
 

 

  
 PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

Cidade de Brampton garante ampliação do novo hospital e novas 
oportunidades para o ensino pós-secundário no domínio da assistência 

médica no Orçamento Provincial de 2021 (2021 Provincial Budget) 
 
BRAMPTON, ON (24 de março de 2021) – A Cidade de Brampton saúda a comunicação do governo 
provincial de hoje relativa ao orçamento para financiar a ampliação de uma nova ala do Centro Peel 
Memorial para a Saúde e o Bem-estar Integrados do Sistema de Saúde William Osler (William Osler 
Health System’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) e dar apoio financeiro para 
o desenvolvimento de um novo instituto para o ensino da medicina em Brampton, em parceria com a 
Universidade Ryerson (Ryerson University).  
 
Ampliação do Hospital Peel Memorial (Peel Memorial Hospital) 
 
O orçamento da província apoiará a criação de uma nova ala de internamento hospitalar no Peel 
Memorial do Sistema de Saúde William Osler (William Osler Health System’s Peel Memorial). A 
concretização da 2.ª Fase do Peel permitirá ao Osler intensificar os serviços de assistência médica 
prementes no Hospital Brampton Civic (Brampton Civic Hospital), através de um aumento da 
capacidade para 80-100 camas médicas após a conclusão. 
 
A proposta do Osler solicita a aprovação da ampliação do Centro de Assistência Urgente (Urgent Care 
Centre) no Peel Memorial para operações permanentes (24/7), que visa um aumento da capacidade 
para a comunidade. Inclui igualmente a reclassificação do Centro de Assistência Urgente (Urgent Care 
Centre) para Departamento de Emergências (Emergency Department), que também poderia 
prosseguir antes da conclusão da 2.ª Fase do Peel. 
 
Em 22 de janeiro de 2020, a Cidade de Brampton declarou uma emergência sanitária e lançou a sua 
campanha de defesa, «Fair Deal for Brampton», solicitando financiamento adicional da Província para 
preencher o défice no domínio da assistência médica de Brampton; incluindo a conclusão da 2.ª Fase 
do Peel Memorial (Departamento de Emergências permanente [24/7] e camas adicionais) e uma 
terceira instituição de saúde em Brampton. 
 
Novas oportunidades de ensino pós-secundário e formação de competências 
 
A Cidade saúda o alargamento de mais oportunidades de ensino pós-secundário, incluindo um instituto 
de medicina na Universidade Ryerson (Ryerson University). Esta comunicação e a ampliação do Peel 
Memorial ajudam a abordar a emergência sanitária em Brampton, garantindo que a próxima geração 
de profissionais de saúde obtenha formação localmente na cidade. 
 
A comunicação provincial de hoje complementa a procura do Conselho Municipal (City Council) em 
prol de uma Universidade de Brampton (Brampton University) e o trabalho concluído até à data relativo 
à criação de uma universidade completa em Brampton. 
 
Novos espaços para escolas e creches 
 
O orçamento provincial também fornece uma nova escola primária inglesa em Brampton que servirá 
850 alunos e incluirá um centro de acolhimento de crianças com 73 espaços para creches licenciados. 
 



 

 

Abordagem estratégica para influenciar governos 
 
Em fevereiro, a Cidade de Brampton apresentou à Província um pedido formal de orçamento para 
2021, no qual defendia prioridades fundamentais, incluindo: assistência médica, transportes, 
infraestruturas e oportunidades de ensino pós-secundário. 
 
Antes do orçamento de hoje, a Cidade saudou a comunicação relativa a um financiamento adicional no 
valor de 15 milhões de dólares ($15M) para apoiar os sistemas de transportes municipais, com vista a 
enfrentar os impactos financeiros da pandemia de COVID-19. O financiamento alargado através do 
Acordo de Reinício Seguro (Safe Restart Agreement) até ao final de 2021 é um desenvolvimento 
positivo, que Brampton defendeu através do pedido de orçamento para 2021 da Cidade. A Cidade 
também recebeu 14,6 milhões de dólares ($14.6M) como parte do anúncio de 500 milhões de dólares 
($500M) para ajudar os municípios a fazer face aos atuais custos operacionais COVID-19. 
 
 
Citações 
 
«O financiamento proveniente dos nossos parceiros provinciais é fundamental para a recuperação de 
Brampton da pandemia de COVID-19, por isso agradecemos a comunicação de hoje relativa a um 
segundo hospital em Brampton através da 2.ª Fase do Peel Memorial e ao desenvolvimento de um 
novo instituto para o ensino da medicina na baixa de Brampton. A pandemia de COVID-19 intensificou 
a necessidade crítica de Brampton para obter um financiamento atempado e equitativo para a 
assistência médica.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
  
«Como uma das cidades em mais rápido crescimento e mais jovens do Canadá, o alargamento das 
oportunidades do ensino pós-secundário para os nossos jovens e a resolução do défice de 
financiamento para a assistência médica são prioridades fundamentais. Os funcionários municipais 
têm promovido ativamente a defesa do Conselho para garantir a comunicação de hoje relativa à 2.ª 
Fase do Hospital Peel Memorial (Peel Memorial Hospital) e às oportunidades adicionais de ensino pós-
secundário através de uma nova escola de medicina. Estamos empenhados em garantir a 
concretização de oportunidades no domínio da saúde e do bem-estar, bem como do ensino para os 
residentes de Brampton.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton  
 
«Estas notícias são bem-vindas para o Osler e a comunidade. Agradecemos ao Governo de Ontário 
em conjunto com os responsáveis locais eleitos, membros da comunidade e outros apoiantes por 
darem prioridade à assistência médica e à ampliação do hospital em Brampton. O planeamento 
contínuo da ampliação das instalações do Peel Memorial permitem-nos avançar com a criação de uma 
capacidade hospitalar adicional para satisfazer as necessidades de uma região em rápido crescimento 
e complementam a assistência excecional já fornecida no Centro Peel Memorial para a Saúde e o 
Bem-estar Integrados do Osler (Osler’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness).» 

- Dr. Naveed Mohammad, Presidente e Diretor Executivo (President and Chief Executive Officer), 
Sistema de Saúde William Osler (William Osler Health System)  

 
«Ryerson saúda a comunicação de hoje no Orçamento de Ontário (Ontario Budget) que se 
compromete com o desenvolvimento de um novo instituto para o ensino da medicina em Brampton e 
com a ampliação do sistema de assistência médica local de Brampton. Esperamos trabalhar com a 
Cidade, com vista a aumentar as nossas ofertas de ensino pós-secundário e oferecer oportunidades 
de educação de elevada qualidade para a próxima geração.» 



 

 

- Dr. Mohamed Lachemi, Presidente e Vice-Reitor (President and Vice-Chancellor), Universidade 
Ryerson (Ryerson University)  
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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 
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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