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A Cidade solicita opiniões da comunidade sobre os planos de reabertura e 

recuperação 
 
BRAMPTON, ON (12 de maio de 2020) – O Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s Reopening and Recovery Working Group) começou a 
envolver a comunidade para garantir que a reabertura da Cidade cumpre requisitos de serviços e 
segurança da população e dos funcionários.  
 
Isto incluirá uma série de discussões com grupos de utilizadores específicos, empresas e grupos 
comunitários. A primeira dessas discussões será realizada no dia 13 de maio com grupos desportivos. 
 
A comunidade de Brampton também está convidada a partilhar as suas opiniões através da 
participação num inquérito recentemente lançado sobre Reabertura e Recuperação (Reopening and 
Recovery) disponível online aqui (available online here), ou através do e-mail 

covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Liderado pelo Conselheiro Regional (Regional Councillor) Martin Medeiros e sob a orientação do 
Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency Management Office), o 
grupo de trabalho irá focar-se na reabertura das instalações da Cidade de uma forma segura e 
ponderada. O grupo irá assessorar processos, com vista a orientar os grupos de trabalho COVID-19 
especializados durante o regresso faseado para que os residentes, empresas e funcionários 
continuem a receber o apoio que necessitam. 
 
Para mais informações sobre a resposta da Cidade à COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19  
 
Citações 
  
«O desenvolvimento de planos para a nossa eventual reabertura e recuperação da Cidade reside na 
colaboração estreita com os nossos parceiros e na orientação da Província e da Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health). O nosso objetivo consiste em estabelecer uma resposta coordenada que 
mantenha a dinâmica de prevenção da propagação da COVID-19. Agradeço o trabalho árduo e o 
empenho da nossa comunidade e solicito o seu apoio contínuo para prosseguirmos com a nossa 
resposta.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«O trabalho com vista a estabelecer um plano seguro e ponderado para a reabertura gradual e 
recuperação da Cidade está bastante adiantado. À medida que avançamos com este processo, 
confiamos no apoio contínuo e nas opiniões da comunidade. Aguardo com expectativa as discussões 
relevantes com as partes interessadas da Cidade que visem ajudar a definir os nossos planos e a 
garantir uma abordagem abrangente.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional, Distritos 3 e 4; Líder, Grupo de Trabalho de Reabertura 
e Recuperação do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s Reopening and Recovery 
Working Group) 
  

«Desde o surgimento da COVID-19, a Cidade alterou significativamente a sua oferta de serviços e 
programas. Perante a perspetiva da eventual reabertura e retoma das operações, o nosso foco 
permanece o mesmo – o bem-estar da nossa comunidade. O nosso objetivo consiste em estabelecer 
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cuidadosamente um equilíbrio entre as necessidades dos residentes e de todas as partes interessadas 
da Cidade, dando prioridade à saúde e à segurança.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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 
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