
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

Plano Diretor contra Incêndios aborda necessidades da comunidade 
diversa e em crescimento 

BRAMPTON, ON (16 de setembro de 2020) – Hoje, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council) aprovou por unanimidade o Plano Diretor contra Incêndios 2021-2025 dos Serviços de 
Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services (BFES) 2021-2025 Fire 
Master Plan), que inclui 32 recomendações com vista a assegurar serviços de proteção contra 
incêndios permanentes, efetivos e eficazes em Brampton, agora e no futuro. O Plano Diretor contra 
Incêndios do BFES contribui para a realização das Prioridades do Mandato do Conselho 2018 – 2022 
(2018 – 2022 Term of Council Priorities). 

Na qualidade de segunda cidade com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton tem 
necessidades exclusivas. O desenvolvimento do Plano Diretor contra Incêndios do BFES foi 
fundamentado por intervenientes internos e externos, incluindo mais de 2000 residentes de Brampton, 
mais de 200 funcionários da linha da frente, diversos departamentos municipais e uma equipa de 
gestão do BFES. Além disso, uma avaliação comunitária de riscos abrangente, um estudo de 
localização dos quarteis atualizado e vários diplomas legislativos, influenciados pelo Plano Diretor 
contra Incêndios do BFES. 

O Plano Diretor contra Incêndios do BFES é orientado por três temas dominantes: seguro, bem-
sucedido e sustentável. Estes temas estabelecem o quadro para as recomendações e iniciativas 
conexas que foram organizadas em nove áreas de foco: resposta de emergência; prevenção de 
incêndios e formação; gestão de emergências; segurança comunitária; equidade e inclusão; inovação 
tecnológica; colaboradores capacitados; boa governança; e sustentabilidade ambiental. 

As principais ações do Plano incluem:  

• Construção de três quarteis de bombeiros nos próximos dez anos para acompanhar o ritmo de 
crescimento da cidade; 

• Implementação de um programa de inspeção de rotina melhorado para ocupações industriais 
para fomentar uma cultura de conformidade para ocupações de risco mais elevado; 

• Impulsionamento da aprendizagem com máquinas novas e tecnologia de inteligência artificial 
para prevenção das zonas onde há mais probabilidade de ocorrerem incêndios, com vista a 
realizar inspeções proactivas visadas para reduzir a probabilidade e a magnitude de ocorrência 
de um incêndio; 

• Melhoria da diversidade, equidade e esforços de inclusão do departamento com uma grande 
ênfase na implementação de táticas de recrutamento inovadoras que reflitam melhor a 
comunidade servida. 

O Plano Diretor contra Incêndios do BFES (BFES Fire Master Plan) evoluirá com o tempo para garantir 
o maior nível possível de serviços de proteção contra incêndios. Para ler o Plano Diretor contra 
Incêndios do BFES (BFES Fire Master Plan), vá a www.bramptonfire.com. 

Citações 

«Os Serviços de Incêndio e Emergência é um serviço contra incêndios proeminente e inovador, e o 
Plano Diretor contra Incêndios do BFES (BFES Fire Master Plan) apoia as necessidades exclusivas da 
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nossa Cidade em crescimento e incrivelmente diversa, agora e no futuro. Com o desenvolvimento do 
Plano Diretor do BFES (BFES Fire Master Plan), a nossa equipa pode continuar a garantir que 
Brampton é uma Cidade bem governada (Well-Run City) e presta serviços de excelência em matéria 
de gestão e resposta a emergências.» 

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

«A nossa equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) desempenha um papel fundamental para manter a comunidade Brampton saudável e 
segura. O Plano Diretor contra Incêndios do BFES (BFES Fire Master Plan) garante que possuímos 
uma abordagem bem planeada, com vista a manter os nossos residentes em segurança, hoje e no 
futuro.» 

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

«À medida que a nossa Cidade diversa cresce, a nossa equipa também necessita de avaliar e evoluir 
constantemente para garantir que estamos preparados para o futuro. O nosso Plano Diretor contra 
Incêndios do BFES (BFES Fire Master Plan) servir-nos-á de orientação. Orgulho-me do trabalho 
realizado neste plano abrangente e apraz-me particularmente que sejamos os primeiros Serviços de 
Incêndio empenhados em criar uma equipa que reflita mais a comunidade diversa que servimos.» 

- Bill Boyes, Comandante dos Bombeiros (Fire Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) 

«Ambicionamos sempre à prestação de serviços de excelência. Na sequência do rápido crescimento 
da nossa Cidade, o Plano Diretor contra Incêndios do BFES (BFES Fire Master Plan) garante que 
estamos preparados para apoiar este crescimento com a prestação progressiva de serviços de 
incêndio e emergência para todos os que residem, trabalham, estudam e se divertem em Brampton.» 

- 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 
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