
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Brampton distinguida por excelência nacional no planeamento do desenho 

urbano (urban design) 
 
BRAMPTON, ON (26 de abril de 2021) – A Cidade de Brampton conquistou um Prémio de Excelência 
(Award of Excellence) pela apresentação de um «Conjunto de ferramentas para comunidades da zona 
residencial de Brampton orientadas para os transportes» (“Uptown Brampton Transit-Oriented 
Communities Toolkit” da Sociedade Canadiana de Arquitetos Paisagistas (CSLA) (The Canadian 
Society of Landscape Architects) na categoria de Planeamento e Análise (Planning and Analysis). 
 
A equipa de Desenho Urbano (Urban Design) de Brampton formou uma parceria com a Toronto School 
of Cities’ e Urban Land Institute Toronto District Council para o desenvolvimento do projeto. O 
«Conjunto de ferramentas para comunidades da zona residencial de Brampton orientadas para os 
transportes» (“Uptown Brampton Transit-Oriented Communities Toolkit”) explora um modelo 
colaborativo de construção de cidades que contribua para um melhor alinhamento entre o setor 
público, o setor privado, o setor sem fins lucrativos e as comunidades locais. 
 
O modelo da Zona residencial (Uptown) revela o valor de uma «Cidade de 26 horas» ("26-hour City"), 
em que comunidades acessíveis a pé em 20 minutos eliminam o custo elevado das deslocações e a 
necessidade de utilizar o carro – oferecendo «horas extra» todos os dias, melhorando a qualidade de 
vida e a produtividade. Este modelo também contribui para a criação de profissões de elevada 
qualidade e emprego, e ajuda a desenvolver a cidade em direção a um futuro neutro em carbono. 
 
Foram catorze os projetos que receberam um prémio nacional da CSLA durante a cerimónia de 
entrega dos prémios realizada no início deste mês. Estes projetos premiados mostram a extensão 
daquilo que os arquitetos paisagistas fazem e de que forma contribuem para reformular locais onde 
vivemos, trabalhamos e nos divertimos. 
 
Os vencedores foram selecionados por um júri nacional de arquitetos paisagistas. Recebemos um total 
de 72 apresentações. Os critérios aplicados pelos jurados incluíram: 
 

• demonstração de uma profunda compreensão da arte da arquitetura paisagista e atenção à 
composição e ao detalhe; 

• demonstração de excelência em liderança, gestão de projetos, amplitude do trabalho, novas 
orientações, ou nova tecnologia; 

• inovação em matéria de conceito, processo, materiais, ou implementação; 
• promoção da disciplina entre profissões conexas, clientes, e o público em geral; e, 
• demonstração de consciência ambiental e/ou social exemplar. 

 

Citações 
 
«Brampton é uma Cidade de oportunidades inovadora e nós estamos empenhados em assumir a 
liderança no planeamento inteligente para comunidades vibrantes, saudáveis e integrais. Felicito a 
nossa equipa de Desenho Urbano (Urban Design) por continuar a desenvolver planos para 

https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf


 

 

comunidades acessíveis a pé em 20 minutos e mostrar como podemos revelar o potencial da Zona 
residencial de Brampton (Uptown Brampton).» 
 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«A paragem The Steeles do metro ligeiro de Hurontario (Hurontario LRT) está indicada no Plano de 
Transportes Regionais Metrolinx 2041 (Metrolinx 2041 Regional Transportation Plan) e o Plano Oficial 
de Brampton (Brampton Official Plan) como uma Estação de Mobilidade (Gateway Mobility Hub). Esta 
designação contribui para o crescimento de elevada densidade e considerações em matéria de 
desenho para vários meios de deslocação, incluindo infraestruturas de alta qualidade para caminhar e 
praticar ciclismo. Se a pandemia global nos ensinou algo, foi de que temos de estar preparados para 
nos adaptarmos a comportamentos em mudança. Transformar a Zona residencial (Uptown) numa 
comunidade orientada para transportes faz todo o sentido para os nossos residentes, empresas e 
intervenientes locais.»  
 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; 
Presidente (Chair), Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development), Cidade 
de Brampton 

  
«Na Cidade, estamos dedicados a planear comunidades habitáveis, saudáveis e integrais que reflitam 
as ideias e necessidades dos nossos residentes. Felicitamos a nossa equipa de Desenho Urbano 
(Urban Design) por este prestigiado prémio. O sítio do Mundo dos Compradores (Shoppers World) na 
Zona residencial (Uptown) proporciona uma oportunidade única para promover o investimento para 
desenvolver esta zona de Brampton para se tornar numa comunidade orientada para os transportes.» 
 

- 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. 

 
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
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

