
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
    

             
A Cidade de Brampton apresenta pela primeira vez o Dia da Juventude 

(Youth Day), com eventos online para apoiar e capacitar os jovens 
 

BRAMPTON, ON (21 de agosto de 2020) – O Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens 
(COVID-19 Youth Support Task Force) da Cidade de Brampton apresenta o Dia da Juventude (Youth 
Day) na quinta-feira, 3 de setembro, das 12:00 às 15:00! Junte-se a nós para um alinhamento 
interessante de oradores e um Q&A aberto transmitido online. 
 
Apresentado por Cristina Howorun da City TV, o Dia da Juventude (Youth Day) é um espaço virtual 
onde os jovens podem ouvir histórias de esperança, aprender a gerir, mantendo a sua inspiração em 
2020. Ouça os comentários do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown, da 
Conselheira Municipal (City Councillor) Charmaine Williams, e do Conselheiro Municipal (City 
Councillor) Harkirat Singh, e histórias de cinco oradores especializados em cinco temas específicos, 
como segue: 
 

• BELL apresenta «Saúde Mental» - superar a ansiedade com um Plano B com o especialista 
Yonah Budd 

• «Anti-Racismo» com o fundador da Organização de Liderança Juvenil One Voice One Team 
(One Voice one Team Youth Leadership Organization), Orlando Bowen 

• «LGBTQ+Igualdade» com o famoso apresentador, escritor e produtor Daniel Pillai 
• «Transparência com Influenciadores» com a guru da moda The Sandy Lion  
• «Assédio» com o orador motivacional, Anthony McLean, sobre diversidade e inclusão 

 
A tarde encerra com uma Q&A aberta que apresenta todos os oradores. 
 
O Dia da Juventude (Youth Day) de Brampton é orgulhosamente patrocinado por BELL, CN, RBC e EB 
Games.  
 
Para poder participar é necessário fazer um registo. Envie um e-mail para events@brampton.ca para 
confirmar a sua participação e receba a informação de acesso (login) para se juntar ao evento. Visite 
brampton.ca/bramptonyouthday para obter todos os detalhes sobre o evento e respetivos oradores. 
 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens 

O Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (COVID-19 Youth Support Task Force) 
da Cidade de Brampton é copresidido pela Conselheira Municipal (City Councillor) Charmaine 
Williams e pelo Conselheiro Municipal (City Councillor) Harkirat Singh. O grupo de trabalho 
apoia as necessidades dos jovens de Brampton, com idades compreendidas entre os 14 e 29 
anos, durante a pandemia de COVID-19, através da prestação de recursos e apoios, em 
ligação com mais de 40 organizações locais destinadas aos jovens, mantendo os jovens 
empenhados online em casa, e mais. Clique aqui (Click here) para obter mais informações.  

 

 

Classificação de Comunidade Amiga dos Jovens 

mailto:events@brampton.ca
http://www.brampton.ca/bramptonyouthday
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force


 

 

 
Este ano, a Cidade de Brampton recebeu a classificação Platina de Comunidade Amiga dos Jovens 
(Platinum Status Youth Friendly Community) do Play Works, um programa apoiado por 
Parks and Recreation Ontario. Pela terceira vez, a Cidade foi distinguida pelo seu empenho notável no 
que respeita a oportunidades de crescimento e desenvolvimento destinadas aos jovens, sendo uma de 
três comunidades a receber a classificação platina superior este ano. Clique aqui (Click here) para 
saber mais. 
 
Citações 

«Na qualidade de líder em oportunidades para os jovens, Brampton abre mais uma vez caminho com o 
nosso primeiro Dia da Juventude (Youth Day) para jovens na nossa comunidade. O Grupo de Trabalho 
COVID-19 de Apoio aos Jovens (Youth Support Task Force) foi criado para empenhar os jovens de 
Brampton em formas relevantes, ajudando-os a prosperar durante a pandemia de COVID-19. Sendo 
este evento online o resultado direto deste compromisso, incentivo todas as pessoas a participarem 
nesta tarde inspiradora.» 

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

«Sabemos que 2020 tem sido um ano desafiante para os jovens de Brampton. Este evento foi criado 
para apoiar e capacitar os jovens incríveis da nossa comunidade, como resultado das conversas que 
fomos tendo com eles através do Grupo de Trabalho COVID-19de Apoio aos Jovens (Youth Support 
Task Force). Escutámos as necessidades da nossa comunidade e estamos a concretizá-las.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; 
Copresidente, Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (COVID-19 Youth Support 
Task Force), Cidade de Brampton 

«A juventude de Brampton é ousada, ambiciosa e inspiradora. Convidámos oradores especializados 
em temas específicos, com vista a apoiar os seus futuros brilhantes e perpetuar esta dinâmica. O 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (Youth Support Task Force) dedica-se ao apoio 
aos jovens de Brampton.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Copresidente, 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (COVID-19 Youth Support Task Force), 
Cidade de Brampton 

«A Cidade de Brampton tem o prazer de apresentar o Dia da Juventude (Youth Day), apresentando 
um alinhamento motivante de oradores sobre temas relevantes e importantes para os jovens de hoje. 
A dedicação do Conselho (Council) e dos funcionários municipais em relação aos jovens possibilitou a 
realização deste evento. Não vai querer perdê-lo.» 

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

-30- 

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. 

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


 

 

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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