentos: Regeneration, Knights Table, Khalsa Aid e 
United Sikhs. Nas últimas setes semanas foram entregues mais de 1500 refeições e artigos de 
mercearia aos residentes de Brampton – uma média de cerca de 215 refeições por semana. 
Isto tudo não teria sido possível sem a dedicação dos voluntários, que contribuíram com um 
total de 550 horas de serviço. 

• Estabeleceu um sistema centralizado para apoiar os pontos de distribuição de alimentos. Foi 
recebido um total de 14 378 quilos de donativos em forma de alimentos, bem como 40 caixas 
(100 unidades por caixa) com vários tipos de recipientes e 6000 baldes articulados. 

• Apoiou a Região de Peel na ajuda a três sem-abrigo que concordaram em aceitar a ajuda pra 
terem acesso a habitações, financiamento e outros apoios solicitados. 
 

Grupo de Trabalho de Apoio aos Jovens (Youth Support Task Force) 

• Lançou um Inquérito aos Jovens (Youth Survey) onde se questionava os jovens, com idades 
compreendidas entre os 14 e os 29 anos, sobre os impactos que a COVID-19 teve neles. Até à 
data responderam mais de 200 jovens. 

• Reúne quinzenalmente com 35 organizações de apoio aos jovens para ouvir os problemas e 
dar apoio, conforme solicitado. 

• Apresenta atividades online contínuas, desde conversas ao vivo no Instagram (Instagram Live 
chats) a vídeos TikTok divertidos, para manter os jovens ativos e empenhados enquanto estão 
em casa. Esta semana, a Cidade celebra a Semana Nacional da Juventude (1 a 7 de maio) 
[celebrating National Youth Week (May 1-7)] com atividades virtuais gratuitas 

Apresenta atividades online contínuas, desde conversas ao vivo no Instagram (Instagram Live chats) a 
vídeos TikTok divertidos, para manter os jovens ativos e empenhados enquanto estão em casa. Esta 
semana, a Cidade celebra a Semana Nacional da Juventude (1 a 7 de maio) [celebrating National 
Youth Week (May 1-7)]. Mais informações adicionais sobre os recursos disponíveis e como obter apoio 
durante este período em www.brampton.ca/COVID19. 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/719
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/720
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force?tool=survey_tool&tool_id=youth-covid-19-survey#tool_tab
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

Citações 

«Embora distante, a nossa comunidade tem-se unido da forma mais impactante e relevante possível. 
Os residentes, parceiros e empresas locais reforçaram-se para dar apoio aos mais vulneráveis aos 
efeitos da COVID-19. À medida que analisamos a eventual reabertura da Cidade, sabemos que ainda 
temos muito trabalho para fazer. Solicito aos residentes que continuem a ser perseverantes, sigam os 
conselhos dos nossos especialistas de saúde e permaneçam empenhados em apoiarem-se 
mutuamente.»  

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

«Através do empenho e trabalho árduo da nossa equipa, dos residentes e empresas, conseguimos 
fazer muita coisa para ajudar a prevenir a propagação da COVID-19. Vamos continuar a envidar todos 
os esforços para proteger a saúde e a segurança da nossa comunidade, enquanto apoiamos os que 
mais precisam.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, 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 
 

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

