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Brampton distinguida como uma das comunidades de Ontário mais 

apelativa para os jovens 

 

 
BRAMPTON, ON (7 de maio de 2020) – A Cidade de Brampton recebeu novamente a 
designação de Comunidade Platina Apelativa para os Jovens (Platinum Youth Friendly 
Community) atribuída por Play Works, um programa apoiado pela Parks and Recreation 
Ontario. 
 
Pela terceira vez, a Cidade foi distinguida pelo seu notável empenho na criação de 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os jovens, sendo uma das três 
comunidades a receber a principal designação platina (platinum) deste ano.  
 
A designação «Comunidade Apelativa para os Jovens» (Youth Friendly Community) é 
atribuída de três em três anos às comunidades de Ontário que reconhecem as necessidades 
únicas dos jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, e asseguram o seu 
acesso contínuo a oportunidades de liderança e participação, desde as artes e a recreação à 
participação cívica. Para obterem a designação de apelativas aos jovens, as comunidades 
têm de satisfazer, pelo menos, sete entre dez critérios. As que satisfizerem os dez critérios 
serão premiadas com o estatuto Platina (Platinum). Atualmente, 47 comunidades de Ontário 
são distinguidas como Apelativas aos Jovens. (Youth Friendly).  
 

Brampton acolhe 58 800 jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, sendo 
que 43 111 participam em programas adequados organizados pela Cidade, tais como os 
eventos da Semana Nacional da Juventude (National Youth Week) em maio.  
 
Um conjunto de organizações de jovens e parceiros de serviços de Brampton também 
contribui para a designação deste ano. Clique aqui para ver a lista completa (Click here to see 
the full list). 
 
Play Works é um grupo de organizações interessadas no futuro dos jovens e que uniu forças 
para reforçar o envolvimento dos jovens nas comunidades de Ontário. Os parceiros Play 
Works são: 4-H Ontario; Arts Network for Children and Youth; Boys and Girls Clubs of Canada 
– Central Region; Ophea; Parks and Recreation Ontario; YMCA Ontario. 
 
Citações 
 
«Estamos na Semana Nacional da Juventude (National Youth Week), e na qualidade de 
Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), estamos empenhados em proporcionar aos 
nossos jovens espaços ilimitados para aprendizagem, crescimento e entretenimento. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

Orgulhamo-nos de ter obtido, novamente, esta designação de Comunidade Apelativa para os 
Jovens (Youth Friendly Community) em Ontário, e gostaria de expressão a minha gratidão aos 
nossos excelentes parceiros comunitários que desempenharam um papel fundamental, 
ajudando-nos a obter esta designação. Durante este período difícil, encorajo os jovens de 
Brampton a seguirem os canais socias da Cidade e a visitarem brampton.ca para obterem um 
conjunto de atividades virtuais e permanecerem envolvidos.» 
 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
  
«A Cidade de Brampton lançou recentemente a sua primeira Estratégia de Interação com os 
Jovens (Youth Engagement Strategy), que se destina aos jovens, por jovens – a primeira do 
género em Ontário. Os funcionários da Cidade estão dedicados a capacitar os jovens de 
Brampton e continuamos a pensar nos jovens quando desenvolvemos programas e iniciativas. 
Esperamos continuar a receber esta honra nos próximos anos pelo nosso trabalho contínuo 
de interação com os jovens.» 
 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
  
«Estas cidades e vilas adotaram uma abordagem comunitária de interação com os jovens. 
Fizeram esforços significativos para se aproximarem dos jovens, dando-lhes uma voz e um 
papel ativo na tomada de decisões. Vemos ótimos resultados, uma vez que os jovens são 
capacitados a assumir papeis de liderança e a contribuir para a saúde geral e a vitalidade das 
suas escolas, vizinhanças e comunidades,» 
 

- Cathy Denyer, CEO, Parks and Recreation Ontario  
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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

