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Brampton solicita financiamento federal e provincial equitativo para 

impulsionar o desenvolvimento e garantir o futuro da Cidade 

 
BRAMPTON, ON (11 de março de 2021) – Na sexta-feira, 12 de março, o Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor) de Brampton, Patrick Brown, reúne-se virtualmente com os Membros do Parlamento 
de Brampton (Brampton MPs) e os Membros do Parlamento Provincial (MPPs) para promover 
prioridades importantes, impulsionar o desenvolvimento e garantir o futuro da Cidade. 
 
A pandemia de COVID-19 intensificou a importância das principais prioridades de Brampton, tais como 
cuidados de saúde, transportes e recuperação económica. Através das discussões pré-orçamentais 
federais e provinciais, a Cidade de Brampton solicita um financiamento atempado e equitativo para 
garantir os requisitos imediatos e a longo prazo da Cidade, enquanto procura estabelecer parcerias e 
cooperação estreitas. 
 
A Cidade de Brampton solicitou recentemente a prorrogação do Acordo de Reinício Seguro (Safe 
Restart Agreement) até ao final de 2021 e saúda o recente anúncio da província relativo a 150 milhões 
de dólares de recursos adicionais para ajudar os sistemas de transportes municipais. Tal resulta num 
total de 650 milhões de dólares ainda disponíveis para os municípios até 31 de dezembro de 2021, 
com prorrogações até dezembro de 2022, concedidos numa base de caso a caso. 
 
Com base no financiamento federal garantido em 2020, a Cidade de Brampton solicita investimentos 
em projetos estratégicos de infraestruturas ecológicas no domínio dos transportes, com vista a criar 
empregos e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, tais como uma nova instalação de 
manutenção e armazenamento de transportes, a respetiva eletrificação e uma frota com emissões 
zero. 
 
O financiamento provincial imediato para suprir a lacuna nos cuidados de saúde de Brampton, em 
comparação com o resto de Ontário, é fundamental para uma gama de serviços de saúde, incluindo: 
prevenção de doenças e promoção da saúde; programas comunitários e de saúde pública; cuidados 
domiciliares; e serviços hospitalares no Hospital Cívico de Brampton (Brampton Civic Hospital) e no 
Centro Peel Memorial de saúde e bem-estar integrados (Peel Memorial Centre for Integrated Health 
and Wellness). 
 
Com mais de 700 000 residentes, Brampton é a nona maior Cidade do Canadá com uma população 
diversa e em rápido crescimento. O desenvolvimento de competências continua a ser uma prioridade 
importante para a Cidade de Brampton, com vista a aumentar os empregos para reforçar as 
capacidades nas indústrias tecnológicas e orientadas para a inovação. 
 
Os destaques das propostas pré-orçamentais incluem:  
• Financiamento provincial, imediato e equitativo, para cuidados de saúde, com vista a acabar com a 
«medicina praticada nos corredores» (“hallway medicine”) em Brampton 
• Financiamento provincial para Riverwalk para desbloquear a baixa (downtown) de Brampton e apoiar 
o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis 
• Financiamento federal para uma terceira instalação de manutenção e armazenamento de transportes 
para veículos de transporte elétricos 



 

 

• Apoio para uma rede de transportes inter-regional, de grau elevado através do investimento no 
projeto Queen Street BRT  
• Investimento na extensão de Hurontario-Main Street LRT, enquanto o estudo de avaliação ambiental 
está a ser concluído  
• Acelerar a expansão da linha férrea GO Transit e financiamento para um serviço diário, bidirecional 
com a Metrolinx  
• Legislação provincial para criar a BramptonU através da aprovação da Lei da Universidade de 
Brampton (Brampton University Act) e investimentos no ensino pós-secundário, em infraestruturas de 
inovação e tecnologia fundamentais 
 
Para ler as propostas pré-orçamentais, clique aqui (here). 
 
Citações 
  
«O aumento da colaboração com os nossos parceiros governamentais apoiará a nossa recuperação 
coletiva. A pandemia de COVID-19 intensificou a necessidade fundamental de um financiamento 
atempado e equitativo para superar a lacuna existente nos cuidados de saúde de Brampton, em 
comparação com o resto de Ontário. É por este motivo que iremos solicitar à Província um novo e 
urgente atendimento hospitalar e uma faculdade de medicina para a nossa população em crescimento. 
  
Também fundamental para a saúde e o bem-estar da nossa comunidade é garantir a existência de 
transportes públicos acessíveis e sustentáveis. Iremos apresentar esta proposta aos nossos parceiros 
federais quando realçarmos a importância do seu apoio na eletrificação de uma instalação de 
manutenção e armazenamento de transportes para os veículos de transporte elétricos de Brampton.» 
 
 - Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«Brampton possui uma das populações mais jovens e diversas do país. A centralização ao longo do 
Corredor da Inovação (Innovation Corridor) com acesso disponível ao grupo de talentos e mercados da 
área metropolitana de Toronto e Hamilton (GTHA), conjugada com a disponibilidade de terrenos para 
desenvolvimento, torna a cidade apelativa às empresas e aos investidores. A Cidade de Brampton 
aguarda com expectativa uma parceria permanente com os nossos parceiros federais e provinciais 
para redefinição desta nova década para a nossa cidade, Ontário e o Canadá.» 
 
 - 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. 

 
MEDIA CONTACT 

Gurvinder Singh 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicações Estratégicas  
Cidade de Brampton  
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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