
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 
Residentes convidados para reunião online na Câmara Municipal (virtual 

town hall) alusiva à transformação da área   
Hurontario-Steeles de Brampton 

 
BRAMPTON, ON (28 de setembro de 2020) – Os residentes são convidados a saber mais sobre as 
Comunidades Orientadas para a Mobilidade (Transit Oriented Communities) e a área Hurontario-
Steeles da Zona Residencial de Brampton (Uptown Brampton Hurontario-Steeles) [conhecida 
localmente como Shoppers World (rede de lojas)] numa reunião online na Câmara Municipal (virtual 
town hall) na quinta-feira, 8 de outubro, das 18:00 às 20:30.  
 
Nesta reunião apresentada pelo Urban Land Institute em colaboração com a Cidade de Brampton, a 
Cidade de Helsínquia, a Greenberg Consultants e a University of Toronto School of Cities, os 
residentes poderão ouvir os especialistas do setor e fazer perguntas sobre esta oportunidade 
interessante que visa transformar o sítio da Zona Residencial Shoppers World (Uptown Shoppers 
World) numa «zona acessível a pé a 20 minutos de distância» (“20-minute walkable neighbourhood”) 
com um centro urbano comunitário, que constitua uma comunidade orientada para a mobilidade, de 
elevada densidade, de utilização mista, favorável às famílias, saudável e acessível a pé. 
 
Entre os ilustres oradores incluem-se: 
 

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

• Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; 
Presidente (Chair), Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development), Cidade de 
Brampton 

• Edurado Moreno, Diretor da City Prosperity Index, UN-Habitat   

• Hon. Kinga Surma, Ministro Associado dos Transportes (Associate Minister of Transportation), 
Ministério dos Transportes de Ontário (Ontario Ministry of Transportation) 

• Jonathan Gitlin, Diretor de Operações (Chief Operating Officer), RioCan REIT 

• Anni Sinnemäki, Vereadora do Ambiente Urbano (Deputy Mayor of Urban Environment), Cidade 
de Helsínquia 

• Jani Moliis, Diretor dos Assuntos Internacionais (Head of International Affairs), Cidade de 
Helsínquia 

• Yvonne Yeung, Diretor de Design Urbano (Manager of Urban Design), Cidade de Brampton 

• Ken Greenberg, Diretor (Principal), Greenberg Consultants 

• Matti Siemiatycki, Diretor Interino (Interim Director), University of Toronto School of Cities 

• Bob Bjerke, Diretor de Planeamento de Políticas (Director of Policy Planning), Cidade de 
Brampton 

• Richard Forward, Comissário (Commissioner), Cidade de Brampton 

• Andrew Duncan, SVP do Desenvolvimento (SVP of Development), RioCAN REIT 

• Dr. Lawrence Loh, Médico-assistente da Saúde (Medical Officer of Health), Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health) 

• Dave Kapil, Presidente (Chair), New Brampton   

• Richard Joy, Diretor Executivo (Executive Director), ULI Toronto 



 

 

• Emma West, Presidente (Chair), ULI Toronto 
 
 
Os residentes podem efetuar aqui o registo (register here) para a reunião na Câmara Municipal.  
 
Sobre a Zona Residencial de Brampton (Uptown Brampton) 
O Plano de Ordenamento da Zona Residencial (Uptown Framework Plan) irá reforçar a implementação 
da Visão Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision) e as Prioridades do Mandato do Conselho de 2018 a 
2022 (2018 to 2020 Term of Council Priorities) ao atrair investimentos privados, com vista a 
transformar a zona residencial (uptown area) numa Comunidade Orientada para a Mobilidade (Transit-
Oriented Community). Uma série de grandes promotores imobiliários mostrou-se muito interessada e 
esta transformação permitirá a transição da área atualmente orientada para os automóveis através da 
integração de uma infraestrutura de transportes ativa, do acesso a transportes públicos e espaços 
públicos vibrantes em todo o circuito.  
 
Localizada na interseção entre Hurontario e Steeles – uma caminhada de 5 minutos a partir da estação 
do Metropolitano Ligeiro (Light Rail Transit) que estará disponível em 2024 – a zona urbana será 
apoiada pelo Centro Urbano Comunitário Shoppers World (Shoppers World Urban Community Hub) no 
seu centro. O objetivo consiste em reconverter o centro da zona residencial numa comunidade 
orientada para a mobilidade. 
 
Os residentes de Brampton vão usufruir de uma melhor conexão social e física, um design urbano que 
complementa os estilos de vida ativos, menos poluição, crescimento económico e criação de 
empregos.  
 
Citações  
«Brampton é uma Cidade de oportunidades vanguardista, e nós comprometemo-nos em liderar um 
planeamento inteligente destinado a comunidades vibrantes, saudáveis e integradas. Incentivo todos 
os residentes a participarem no evento online Zona Residencial de Brampton (Uptown Brampton), a 
conhecerem as comunidades acessíveis a pé a uma distância de 20 minutos e darem a sua opinião 
sobre o que gostariam que esta área fosse. Juntos, podemos explorar o potencial da Zona Residencial 
de Brampton (Uptown Brampton).» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«A paragem de Steeles do Metropolitano Ligeiro Hurontario (Hurontario LRT) está assinalada no Plano 
Regional de Transportes Metrolinx 2041 (Metrolinx 2041 Regional Transportation Plan) e no Plano 
Oficial de Brampton (Brampton Official Plan) como um Centro de Acesso à Mobilidade (Gateway 
Mobility Hub). Esta designação corrobora as considerações de crescimento e design de elevada 
densidade para várias formas de mobilidade, incluindo infraestruturas de elevada qualidade para 
caminhar e praticar ciclismo. Se a pandemia global nos ensinou alguma coisa, mostrou-nos que temos 
de estar preparados para enfrentar novos desafios e comportamentos em mudança. Faz todo o 
sentido transformar a Zona Residencial (Uptown) numa comunidade orientada para a mobilidade.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; 
Presidente (Chair), Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development), Cidade de 
Brampton 

  
«O Plano de Implementação do Centro Urbano Comunitário (Urban Community Hub Implementation 
Plan) serve de orientação para o projeto do Centro Urbano (Urban Hub) emergente no Núcleo da Zona 
Residencial (Uptown Core). Os benefícios resultantes destas afortunadas estratégias de criação de 
espaços serão visíveis ao nível económico e humano. Isto inclui criação de empregos, melhoria da 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

saúde pública, coesão social, e desenvolvimento consciente de uma pegada ecológica. Este evento 
online constitui uma excelente oportunidade para envolver os cidadãos de Brampton e atrair mais 
colaborações para este projeto interessante.». 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-presidente 
(Vice-Chair), Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development), Cidade de 
Brampton 

  
«Na Cidade, dedicamo-nos a planear comunidades habitáveis, saudáveis e integradas que reflitam as 
ideias e necessidades dos nossos residentes. A reunião online da Câmara Municipal (virtual town hall) 
alusiva à Zona Residencial de Brampton (Uptown Brampton) será uma oportunidade para os cidadãos 
de Brampton conhecerem os planos da Cidade para a Zona Residencial de Brampton (Uptown 
Brampton), fazerem perguntas aos funcionários e contribuírem com as suas ideias sobre o 
desenvolvimento da zona como comunidade orientada para a mobilidade.» 

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

«Os próximos anos serão um ponto de viragem crítico para o crescimento da nossa região. Temos que 
tirar partido de uma perspetiva de zonas habitáveis, equitativas, diversas e inclusivas para avançar 
com a implementação de um desenvolvimento inovador e responsável. Isto será possível através de 
uma liderança positiva entre os responsáveis de políticas públicas, o setor e as comunidades locais. A 
abordagem proativa de Brampton consiste em assumir a liderança e eventos como este, além de 
promovem uma maior colaboração, permitem um maior diálogo sobre o tipo de cidades que queremos 
para as nossas famílias.» 

- Richard Joy, Diretor Executivo (Executive Director), Urban Land Institute, Toronto  

«Estamos verdadeiramente satisfeitos e entusiasmados por participar no debate alusivo ao 
crescimento da Área Metropolitana de Toronto (Greater Toronto Area). Helsínquia enfrenta igualmente 
mutos desafios em matéria de crescimento rápido, mas o planeamento do nosso futuro também é algo 
que nos entusiasma. Desejo-vos umas discussões profícuas e espero sinceramente que a experiência 
de Helsínquia sirva para inspirar os planos de Brampton para um novo Centro Urbano Residencial 
(Uptown Urban Hub).»  

- Anni Sinnemäki, Vereadora (Deputy Mayor), Cidade de Helsínquia e Presidente do Ambiente 

Urbano (Chair of Urban Environment)  

«Brampton está preparada para dar um passo importante com vista à realização da Visão 2040 (2040 
Vision) que adotou para a Zona Residencial (Uptown) em torno da Shoppers World. Em colaboração 
com a Cidade, a Região e a Província, seis importantes promotores imobiliários estão dispostos a 
implementar uma visão baseada no design para uma zona orientada para a mobilidade, acessível a pé 
a uma distância de 20 minutos, que envolve a chegada esperada do metropolitano ligeiro à Steeles e 
Hurontario/Main Street. Esta iniciativa conduz a um futuro mais sustentável, inclusivo e próspero para 
este município jovem, dinâmico e em rápido crescimento da Área Metropolitana de Toronto (GTA).» 

- Ken Greenberg, Diretor (Principal) da Greenberg Consultants 
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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


 

 

 

 
 
 
 


