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Brampton garante investimento federal e provincial de 128 milhões de 
dólares ($128M) para a terceira instalação dos Transportes de Brampton 

(Brampton Transit) 

BRAMPTON, ON (15 de abril de 2021) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick 
Brown; os Conselheiros Municipais (City Councillors) de Brampton; Maninder Sidhu, Secretário de 
Estado do Ministro do Desenvolvimento Internacional e Membro do Parlamento para Brampton East, 
em nome da Ilustre Catherine McKenna, Ministra das Infraestruturas e Comunidades; Amarjot Sandhu, 
Membro do Parlamento Provincial para Brampton West em nome da Ilustre Laurie Scott, Ministra das 
Infraestruturas de Ontário anunciaram o financiamento da terceira instalação de armazenamento e 
manutenção dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

O Governo do Canadá investe mais de 69,9 milhões de dólares ($69.9) neste projeto através da 
Corrente de Infraestruturas dos Transportes Públicos (PTIS) (Public Transit Infrastructure Stream) do 
plano «Investir no Canadá» (Investing in Canada). O Governo de Ontário disponibiliza mais de 58,2 
milhões de dólares ($58.2), e a Cidade de Brampton contribui com mais de 46,6 milhões de dólares 
($46.6). 

A 1.ª Fase do projeto inclui a construção de uma instalação de manutenção e armazenamento de 
transportes com cerca de 37 161,22 m2 (400 000 square foot) e até 36 baías de manutenção e cerca 
de 40 portas de garagem basculantes para comportar até 250 autocarros normais de 40 pés, para 
além do espaço de apoio administrativo e de manutenção. A obra também inclui a instalação de 
elevadores fixos e móveis, um fosso para inspeção de veículos, uma ponte rolante, sistemas de 
armazenamento e distribuição de combustível, sistema de rádio e localização de veículos, e geração 
de eletricidade de reserva. 

A construção desta nova instalação vai melhorar a capacidade, qualidade e segurança das 
infraestruturas de transportes públicos para Brampton, e permitirá a futura instalação de infraestruturas 
para autocarros de serviço elétricos, criando métodos de transporte mais limpos e eficientes para os 
residentes. A Cidade de Brampton procura obter financiamento adicional no valor de 150 milhões de 
dólares ($150M) para eletrificar a instalação. 

Este financiamento ajudará a cobrir os custos de construção da 1.ª Fase da instalação. Prevê-se a 
construção desta nova instalação em duas fases com início em 2022, com a abertura da 1.ª Fase 
prevista para o final de 2024. 

A Cidade encontra-se atualmente no Período de Análise do Relatório do Projeto Ambiental (EPR 
(Environmental Project Report) relativo a este projeto. O relatório está disponível para análise em 
Brampton.ca/transitfacility até 19 de abril. As pessoas que tiverem comentários podem conectar-se aos 
Contactos do Projeto (Project Contacts) indicados. 

Hiperligações 

• Canadá e Ontário investem numa infraestrutura de transportes públicos para os residentes de 
Brampton (Canada and Ontario invest in public transit infrastructure for residents of Brampton) 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Foffice-infrastructure%2Fnews%2F2021%2F04%2Fcanada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637541012888865918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y%2FYFpeoxJdOY%3D&reserved=0


 

 

• Período de Análise do Relatório do Projeto Ambiental para a Terceira Instalação de 
Transportes (EPR) (Third Transit Facility Environmental Project Report (EPR) Review Period) 

• Planos da Cidade de Brampton para a construção de uma das maiores instalações de 
transportes elétricos da América do Norte de apoio aos autocarros de zero emissões (City of 
Brampton plans to construct one of North America’s largest electric bus transit facilities 
supporting zero-emission buses) 

Citações 

«Saudamos os investimentos do Governo do Canadá e do Governo de Ontário na terceira instalação 
de armazenamento e manutenção dos Transportes de Brampton (Brampton Transit). Os Transportes 
de Brampton (Brampton Transit) constituem um dos sistemas de transportes com o crescimento mais 
rápido do Canadá e a nova instalação ajudará a apoiar a nossa rede de transportes acessível e 
conectada. Além disso, a sua construção irá criar aproximadamente 850 novos empregos por ano em 
Brampton e cerca de 1000 empregos quando a instalação estiver totalmente construída e a funcionar. 
Reforçando o compromisso do nosso Conselho (Council) de ser uma Cidade Verde (Green City), 
continuamos a procurar financiamento para eletrificar a instalação.» 

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

«Brampton lidera em matéria de sustentabilidade e faz todo o sentido que a nossa rede de transportes 
seja bem conectada e amiga do ambiente. O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) 
está entusiasmado por receber apoio de todos os níveis de governo para a terceira instalação de 
armazenamento e manutenção dos Transportes de Brampton (Brampton Transit), uma vez que 
aguardamos com expectativa a transição para uma frota de autocarros elétricos, de zero emissões, 
cumprindo assim os nossos objetivos de sustentabilidade.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton 

«A Cidade de Brampton está dedicada a construir um sistema de transportes sustentável e 
energeticamente eficiente, e estes investimentos vão apoiar um projeto revolucionário nas nossas 
iniciativas ecológicas – uma terceira instalação de transportes. Esperamos continuar a trabalhar com 
os nossos intervenientes, com vista a obter investimentos para Brampton.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«O investimento de hoje ajudará a criar a maior instalação de manutenção e armazenamento de 
transportes de Brampton. Tal garantirá o acesso dos residentes a opções de transportes públicos de 
qualidade e seguros durante os próximos anos, a criação de empregos bem remunerados e, ao 
mesmo tempo, a criação de oportunidades futuras para sistemas de transportes ecológicos e de baixo 
carbono. O plano de infraestruturas do Canadá investe em milhares de projetos, cria empregos em 
todo o país, e constrói comunidades mais limpas e inclusivas.» 

- Maninder Sidhu, Secretário de Estado (Parliamentary Secretary) para o Ministro do 
Desenvolvimento Internacional (Minister of International Development) e Membro do 
Parlamento para Brampton East, em nome da Ilustre Catherine McKenna, Ministra Federal das 
Infraestruturas e Comunidades (Federal Minister of Infrastructure and Communities) 

«O Governo de Ontário demonstra, mais uma vez, o seu empenho em melhorar as infraestruturas dos 
transportes na província ao associar-se aos nossos colegas federais e municipais para fazer este 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767


 

 

investimento crucial. Um novo terminal de transportes constitui mais um passo do nosso plano para 
conseguir que os cidadãos de Brampton passem menos tempo em deslocações e mais tempo em 
casa com as suas famílias.» 

- Amarjot Sandhu, Membro do Parlamento Provincial (Member of Provincial Parliament) para 
Brampton West em nome da Ilustre Laurie Scott, Ministra das Infraestruturas de Ontário 
(Ontario’s Minister of Infrastructure) 
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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. 
. 

 

CONTACTOS DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
Chantalle Aubertin 
Secretária de Imprensa 
Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Comunidades 
613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 
Christine Bujold 
Secretária de Imprensa 
Gabinete da Ilustre Laurie Scott, Ministra das 
Infraestruturas de Ontário 
416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Divisão das Comunicações 
Ministério das Infraestruturas de Ontário 
437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relações com os meios de comunicações 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Número gratuito: 1.877.250.7154 
E-mail: infc.media.infc@canada.ca   
Siga-nos no Twitter, Facebook e Instagram  
Web: Infrastructure Canada  
 

 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca
mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

