
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
 

Ajude a moldar o futuro crescimento de Brampton   

A Cidade solicita as ideias da comunidade sobre o Novo Plano Oficial de Brampton 
(Brampton’s New Official Plan) – «Plano de Brampton (“Brampton Plan”) 

BRAMPTON, ON (22 de março de 2021) – No sábado, 10 de abril, das 10:00 às 12:00, a Cidade de 
Brampton apresenta o «Plano de Brampton: sessão de trabalho sobre a estrutura municipal» 
(Brampton Plan: City Structure Workshop), uma sessão pública em toda a cidade, com vista a reunir as 
ideias dos residentes, proprietários de empresas, grupos comunitários e partes interessadas sobre o 
Plano de Brampton (Brampton Plan). 

A sessão de trabalho (workshop) integra uma série de eventos públicos com vista a reunir ideias, à 
medida que a Cidade de Brampton entra na fase seguinte do Plano de Brampton (Brampton Plan), a 
Revisão do Plano Oficial da Cidade (City’s Official Plan Review). O Plano de Brampton vai criar um 
roteiro relativo ao desenvolvimento e crescimento da Cidade no futuro.  

Durante 2021, a Cidade de Brampton prosseguirá com processos abrangentes de consulta à 
comunidade, decorrentes da Visão de Brampton 2040 (Brampton 2040 Vision), com os residentes, 
grupos comunitários e agências, povos indígenas, construtores, empreendedores, intervenientes 
locais, e outros níveis de governo. Este contributo ajudará a criar um futuro mais vibrante, mais 
sustentável do ponto de vista ambiental e mais saudável para Brampton. 

As ideias da comunidade servirão de orientação ao Conselho Municipal (City Council). Após a 
aprovação do Conselho (Council), o Plano de Brampton (Brampton Plan) estabelecerá um quadro 
legislativo para gerir e orientar o crescimento e o futuro desenvolvimento de Brampton. O Plano de 
Brampton determinará os locais de construção de habitações, lojas e empresas, parques, trilhos e 
áreas naturais. Além disso, determinará as necessidades em matéria de estradas, transportes e outras 
infraestruturas essenciais, com vista a apoiar uma cidade em rápido crescimento com mais de 700 000 
pessoas.  

Desde o último Plano Oficial (Official Plan) de Brampton em 2006, a Cidade tornou-se na nona maior 
cidade do Canadá, sendo o crescimento demográfico três vezes superior ao da média provincial. 
Também houve alterações às políticas de planeamento provinciais e regionais. O Plano de Brampton 
(Brampton Plan) alinhará estas políticas de planeamento com os planos estratégicos, projetos e 
desenvolvimento da Cidade, com vista a concretizar as aspirações da Visão de Brampton 2040: viver o 
Mosaico multicultural (Brampton 2040 Vision: Living the Mosaic), bem como apoiar as Prioridades do 
Mandato do Conselho (Term of Council Priorities). 

Incentivamos os residentes a visitar Brampton.ca/BramptonPlan para saberem mais sobre as 
iniciativas em curso, inscreverem-se nos próximos eventos e participarem na nossa sondagem de 
opinião sobre os assuntos que lhes interessam. Para perguntas ou comentários envie um e-mail para 
/sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

Citações 

«As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos na Cidade de Brampton. Também formamos 
parcerias em prol do progresso, por isso a opinião pública é tão importante para o Plano de Brampton 
(Brampton Plan), para orientar o futuro da Cidade de Brampton à medida que crescemos e nos 
desenvolvemos. Através do nosso processo de consulta, solicitamos a todos queapresentem ideias 
para a construção de uma cidade inclusiva que seja segura, sustentável e bem-sucedida.» 

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

«A Visão de Brampton 2040: viver o Mosaico multicultural (Brampton 2040 Vision: Living the 
Mosaic) descreve um futuro mais sustentável e vibrante para Brampton. O Plano de Brampton 
(Brampton Plan) é uma parte fundamental do processo. Esperamos aprofundar o compromisso com os 
residentes à medida que entramos na fase seguinte da nossa Revisão do Plano Oficial (Official Plan 
Review). Estabeleceremos em conjunto um quadro adequado e ponderado, com vista a garantir que o 
planeamento municipal, os projetos e desenvolvimento funcionam bem para implementar a visão da 
Cidade a longo prazo.» 

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

«Na qualidade de Vice-presidente (Vice-Chair) do Comité de Planeamento e Desenvolvimento 
(Planning & Development Committee), a nossa prioridade consiste em garantir que Brampton cresce 
de uma forma que beneficie toda a comunidade, em linha com o nosso Plano Regional Oficial 
(Regional Official Plan), e defina uma via para o futuro de Brampton. Incentivo todos os residentes e 
intervenientes a participar e contribuir com as suas ideias, à medida que desenvolvemos o novo plano 
oficial da Cidade.» 

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

«A nossa Cidade assistiu a um crescimento e uma transformação significativos desde a aprovação do 
último Plano Oficial (Official Plan) de Brampton em 2006, com um aumento demográfico superior a 
61%. Brampton é uma cidade dinâmica com um passado glorioso e um futuro brilhante. O Plano de 
Brampton (Brampton Plan) visa gerir o crescimento e o desenvolvimento da Cidade de Brampton para 
que se torne na cidade acolhedora que é e no tipo de comunidade de que todos querem usufruir.» 

- 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 mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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. 
 

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


 

 

 

 
CONTACTO DE IMPRENSA MEDIA CONTACTS 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

