
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

Parcerias para construir uma Brampton mais conectada e sustentável 

A Cidade obtém um investimento superior a 45,3 milhões de dólares do Governo 
Federal (Federal Government) e superior a 37,8 milhões de dólares do Governo 

Provincial (Provincial Government) para financiamento da infraestrutura dos 
transportes 

BRAMPTON, ON (28 de julho de 2020) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick 
Brown, e o Conselho Municipal receberam um investimento significativo do Governo do Canadá 
(Government of Canada) e do Governo de Ontário (Government of Ontario) para apoiar diretamente a 
infraestrutura dos transportes públicos de Brampton. 

A Honorável Catherine McKenna, Ministra das Infraestruturas e Comunidades (Minister of 
Infrastructure and Communities), anunciou o investimento do Governo do Canadá de mais de 45,3 
milhões de dólares em quatro projetos através do Public Transit Infrastructure Stream (PTIS). 

Na sequência do anúncio da Ministra McKenna, o Honorável Prabmeet Singh Sarkaria, Ministro 
Associado para as Pequenas Empresas e Redução da Burocracia (Associate Minister of Small 
Business and Red Tape Reduction), e Membro do Parlamento Provincial (Member of Provincial 
Parliament) para o sul de Brampton (Brampton South), em nome da Honorável Laurie Scott, Ministra 
das Infraestruturas de Ontário (Ontario’s Minister of Infrastructure), anunciou que o Governo de Ontário 
vai contribuir com mais de 37,8 milhões de dólares para os projetos da infraestrutura dos transportes 
públicos. 

A Cidade de Brampton vai contribuir com mais de 30,2 milhões de dólares; em conjunto com o plano 
de infraestruturas «Investir no Canadá» (Investing in Canada). 

Os quatro projetos incluem: 

• 2020-2021 Substituição de autocarros: compra de 32 autocarros standard para manter os 
níveis de serviço atuais e substituir os autocarros antigos. 

o Financiamento federal: $9,132,000 

o Financiamento provincial: $7,609,239 

o Financiamento municipal: $6,088,761 

• 2020-2024 Renovação de autocarros: renovação de 300 autocarros standard, incluindo a 
reparação e a substituição de componentes importantes, tais como motores, suspensões e 
travões. 

o Financiamento federal: $22,243,218 

o Financiamento provincial: $18,534,161 

o Financiamento municipal: $14,830,666 

• Substituição de câmaras internas e gravadores de vídeo digitais: instalação de tecnologias 
mais recentes em toda a frota de autocarros. 

o Financiamento federal: $2,000,000 

o Financiamento provincial: $1,666,500 

o Financiamento municipal: $1,333,500 



 

 

• Rede de mobilidade dos transportes da baixa (Downtown Transit Mobility Hub): uma nova 
rede de transportes que irá aumentar o número de pontos de emergência para paragem de 
autocarros (bus bays), permitindo aumentar o serviço, novas paragens de autocarros cobertas 
(bus canopies), área de espera, benefícios e reduções e incluir os requisitos para atualizar a 
rede, com vista a conter autocarros elétricos. 

o Financiamento federal: $12,000,000 

o Financiamento provincial: $9,999,000 

o Financiamento municipal: $8,001,000 

Citações 

«Os investimentos anunciados hoje permitirão aumentar a capacidade e a qualidade do nosso sistema 
de transportes em rápido crescimento, fornecendo uma solução de circulação mais segura e saudável 
para todos. Com a ajuda dos nossos parceiros federais e provinciais, podemos investir nas nossas 
comunidades, apoiando e desenvolvendo a nossa infraestrutura. Um sistema de transportes fiável 
ajuda a aumentar a acessibilidade a serviços e empregos, reduz as emissões de gases com efeito de 
estufa e melhora a saúde geral da nossa comunidade. Aguardo com expectativa as nossas parcerias 
contínuas, com vista a apoiar a nossa comunidade de Brampton.» 

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

«O anúncio de hoje assinala um marco importante para a nossa cidade. Estes quatro projetos são 
fundamentais para a nossa comunidade e para todos que dependem dos transportes (Transit). O 
investimento na infraestrutura melhora a qualidade de vida proporcionada às comunidades.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Este investimento hoje beneficiará diretamente a nossa comunidade e o seu crescimento no futuro, 
terá impacto nas vidas de muitos residentes. Apoiar uma comunidade mais saudável e sustentável, 
quando investimos nas nossas comunidades ganhamos todos.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Brampton possui um dos sistemas de transportes do Canadá em mais rápido crescimento. Com o 
apoio dos nossos parceiros federais e provinciais, podemos oferecer aos nossos residentes uma forma 
de circulação mais acessível e sustentável durante os próximos anos. A evolução e o desenvolvimento 
de uma infraestrutura é um investimento importante no futuro da nossa comunidade. Estamos 
empenhados em reforçar estas parcerias para fazer face às necessidades da nossa cidade.» 

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

 
 
 

 

 
 

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

