
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   
               

Residentes convidados a participar na Sessão de Informação Pública 
sobre o Plano Diretor de Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area 

Urban Design Master Plan) da Cidade 

BRAMPTON, ON (25 de setembro de 2020) – A Cidade de Brampton convida os residentes a 
participarem na sua primeira Sessão de Informação Pública sobre o Plano Diretor de Design Urbano 
da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) na quinta-feira, 1 de outubro, das 6:30 
às 20:00. Os residentes terão a oportunidade de receber informações dos funcionários e da equipa de 
consultores sobre o projeto e dar opiniões.  

A sessão realiza-se online, com uma ligação para aderir à conexão ao vivo no dia da 
reunião www.brampton.ca/riverwalk 

Sobre o Riverwalk e o Plano Diretor do Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban 
Design Master Plan) 

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 mais saudável, sustentável e resiliente. 

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). 

O Plano Diretor de Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) é um 
plano diretor de espaço aberto que irá desenvolver conceitos para o tratamento da infraestrutura em 
matéria de inundações, o sistema de espaço aberto ao longo do vale, integração de uma rede de 
transportes ativa, sustentabilidade ambiental e económica, questões de saúde pública e programação 
e implementação da visão geral para o Riverwalk. 

Citações 

«O Riverwalk é um projeto de transformação para Brampton que nos ajudará a revelar o potencial da 
nossa baixa e continuar a desenvolver uma Cidade Verde (Green City) sustentável. Incentivo os 
residentes a participarem na Sessão de Informação Pública (Public Information Sessio) online para 
saberem mais sobre o projeto Riverwalk e o Plano Diretor de Design Urbano da Área Riverwalk 
(Riverwalk Area Urban Design Master Plan), e darem a sua opinião sobre esta iniciativa estimulante.» 

- Patrick Brown, Mayor, City of Brampton 

http://www.brampton.ca/riverwalk


 

 

«O projeto Riverwalk é importante para todos os cidadãos de Brampton, uma vez que terá um papel 
fundamental para garantir que a baixa de Brampton seja sustentável, saudável e resiliente e agradável 
para todos os que vivem, trabalham e visitam a área. Incentivo os residentes a participarem na Sessão 
de Informação Pública sobre o Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design 
Master Plan Public Information Session), saberem mais e darem a sua opinião.» 

- 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 fará muitas coisas por Brampton, incluindo mitigar o risco de inundações, gerar 
desenvolvimento, criar empregos e melhorar o espaço público na baixa de que todos poderão usufruir. 
Com a Sessão de Informação Pública sobre o Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Urban 
Design Master Plan Public Information Session), os residentes terão a oportunidade de saber mais 
sobre este projeto de transformação e sobre o panorama do Plano Diretor de Design Urbano (Urban 
Design Master Plan).» 

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

«O empenho da comunidade é essencial para o trabalho que fazemos e, durante a pandemia de 
COVID-19, os funcionários continuaram empenhados em obter a opinião dos nossos residentes, com 
vista a promover a sua saúde e bem-estar. A Sessão de Informação Pública sobre o Plano Diretor de 
Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design Master Plan Public Information 
Sessio) proporcionará uma oportunidade segura para que os residentes saibam mais sobre o projeto 
Riverwalk e o Plano Diretor de Design Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design 
Master Plan) e contribuam com a sua opinião.» 

- 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://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

