
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
  

A Cidade de Brampton divulga os principais objetivos das Prioridades do 
Mandato do Conselho Municipal 2020 (2020 Term of Council Priorities) e o 
Conselho Municipal (Council) aprova dar atenção especial às 16 principais 

prioridades para 2021-2022 

BRAMPTON, ON (28 de janeiro de 2021) – Ontem, a Cidade de Brampton divulgou uma atualização 
relacionada com o progresso das Prioridades do Mandado do Conselho Municipal 2018-2022 (2018-
2022 Term of Council Priorities) em 2020, destacando as principais realizações durante o ano passado 
em plena pandemia. 

Na sequência das entrevistas realizadas com o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) e os 
Membros do Conselho Municipal (Members of Council), dos comentários captados pela liderança 
sénior, e de um exercício de votação realizado na Oficina do Conselho Municipal (Council Workshop) 
em novembro de 2020, o Conselho Municipal (Council) aprovou ontem 16 iniciativas (16 initiatives) (pg. 
162) como principais prioridades do Conselho Municipal (Council) para apoiar a comunidade. As 
prioridades dividem-se em duas correntes; Prioridades Intergovernamentais/de Defesa 
(Intergovernmental/Advocacy Priorities); e Prioridades Autorizadas/Controladas pela Cidade (City 
Mandated/Controlled Priorities), mantendo todas o apoio às orientações estratégicas estabelecidas 
para Brampton. 

A COVID-19 criou condições e desafios imprevistos que requerem uma adaptação rápida dos 
funcionários e alterações na prestação de serviços e programas. Apesar disso, a Cidade continuou a 
avançar em áreas essenciais enquanto mantinha o equilíbrio entre a sua resposta à COVID-19 e a 
respetiva recuperação: 

Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) 

A Cidade de Brampton continuou a melhorar a habitabilidade e a apoiar as empresas através de: 

• Financiamento de subsídios a pequenas empresas no valor de $233,000 

• Envolvimento de mais de 5000 participantes em 137 eventos e seminários virtuais 

• Aconselhamento a 1043 clientes, incluindo a criação de 38 novas empresas e 82 expansões de 
empresas através do Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur 
Centre) 

• Lançamento de novas parcerias no Distrito da Inovação (Innovation District) para reforçar a 
presença económica na Baixa de Brampton (Downtown Brampton) 

Brampton é um Mosaico intercultural (Mosaic)  

A Cidade continuou a favorecer a diversidade de Brampton e a promover a inclusão através de: 

• Investimento de $435,561 no Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund), 
apoiando 48 projetos digitais para organizações sem fins lucrativos 
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• Criação da Unidade de Capacitação Económica, Cultural e Social da Comunidade Africana e 
Caribenha Negra e de Combate ao Racismo contra os Negros (Black African and Caribbean 
Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) e aprovação do 
lançamento de um Gabinete da Equidade (Equity Office) em 2021 com foco na identificação e 
remoção de barreiras no local de trabalho e na comunidade 

• Organização de uma Sessão Informativa sobre Carreiras nos Serviços de Incêndio (Fire 
Services Career Info Session) para a Comunidade Negra (Black Community) com participação 
recorde de 900 participantes 

• Atribuição de nomes novos a dois parques municipais, Parque Memorial Lilás Púrpura (Purple 
Lilac Memorial Park) e Parque da Emancipação (Emancipation Park) com ênfase na segurança 
e inclusão 

Brampton é uma Cidade Verde (Green City) 

A Cidade centrou-se na inovação, eficiência energética, transportes públicos e revitalização de 
espaços naturais através de: 

• Lançamento do seu primeiro programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden) atraindo 
mais de 6000 participantes que cultivaram 4536 kg (10,000 lbs) doados aos bancos alimentares 
locais 

• Introdução do seu Plano Comunitário de Energia e Redução de Emissões (Community Energy 
& Emissions Reduction Plan) com vista a reduzir os gases com efeito de estufa 

• Obtenção de 83,1 milhões de dólares em financiamento para avançar com projetos de 
transportes (Transit); e 38 milhões de dólares para o seu projeto Riverwalk para avançar com a 
mitigação das cheias 

• Aprovação de planos para a terceira instalação de Transportes (Transit), uma instalação para 
manutenção e armazenamento de transportes totalmente elétricos 

Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) 

A Cidade ajudou a melhorar a segurança comunitária, a reforçar os apoios à saúde mental e a 
encorajar estilos de vida ativos e saudáveis através de: 

• Instalação de 26 Câmaras Automáticas de Aplicação do Limite de Velocidade (Automated 
Speed Enforcement Cameras) em Zonas de Segurança Comunitária (Community Safety 
Zones) em Brampton 

• Abertura de quatro novos ringues de patinagem ao ar livre para assegurar que os residentes 
continuem a manter-se ativos de forma segura durante os meses de inverno 

• Conclusão das melhorias em instalações de preparação física como centros recreativos, 
parques e campos 

• Construção de 26 km de ciclovias para promover o transporte ativo por toda a cidade 

Brampton é uma Cidade bem gerida (Well-Run City) 

Em face à pandemia, a Cidade de Brampton continuou a dar prioridade à excelência dos serviços e a 
ser uma Cidade bem gerida (Well-Run City) através de: 

• Congelamento de impostos pelo terceiro ano consecutivo com uma contribuição recorde para 
as reservas, enquanto vai prestando serviços essenciais aos residentes 



 

 

• Manutenção de uma classificação de crédito Triplo A (Triple AAA), a classificação mais elevada 
que um município pode receber por práticas fiscais consistentes 

• Adoção antecipada da Mobi Inspect, uma app para inspecionar instalações 

• Defesa e garantia do alívio fiscal de 34,9 milhões de dólares (1.ª Fase do Programa de Reinício 
Seguro [Phase 1 Safe Restart Program]), 27,5 milhões de dólares (2.ª Fase do programa de 
Reinício Seguro [Phase 2 Safe Restart Program]) e 0,6 milhões de dólares (Fundo de Limpeza 
Reforçada dos Transportes Municipais [Municipal Transit Enhanced Cleaning Fund]) 

• Nomeação pela Forbes como um dos «Melhores Empregadores do Canadá» (Canada’s Best 
Employers), numa lista dos 300 melhores empregadores (300 top employers) do país 

Para mais informações sobre os destaques e realizações de 2020 no âmbito das Prioridades do 
Mandato do Conselho Municipal 2018-2022 (2018-2022 Term of Council Priorities) visite 
www.brampton.ca/tocp 

Citações 

«Tenho o prazer de apresentar os destaques e resultados das nossas Prioridades do Mandato do 
Conselho Municipal (Term of Council Priorities) alcançados como equipa em 2020. Na sequência da 
pandemia, o principal foco da Cidade foi apoiar a nossa comunidade. Ao mesmo tempo, continuámos 
a trabalhar com empenho nas 51 iniciativas e 22 prioridades existentes, e nas 20 iniciativas adicionais 
aprovadas pelo Conselho Municipal. À medida que avançamos para 2021, intensificamos o foco nas 
16 prioridades do nosso Conselho Municipal para 2021-2022 com vista a garantir que nos centramos 
no que é realmente importante para a comunidade.» 

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

 «Devido à COVID-19 enfrentámos períodos extremamente desafiantes em 2020 e os funcionários 
municipais trabalharam incansavelmente para apoiar os nossos residentes, empresas e grupos 
comunitários. A nossa equipa continua a prestar serviços municipais eficientes e eficazes durante a 
pandemia global, continuando a trabalhar para cumprir as respetivas Prioridades do Mandato deste 
Conselho Municipal (Term of Council’s Priorities). Tenho o prazer de partilhar os trabalhos realizados 
pela nossa equipa em 2020 e a atualização do Conselho a médio prazo, que resultam em 16 
prioridades essenciais, evidenciando o empenho da Equipa de Brampton em fornecer o melhor à 
nossa comunidade.»  

- 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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