
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
 

Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) formam uma parceria com a what3words para 

aumentar a segurança da comunidade 
 
BRAMPTON, ON (5 de maio de 2021) – Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) formaram uma parceria com a what3words, uma 
aplicação móvel (mobile app) gratuita para iOS e Android que dividiu o mundo em quadrados 
de 3 metros, cada um com um endereço único de 3 letras.  
 
A Cidade de Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) dedicada ao 
bem-estar da sua comunidade. Com a what3words, os Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) poderão responder a chamadas de 
emergência com uma identificação do local mais precisa, permitindo agilizar a resposta do 
centro de atendimento (dispatch) para o local, que é crucial em situações de emergência. Ela 
apoia os serviços salva-vidas ajudando a encontrar pessoas que estão perdidas ou que 
necessitam de apoio e descrevendo exatamente onde a ajuda é necessária numa 
emergência.  
 
O que é a what3words? 
A what3words é uma forma verdadeiramente simples de falar sobre localização. Dividiu o 
mundo em quadrados de 3 metros, cada um com um endereço único de 3 palavras. Significa 
que todas as pessoas, em qualquer lado podem indicar qualquer localização precisa – desde 
a entrada específica de um edifício a um ponto num trilho para caminhadas ou um ponto 
remoto num campo – usando apenas 3 palavras. 
 
Se alguém se encontrar numa situação de emergência e com dificuldade em descrever a sua 
localização, pode utilizar a what3words para fornecer os detalhes da sua localização com 
facilidade e precisão. Abrindo a aplicação (app) what3words, uma pessoa pode procurar o 
endereço what3words relativo à sua atual localização. A what3words exibirá as 3 palavras 
para essa localização no quadrado de 3 metros e o autor da chamada pode enviá-las para o 
centro de atendimento dos Bombeiros (Fire dispatch), para que sejam inseridas no mapa 
what3words na sala de controlo, com vista a identificar a localização precisa para o envio de 
ajuda. 
 
A aplicação (app) funciona sem ligação à Internet (offline), portanto se alguém possui a 
aplicação (app) what3words instalada no telemóvel pode descobrir o seu endereço de 3 
palavras sem Wi-Fi ou dados móveis. Embora o mapa não seja descarregado, ainda assim o 
endereço de 3 palavras será exibido. 
 
A what3words não rastreia a localização dos seus utilizadores, fornece um método para que 
os utilizadores escolham partilhar a sua localização. A what3words mantém um registo das 
pesquisas realizadas na sua aplicação móvel (mobile app) e na página do mapa, e saberá em 
que vila ou cidade, a partir da qual essas pesquisas foram realizadas. Contudo não detém os 
dados de localização a nível individual. 



 

 

 
Para mais informações sobre a what3words visite www.brampton.ca  
 
Citações 
 
«Na qualidade de Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City), a segurança da 
comunidade é de extrema importância para nós na Cidade de Brampton. A aplicação móvel 
(mobile app) what3words fornecerá à nossa equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência 
(Fire and Emergency Services) uma identificação do local mais precisa, ajudando a responder 
a chamadas de emergência com mais celeridade e precisão em períodos de necessidade. 
Incentivo todos os residentes de Brampton a descarregar esta aplicação (app) que poderá, 
potencialmente, salvar vidas.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Brampton é uma cidade inovadora, e estamos dedicados a encontrar incessantemente novas 
formas de melhorar os serviços que prestamos aos nossos residentes. A what3words é uma 
forma simples de indicar qualquer localização exata, que só irá agilizar o tempo que o pessoal 
dedicado dos nossos Serviços de Incêndio e Emergência demoram a proteger a nossa 
comunidade em situações de emergência.» 

- Rowena Santos, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«Como Cidade bem-gerida (Well-Run City), estamos sempre à procura de formas para 
potenciar parcerias importantes, com vista a beneficiar os nossos residentes. Devido a esta 
parceria com a what3words, qualquer pessoa que se depare com uma situação de 
emergência será capaz de partilhar, de forma fácil e precisa, a sua localização com o centro 
de atendimento dos Bombeiros (Fire dispatch). Isto poupará tempo quando é necessário, e 
permitirá que a equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire 
and Emergency Services) localize facilmente e rapidamente as pessoas que precisam de 
assistência.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; 
Vice-presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de 
Brampton 

 
«Quando se fala de localização, a what3words simplifica dividindo o mundo em quadrados de 
3 metros, cada um com um endereço de 3 palavras. Em situações stressantes ou perigosas 
pode ser difícil centrar-se em pormenores como a localização, mas numa emergência cada 
segundo conta. A what3words ajudará a nossa equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência 
de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) a assinalar a localização exata em 
períodos de emergência, colocando-nos em qualquer local de Brampton com precisão e 
rapidez para servirmos a nossa comunidade.» 

- Bill Boyes, Comandante (Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services), Cidade de Brampton 

 
«Na Cidade de Brampton estamos dedicados a prosseguir com a Prioridade do Mandato do 
Conselho (Term of Council Priority) que promove Brampton como uma Cidade Saudável e 
Segura (Healthy and Safe City) e a equipa dos nossos Serviços de Incêndio e Emergência 
(Fire and Emergency Services) desempenha um papel essencial para que assim seja. A 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

nossa parceria com a what3words vai aumentar a segurança da comunidade na nossa cidade 
fazendo com que o atendimento da equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) chegue a quem precisa com rapidez e 
precisão, independentemente da localização.» 

- 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 
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