
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

Encontram-se abertas as nomeações para os Prémios de Acessibilidade da 
Cidade de Brampton (City of Brampton Accessibility Awards) 

  

BRAMPTON, ON (2 de fevereiro de 2021) – Encontram-se abertas as nomeações para os Prémios de 
Acessibilidade 2021 da Cidade de Brampton (City of Brampton’s 2021 Accessibility Awards). 

Os Prémios de Acessibilidade (Accessibility Awards) são um programa cívico que destaca indivíduos, 
empresas e organizações de Brampton que demonstram um compromisso com a acessibilidade e a 
inclusão de pessoas com deficiências. 

As nomeações são avaliadas com base em realizações e contributos nas seguintes áreas: 

• Prevenção e remoção de barreiras – a natureza da barreira pode ser comportamental, 
comunicativa, física, programática, social ou estar relacionada com transporte ou uma política.  

• Enquadramento das pessoas com deficiências – um enquadramento pode envolver a 
modificação de um espaço, horário ou tarefa que permita a uma pessoa participar na 
comunidade. 

• Atuação como embaixador ou patrono da acessibilidade – promovendo a sensibilização 
para a acessibilidade na comunidade. 

• Fornecimento de apoio profissional para pessoas com deficiências – criar oportunidades 
para participarem no ambiente de trabalho. 

• Fornecimento de um serviço de assistência ao cliente exemplar e acessível – dedicar 
tempo para perceber o pedido do cliente e oferecer uma solução adequada. 

• Disponibilização de assistência para uma vida independente – dar assistência com 
formações e apoio em matéria de capacidades. 

Este ano, como novidade, o programa dos prémios foi atualizado para incluir autonomeações. 

Para ser elegível para um prémio, o nomeado deve ser residente de Brampton, uma comunidade ou 
uma organização sem fins lucrativos a operar em Brampton, ou proprietário de uma empresa em 
Brampton. As realizações e os contributos dos nomeados devem beneficiar a comunidade de 
Brampton. 

Aceitam-se nomeações até 31 de março. Os prémios serão apresentados na primavera. 

Para mais informações sobre os Prémios de Acessibilidade (Accessibility Awards) e o formulário de 
nomeação online, os residentes podem visitar www.brampton.ca. 

Citações 

«Brampton é um mosaico multicultural (Mosaic) e a Cidade está dedicada a identificar oportunidades 
para aumentar a acessibilidade e um sentido de pertença para todos na nossa comunidade diversa. Se 
conhece uma pessoa, empresa ou organização que trabalhe com vista a melhorar a acessibilidade e a 
inclusão para pessoas com deficiências, incentivo-o a distingui-las através de uma nomeação para os 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

Prémios de Acessibilidade 2021 (2021 Accessibility Awards). Trata-se de uma excelente oportunidade 
para reconhecer os que trabalham para tornar a nossa cidade inclusiva para todos.» 

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

«Na qualidade de membro dos Comités Consultivos de Acessibilidade da Cidade de Brampton e da 
Região de Peel (City of Brampton's and Region of Peel’s Accessibility Advisory Committees), orgulho-
me do trabalho que as pessoas na nossa cidade estão a fazer para tornar Brampton acessível e 
inclusiva para pessoas com todo o tipo de deficiências. Se conhece uma pessoa, empresa ou 
organização na nossa comunidade que promova a diversidade e trabalhe para fazer a diferença na 
nossa comunidade, nomeie-as para um Prémio de Acessibilidade (Accessibility Award). Juntos, 
podemos tornar Brampton mais acessível para as pessoas com todo o tipo de capacidades.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Membro, Comité 
Consultivo de Acessibilidade da Cidade de Brampton (City of Brampton Accessibility Advisory 
Committee); Membro, Comité Consultivo de Acessibilidade da Região de Peel (Region of Peel 
Accessibility Advisory Committee) 

«Na Cidade, dedicamo-nos a garantir que as pessoas de todas as idades e capacidades usufruam das 
mesmas oportunidades em Brampton e estamos a construir espaços acessíveis para pessoas com 
todo o tipo de capacidades. Agradecemos a todos na nossa comunidade que contribuem para 
aumentar a acessibilidade em Brampton. Os Prémios de Acessibilidade (Accessibility Awards) 
constituem uma oportunidade para reconhecer as pessoas, empresas e organizações que estão 
comprometidas com a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiências.» 

- 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
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