
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

Introdução célere de novos espaços públicos na Baixa (Downtown) de 
Brampton  

BRAMPTON, ON (4 de setembro de 2020) – A tempo do fim de semana prolongado – a Cidade de 
Brampton, em parceria com a Área de Desenvolvimento Empresarial da Baixa de Brampton 
(Downtown Brampton Business Improvement Area) apresentou dois novos parklets na baixa para 
usufruto dos residentes e visitantes. 

Em conformidade com as medidas de distanciamento físico e segurança, a Cidade transformou três 
espaços de estacionamento em áreas públicas para descanso complementadas com vegetação, onde 
os residentes podem sentar-se e socializar em segurança. Os dois parklets estão localizados em frente 
da 38 e 40 Main Street North e 64 Main Street North (em frente à Vivian Lane). 

As estruturas permanecerão no local até 1 de novembro. 

«Apoie o que é local» (support local) de Brampton 

A COVID-19 teve um impacto considerável nas empresas locais e, agora mais do que nunca, elas 
precisam do apoio da comunidade de Brampton. Em maio, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou a Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery 
Strategy) de Brampton, que inclui ações para apoiar as pequenas empresas, os restaurantes e o 
turismo. Até à data, a Cidade lançou várias iniciativas novas, incluindo a campanha «Apoie o que é 
Local» de Brampton (Support Local Brampton) e o programa Patio Brampton. Sempre que possível, os 
residentes são incentivados a fazerem compras, consumirem, comprarem presentes e apoiarem o que 
é local (Shop, Eat, Gift and Support Local). 

Citações 

«Através da resposta da nossa Cidade à COVID-19, transformámos a programação, os serviços e 
espaços para apoiar os nossos residentes e empresas. Desde o alargamento dos espaços dos pátios 
a estes novos parklets, estamos sempre à procura de novas formas de as pessoas usufruirem do 
melhor que Brampton tem para oferecer. Estes novos espaços exteriores na nossa baixa surgiram a 
tempo do fim de semana prolongado. Incentivo todos a desfrutarem deles em segurança!» 

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

«Agradeço à Brampton BIA pela sua parceria neste projeto. Estes novos parklets apoiam a estratégia 
de reabertura e recuperação da nossa Cidade proporcionando espaços públicos novos e seguros para 
usufruto dos residentes enquanto visitam as empresas locais da nossa baixa.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development); Liderança (Lead), Grupo de 
Trabalho de Reabertura e Recuperação do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s Reopening and 
Recovery Working Group), Cidade de Brampton 
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«Durante esta pandemia, constatámos o nível de dedicação, inovação e zelo dos nossos funcionários, 
residentes e empresas. Demonstraram o seu empenho apoiando-se mutuamente, bem como à nossa 
recuperação coletiva. Este programa-piloto resume esse espírito. Apraz-me ver o surgimento destes 
parklets na nossa baixa.» 

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

«Estes novos parklets resultam diretamente do nosso empenho constante e colaboração estreita com 
os residentes, empresas e intervenientes locais, com vista a apoiarmos a recuperação total da cidade 
de uma forma relevante e segura. Gostaria de expressar a minha gratidão sincera aos nossos 
parceiros da Downtown Brampton BIA e à nossa equipa municipal que transformou estes espaços 
para usufruto dos nossos residentes e visitantes.» 

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

«A Downtown Brampton BIA tem colaborado com o Grupo Urbano de Design (Urban Design Group) da 
Cidade de Brampton numa série de programas de recuperação para a baixa de Brampton. Apraz-nos 
ver o Programa-piloto Parklettes (Pilot Parklettes Program) na Main Street North ganhar vida, 
continuando a apoiar, animar e estimular a esfera pública.» 

- Suzy Godefroy, Diretora Executiva (Executive Director), Área de Desenvolvimento Empresarial da 
Baixa de Brampton [Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA)] 
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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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