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A Cidade de Brampton na Conferência AMO 2020: 

parcerias em prol da recuperação e do desenvolvimento económicos 

 

BRAMPTON, ON (17 de agosto de 2020) – De 17 a 19 de Agosto, uma delegação da Cidade de 
Brampton irá participar na Conferência Virtual da Associação de Municípios 2020 (AMO) (Association 
of Municipalities 2020 Virtual Conference). Liderada pelo Presidente do Conselho Municipal (Mayor), 
Patrick Brown, pelos Membros do Conselho e responsáveis municipais, estabelecerá a ligação com os 
principais intervenientes em toda a Província relativamente às necessidades mais prementes de 
Brampton. 

Foram confirmadas reuniões com o Ministério das Finanças (Ministry of Finance), Ministério da Saúde 
(Ministry of Health), Ministério das Infraestruturas (Ministry of Infrastructure), Ministério do Ambiente, 
Conservação e Parques (Ministry of Environment, Conservation and Parks), e Ministério dos Colégios 
e Universidades (Ministry of Colleges and Universities). 

À luz da sua resposta contínua à COVID-19, uma das principais prioridades da Cidade este ano será 
procurar apoio permanente para a recuperação da sua economia. Os responsáveis municipais também 
irão destacar prioridades adicionais que integram a gestão do crescimento sustentável da Cidade e da 
melhoria da qualidade de vida dos residentes, incluindo: 

• Assistência médica - Compromisso com a 2.ª Fase do Peel Memorial e uma terceira 
instalação de cuidados de saúde. 

• Transportes de Alto Nível (Higher Order Transit) – Investimento reforçado em novos meios 
de transporte, incluindo um Serviço GO Ida e Volta de Dia Inteiro (Two-Way All-Day GO 
Service), Metropolitano Ligeiro (Light Rail Transit) e Autocarros Expresso (Bus Rapid Transit). 

• Alterações Climáticas e Mitigação das Inundações – Mais parcerias para o projeto 
Riverwalk da Cidade através de financiamento e aprovações simplificadas, e investimentos 
novos em projetos de Infraestruturas Ecológicas (Green Infrastructure) identificados através do 
Plano Comunitário de Energia e Redução das Emissões  (CEERP) (Community Energy and 
Emissions Reduction Plan). 

• Deslocações Ativas – Opções de mobilidade viáveis e reforçadas que aumentem a segurança 
e a acessibilidade a redes de deslocações para todos os residentes. 

• Oportunidades de ensino pós-secundário – Apoio para o aumento de oportunidades no 
ensino pós-secundário, através da regulamentação da BramptonU. 

• Isenção de impostos para as Propriedades Públicas Institucionais – Solicitar 
financiamento sustentado para fazer face aos impactos da COVID-19 e garantir uma 
recuperação económica total e bem-sucedida. 

• Centro Urbano Comunitário (Urban Community Hub) – Solicitar à Província que adote uma 
vizinhança acessível a pé em 20 minutos e saudável com o Centro Urbano Comunitário (Urban 
Community Hub) como um modelo de desenvolvimento novo, com vista a promover 
Comunidades Orientadas para os Transportes [Transit-Oriented Communities (TOC)] em 
Brampton. 



 

 

Para saber mais, visite o sítio Web (website) da Cidade. 

Citações 

«À medida que trabalhamos para uma abordagem personalizada que apoie a nossa recuperação 
económica dos impactos da COVID-19, também estamos centrados em encontrar soluções localizadas 
que orientem o crescimento sustentável da nossa Cidade e assegurem uma maior qualidade vida para 
os nossos residentes. Agradeço à Província os compromissos estabelecidos recentemente com 
Brampton e espero poder reforçá-los enquanto procedemos à recuperação e ao desenvolvimento 
económicos.» 

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

´Durante a nossa resposta à COVID-19, a Cidade continuou a prestar serviços importantes e 
fundamentais, aos quais os residentes recorrem à medida que avançam com projetos importantes que 
apoiam a nossa recuperação económica total e o crescimento permanente. A colaboração estreita com 
níveis de governo mais elevados será fundamental para o nosso sucesso, enquanto planeamos e 
construímos o futuro de Brampton. Espero poder discutir as principais oportunidades de parceria com 
a Província durante a AMO 2020.» 

- 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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
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

