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 Implementação iminente do Projeto Riverwalk de transformação da Cidade 

BRAMPTON, ON (15 de setembro de 2020) – A Cidade de Brampton deu mais um passo com vista à 
realização do seu projeto Riverwalk, uma iniciativa transformadora que ajudará a revelar o potencial 
económico da baixa de Brampton. 

No início deste mês, foi aprovada a Avaliação Ambiental de Proteção contra Inundações da Baixa de 
Brampton (Downtown Brampton Flood Protection Environmental Assessment). A Cidade pode agora 
prosseguir com o projeto de engenharia detalhado para alargamento do Riacho Etobicoke (Etobicoke 
Creek) na baixa de Brampton, que está dependente de financiamento governamental. O projeto de 
engenharia reduzirá o atual risco de inundações na área e serve de base à implementação do 
Riverwalk. 

O projeto Riverwalk visa revitalizar a baixa de Brampton tornando-a sustentável, saudável e resiliente. 
O principal objetivo do Riverwalk consiste em criar uma solução inovadora, a longo prazo, para 
eliminar o risco de inundações da baixa de Brampton suscitando, por sua vez, o desenvolvimento e o 
crescimento urbanos, atraindo investimentos, alargando e melhorando o espaço público na área. 

Sobre o Riverwalk 

A baixa de Brampton (Downtown Brampton) situa-se na planície aluvial do Ribeiro Etobicoke 
(Etobicoke Creek). Até à data, as políticas provinciais de gestão de riscos restringiram o tipo e o 
volume de desenvolvimento que pode ocorrer aqui atualmente. O Riverwalk é uma solução composta 
por duas partes para eliminar os riscos de inundações e criar um espaço urbano novo e aberto que 
ajude a revitalizar a baixa de Brampton, tornando-a saudável, sustentável e resiliente. 

Com a eliminação do atual risco de inundações e das restrições ao planeamento e desenvolvimento na 
baixa de Brampton, o Riverwalk prevê a transformação do Ribeiro Etobicoke (Etobicoke Creek) ao 
longo da área, rodeado por espaços e parques públicos ligados pelo corredor do vale do Ribeiro 
Etobicoke (Etobicoke Creek) e um sistema de trilhos. Estima-se o desbloqueamento de 3,6 milhões de 
metros quadrados de espaço residencial, comercial e de venda a retalho na baixa, criando mais de 
23 000 empregos, exercendo um impacto de 1,4 mil milhões de dólares no PIB (produto interno bruto). 

Nos próximos meses, os residentes terão a oportunidade de dar a sua opinião sobre o projeto. 

Para mais informações sobre Riverwalk visite www.brampton.ca/riverwalk 

Citações 

«Revelar o potencial da baixa de Brampton é a principal prioridade do Conselho, assim como ser uma 
Cidade Verde (Green City) que seja forte, resiliente e sustentável. O Riverwalk é um projeto de 
transformação que nos ajudará a apoiar ambos os objetivos, dando visibilidade a Brampton pela sua 
solução inovadora e impactante, com vista a mitigar o risco de inundações, gerando desenvolvimento, 
criando empregos e melhorando o espaço público para o usufruto de todos.» 

http://www.brampton.ca/


 

 

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

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades que apoia um ambiente criativo, inovador e 
empreendedor, com uma baixa vibrante e em crescimento. Com a construção do Riverwalk, a Cidade 
toma medidas para criar empregos e espaços de que os residentes podem usufruir nos próximos 
anos.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Presidente (Chair), 
Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton 

«O projeto Riverwalk não só reduzirá o risco de inundações na baixa de Brampton, como será também 
fundamental para a concretização da nossa prioridade de ser uma Cidade de Oportunidades, gerando 
crescimento e desenvolvimento urbanos e atraindo investimentos para essa área. Esta iniciativa 
transformadora garantirá uma Brampton sustentável, saudável e resiliente e um espaço agradável para 
todos os residentes e visitantes.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Vice-presidente (Vice 
Chair), Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering9, Cidade de Brampton 

«O Riverwalk é uma excelente iniciativa para Brampton, estreitamente alinhada com as Prioridades do 
Mandato do Conselho (Term of Council Priorities). Os funcionários estão empenhados em prosseguir 
com o projeto Riverwalk com vista a apoiar a revitalização da baixa, criar comunidades íntegras e 
sustentáveis para os nossos residentes, tornando-se assim líder global em matéria de inovação.» 

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