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Brampton apoia o projeto para Campus de Cuidados Continuados para 
seniores  

BRAMPTON, ON (10 de março de 2021) –  O Conselho Municipal (City Council) autorizou o pessoal a 
celebrar contrato(s) de arrendamento até dois hectares (cinco acres) de terreno no Campus 
Comunitário de Flower City (Flower City Community Campus), com a Golden Age Village for The 
Elderly (GAVE), para a construção de um Campus de Cuidados (Campus of Care) inclusivo de apoio 
aos cuidados continuados (de longa duração) para os seniores de Brampton. 

As instalações do Campus de Cuidados (Campus of Care) incluirão dois edifícios com uma residência 
moderna de cuidados continuados com 160 camas e uma unidade de alojamento acessível com 140 
unidades. O Campus de Cuidados (Campus of Care) irá aliviar a pressão sobre o sistema de cuidados 
de saúde ao manter os seniores seguros e saudáveis nas suas próprias casas, enquanto fornece 
apoios de saúde e estilo de vida variados que permitem um envelhecimento no local. 

Na qualidade de instituição de beneficência registada, a missão da GAVE é ajudar a fazer face à grave 
crise de alojamento em Ontário para os seniores e proporcionar um estilo de vida independente e 
cuidados de longa duração para promover um estilo de vida feliz, saudável e gratificante para seniores 
e outros através de diversas atividades culturais, patrimoniais, religiosas e sociais. 

Inicialmente, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou em 26 de fevereiro 
de 2020 a entrega do terreno à GAVE por um período de 50 anos para o desenvolvimento de um 
Campus de Cuidados (Campus of Care). 

O Ministério de Cuidados de Longa Duração (Ministry of Long-Term Care) de Ontário vai criar 
capacidade para 15 000 novas camas de cuidados de longa duração, com vista a aumentar o acesso a 
cuidados continuados e ajudar a acabar com os cuidados de saúde no corredor, ao acrescentar mais 
7000 camas de cuidados continuados com conclusão prevista para 2023. 

Citações 

«A Cidade de Brampton dedica-se ao apoio dos nossos seniores, que sacrificaram as suas vidas para 
darem aos seus filhos e netos, liberdade e uma vida melhor no Canadá. Através de organizações 
como a Golden Age Village for the Elderly, os nossos seniores podem desfrutar dos seus melhores 
anos em conforto e segurança.» 

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

«O arrendamento deste terreno no Campus Comunitário de Flower City (Flower City Community 
Campus) à Golden Age Village for the Elderly demonstra que a Cidade de Brampton está empenhada 
em apoiar os cuidados de longa duração e aumentar o desenvolvimento económico na nossa 
comunidade. Na qualidade de Conselheiro Regional (Regional Councillor) local e Presidente dos 
Serviços Humanos de Peel (Peel’s Chair of Human Services), saúdo o compromisso da Golden Age 



 

 

Village com Brampton e apraz-me que o Conselho Municipal (City Council) tenha aprovado prosseguir 
com este importante projeto de alojamento acessível no Distrito 4 (Ward 4).» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; 
Presidente (Chair), Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development), Cidade de 
Brampton; Presidente (Chair), Serviços Humanos (Human Services), Região de Peel (Region of 
Peel) 

«A existência de um Campus de Cuidados (Campus of Care) ajudará a aliviar a pressão sobre o nosso 
sistema de cuidados de saúde ao manter os seniores seguros e saudáveis num local a que possam 
chamar de lar. A existência de uma residência de cuidados continuados moderna com 160 camas e 
uma unidade de alojamento acessível com 140 unidades para seniores neste distrito é um excelente 
acréscimo ao Distrito 4 (Ward 4) que garante que os seniores de Brampton tenham um local acessível 
a que possam chamar de lar.» 

- Jeff Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Cidade de 
Brampton 

«Este projeto apoia diretamente os residentes mais vulneráveis da Cidade e o impacto 
socioeconómico destas instalações no Campus de Cuidados (Campus of Care) servirá de apoio à 
recuperação económica da Cidade através da criação de empregos na Cidade de Brampton em muitos 
setores, incluindo construção, tecnologia da informação e cuidados de longa duração. Estamos 
satisfeitos por avançar com esta importante parceria que confere os apoios necessários à nossa 
comunidade sénior.» 

- 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. 
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