
 

 

 
 PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

A Cidade de Brampton vai permitir que os restaurantes e bares locais 
aumentem os espaços exteriores para apoiar a recuperação económica 

quando a reabertura for autorizada 
 

 
BRAMPTON, ON (15 de junho de 2020) – Na semana passada, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou planos para apoiar os restaurantes e bares locais, uma vez que se 
preparam para uma eventual reabertura quando autorizado pela Província. O Conselheiro Regional 
(Regional Councillor) Pat Fortini apresentou uma proposta formal ao Conselho a solicitar que os 
restaurantes e bares locais sejam autorizados a aumentar os seus espaços exteriores para promover a 
recuperação do negócio, após falar com os restaurantes locais Jack Astor’s Bar and Grill e Oscar’s 
Roadhouse Bar and Grill. O Conselho aprovou a proposta por unanimidade. 
 
Os restaurantes e bares de Brampton poderão aumentar os seus pátios para os passeios e áreas de 
estacionamento privadas para obterem mais lugares sentados no exterior, logo que obtenham 
autorização da província para procederem à reabertura dos serviços de restaurante ao ar livre. O 
Governo de Ontário ainda não autorizou a reabertura de restaurantes, bares e outros estabelecimentos 
na Região de Peel (Region of Peel). 
 
Não será necessário efetuar o pagamento das taxas que autorizam os pátios e passeios exteriores 
durante 2020, com vista a contribuir para a recuperação dos restaurantes e pequenas empresas locais 
a recuperarem.  

Uma vez que o planeamento da reabertura segura e gradual da Cidade continua, o Conselho e 
respetivos funcionários trabalharão estreitamente com os restaurantes e empresas para identificarem 
formas de expandirem as atividades de baixo risco, respeitando as diretrizes de saúde pública e as 
regras de distanciamento físico. 
 
Estratégia de recuperação económica 
 
As empresas locais desempenham um papel fundamental na economia de Brampton. No mês 
passado, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a Estratégica de 
Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) de Brampton, que inclui ações de apoio às 
pequenas empresas, aos restaurantes e ao turismo. Como parte disto, o Município lançou a sua 
campanha «Apoie o que é local» (“Support Local” campaign) para incentivar os residentes a 
explorarem, selecionarem e comprarem localmente durante e após a COVID-19. 
 
Citações 
 

«Estamos empenhados em trabalhar estreitamente com as nossas empresas locais em soluções úteis, 
à medida que fazem os necessários ajustes para procederem à reabertura com segurança. A minha 
família tem desfrutado dos nossos restaurantes locais todas as quartas-feiras de comida para fora 
(Takeout Wednesday) e aguardo com expectativa poder desfrutar de uma refeição ao ar livre e 
continuar a apoiar o que é local quando for permitido e seguro fazê-lo.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753


 

 

«Fomos informados em primeira mão pelos nossos restaurantes locais sobre as repercussões que a 
COVID-19 teve no negócio. À medida que o trabalho prossegue, com vista a uma reabertura gradual, 
estaremos atentos a todas as vias para ajudar a apoiar a recuperação das nossas empresas de forma 
total e segura.» 

- Gurpreet Dhillon, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; 
Presidente (Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura; Cidade de Brampton 

 
«O bem-estar das pequenas empresas de Brampton é a nossa principal prioridade. Permitir que as 
empresas planeiem agora estas alterações aos seus espaços ao ar livre, contribuirá para garantir que 
estão preparadas para avançar quando recebermos luz verde da Província e da Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health).» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-
Presidente (Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura; Cidade de Brampton 

 
 
«Os nossos funcionários e o Conselho ouviram as necessidades das nossas empresas locais e partes 
interessadas e estão a agir, sempre que possível, para apoiá-las na sua reabertura. Como Município, a 
nossa função é apoiar a recuperação e a segurança coletiva da nossa comunidade e estou convicto 
que a ampliação dos espaços exteriores contribuirão para isso.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 

«A Associação de Restaurantes, Hotéis e Motéis de Ontário (Ontario Restaurant Hotel and Motel 
Association) enaltece a aprovação da proposta da Cidade de Brampton para abrir os pátios exteriores 
e a autorização para alargar estas áreas. Os restaurantes têm sofrido com esta situação e isto permite 
um progresso gradual, com vista a fomentar a confiança dos consumidores para visitarem as suas 
instalações e provarem a maravilhosa comida que oferecem.»  

- Tony Elenis, Presidente e Diretor Executivo (President and Chief Executive Officer), 
Associação de Restaurantes, Hotéis e Motéis de Ontário (ORHMA) (Ontario Restaurant Hotel 
and Motel Association) 

 
«Como empresa antiga e consolidada da baixa de Brampton, estamos extremamente gratos pelo 
apoio demonstrado pela nossa comunidade e o Município durante estes tempos muito difíceis. Estas 
alterações anunciadas pelo Município permitir-nos-ão acolher um maior número de estimados clientes, 
cuja ausência notámos, da forma mais segura possível quando obtivermos autorização para proceder 
à reabertura. Espero ver brevemente todas as pessoas no nosso pátio logo que seja seguro fazê-lo.»  

- Sabena Coulter, Proprietária, Fanzorelli’s Restaurant & Wine Bar 
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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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