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Ryerson University recebe financiamento da Cidade de Brampton para 

Escola de Medicina (School of Medicine) 

Financiamento da Cidade no valor de um milhão de dólares ($1 million) ajudará a 
financiar a proposta da Escola de Medicina (School of Medicine) da Ryerson  

 

BRAMPTON (7 de julho de 2021) – Hoje, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) 
votou a favor de um subsídio de planeamento no valor de um milhão de dólares ($1 million) para 
ajudar a financiar a futura Escola de Medicina (School of Medicine) da cidade. A decisão do 
financiamento resultou da apresentação realizada pelo Presidente Mohamed Lachemi da Ryerson 
University, e será utilizada para apoiar uma proposta oficial ao Governo de Ontário (Ontario 
Government). 

O financiamento da Cidade de Brampton de hoje corresponde ao financiamento de um milhão de 
dólares concedido pela Província de Ontário no início deste ano ($1 million in funding granted by the 
Province of Ontario earlier this year) para apoiar a proposta da Escola de Medicina (School of 
Medicine) da Ryerson. A proposta especificará a abordagem da Ryerson relativamente à educação 
para a saúde, com ênfase nos cuidados de saúde primários, utilização alargada da tecnologia para 
melhor satisfazer as necessidades dos pacientes, prática interprofissional e a prestação de cuidados 
culturalmente sensíveis.  

O financiamento também permite a colaboração entre a universidade e a Cidade com vista a identificar 
locais potenciais, incluindo o Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton, como futura zona 
para instalar a escola de medicina. A universidade continua no bom caminho para apresentar a sua 
proposta à Província de Ontário (Province of Ontario) no prazo de 18 a 24 meses previamente 
anunciado. 

«Temos o prazer de ter a Cidade de Brampton como nosso parceiro e agradecemos o apoio 
demonstrado à Ryerson University, com vista a alargar a educação para a saúde», disse o Presidente 
e Vice-Reitor da Ryerson University, Mohamed Lachemi.  «A nova escola de medicina não só irá 
reforçar drasticamente o sistema de saúde em Brampton, como também criar as bases para o 
desenvolvimento de um quadro de talentos diverso nos setores da saúde e setores conexos na nossa 
província.» 

Uma Escola de Medicina (School of Medicine) em Brampton apresentará uma abordagem nova para o 
ensino da medicina em Ontário, baseada no compromisso da universidade com a comunidade, na 
diversidade e na inclusão, e na inovação, com vista a abordar as necessidades de mudança no 
domínio da prestação e prática dos serviços de saúde. Esta nova abordagem vai colmatar os atuais 
problemas específicos no sistema de saúde em Brampton e na província, ambos com impactos 
negativos devido à pandemia global. Uma visão partilhada de uma Escola de Medicina (School of 
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Medicine) em Brampton reforça as parcerias existentes entre a universidade e a Cidade de Brampton, 
incluindo a Cybersecure Catalyst e a Brampton Ventures Zone.  

«Acolhemos a expansão de mais oportunidades de ensino pós-secundário para satisfazer as 
necessidades dos jovens de Brampton, e de uma comunidade diversa em rápido crescimento. Esta 
oportunidade para investir na Ryerson School of Medicine surgiu num período importante para a 
Cidade, uma vez que a COVID-19 intensificou a nossa necessidade de obter serviços de saúde 
justos», disse o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown. «A Ryerson School of 
Medicine em Brampton garantirá que a próxima geração de profissionais de saúde tenha formação 
localmente na nossa cidade, em programas como prevenção de doenças e promoção da saúde; 
cuidados domiciliários; e serviços de saúde hospitalar prementes. Historicamente, Brampton não 
recebeu uma quota de financiamento justa em matéria de serviços de saúde, resultando na 
sobrelotação dos hospitais e na prática de medicina nos corredores (hallway medicine). Um 
investimento na Ryerson School of Medicine confere à Cidade de Brampton uma oportunidade para 
mudar isso.» 

A conceção de uma Escola de Medicina (School of Medicine) na Ryerson University assentará em 
cinco pilares: 

• Dar ênfase aos cuidados de saúde primários centrados na comunidade e aos determinantes 
socias da saúde 

• Prestar cuidados que respeitem culturalmente as comunidades 

• Promover a inovação e a tecnologia nas práticas, com vista a melhorar a qualidade dos 
cuidados e os resultados dos pacientes 

• Disponibilizar aos futuros médicos as competências que lhes permitam desenvolver redes 
interprofissionais de cuidados de saúde para obter melhores resultados para os pacientes  

• Abordar o envelhecimento e apoiar os seniores, uma vez que a maioria da nossa sociedade 
está a envelhecer  

O comité de planeamento da Escola de Medicina (School of Medicine) da Ryerson concluiu a primeira 
fase das discussões entre a comunidade (completed the first phase of community consultations) e a 
comunidade Ryerson e irá agora centrar a sua atenção num plano robusto com vista a envolver os 
intervenientes comunitários em Brampton, Peel e outras regiões. Estas discussões estendem-se aos 
líderes das organizações comunitárias, às empresas de saúde, aos médicos e grupos clínicos, e farão 
a ligação com os grupos comunitários, para compreender os seus anseios e expectativas para a 
escola, integrando essas opiniões no planeamento. 

Para mais informações sobre a proposta da Escola de Medicina (School of Medicine) da Ryerson 
University, visite: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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Sobre a Ryerson University 

A Ryerson University lidera em matéria de ensino inovador, orientado para a carreira. Urbana, diversa e inclusiva 
culturalmente, a Universidade acolhe mais de 46 000 estudantes, incluindo 2900 estudantes de Mestrado e Doutoramento, 
3800 funcionários e corpo docente, e mais de 200 000 antigos alunos (alumni) de todo o mundo. Para mais informações, 
visite ryerson.ca. 
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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. 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 
 
Jessica Leach 

RP e Especialista em Comunicações 

Ryerson University 

jleach@ryerson.ca 

416.704.2166 

 
 
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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