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Brampton garante investimento federal e provincial de 7,3 milhões de 
dólares ($7.3M) para melhorias significativas na Transportes de Brampton 

(Brampton Transit) 
 

 
BRAMPTON, ON (17 de maio de 2021) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick 
Brown; os Conselheiros Municipais (City Councillors) de Brampton; Maninder Sidhu, Secretário 
Parlamentar (Parliamentary Secretary) do Ministro do Desenvolvimento Internacional (Minister of 
International Development) e Membro do Parlamento (Member of Parliament) para Brampton East, em 
nome da Ilustre Catherine McKenna, Ministra Federal das Infraestruturas e Comunidades (Federal 
Minister of Infrastructure and Communities); e o Ilustre Prabmeet Singh Sarkaria, Ministro-Associado 
para as Pequenas Empresas e Redução da Burocracia (Associate Minister of Small Business and Red 
Tape Reduction) e Membro do Parlamento Provincial (Provincial Parliament) para Brampton South, em 
nome da Ilustre Laurie Scott, Ministra das Infraestruturas de Ontário (Ontario’s Minister of 
Infrastructure); anunciaram o financiamento conjunto para a substituição dos sistemas de Centro de 
Atendimento assistido por computador (Computer Aided Dispatch) e Localização Automática de 
Veículos (Automatic Vehicle Location) nos autocarros da frota pertencente à Transportes de Brampton 
(Brampton Transit). 
 
O Governo do Canadá vai investir 4 milhões de dólares ($4 million) neste projeto através da Corrente de 
Infraestruturas dos Transportes Públicos (PTIS) e do plano Investir no Canadá (Investing in Canada). O 

Governo de Ontário disponibiliza 3,3 milhões de dólares ($3.3 million), e a Cidade de Brampton contribui 

com 2,6 milhões de dólares ($2.6 million). 

 
O projeto inclui a conceção, construção e instalação de todos os dispositivos de apoio, sistemas 
operativos, equipamento de rede, e software para os sistemas de Centro de Atendimento assistido por 
computador (Computer Aided Dispatch) e Localização Automática de Veículos (Automatic Vehicle 
Location). Estes sistemas de substituição serão instalados em mais de 450 autocarros. O trabalho 
inclui igualmente a implementação e integração de subsistemas, incluindo Resposta Interativa de Voz 
(Interactive Voice Response), rede radiofónica de dados, mais de 130 sinais eletrónicos em terminais e 
paragens em estação, e o apetrechamento dos autocarros com sistemas automáticos de contagem de 
passageiros. 
 
O complemento destes novos sistemas vai melhorar a fiabilidade, o rastreio operacional, a capacidade 
do sistema, e o desempenho, proporcionando mais qualidade e um sistema de transportes públicos 
mais seguro para Brampton. 
 
Hiperligações 

• Canadá e Ontário investem na melhoria dos transportes públicos para os residentes de 
Brampton (Canada and Ontario invest in improved public transit for residents of Brampton) 
 

 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 
 
 
Citações 

 
«A Cidade de Brampton saúda este investimento significativo no nosso sistema de transportes 
públicos. A Transportes de Brampton (Brampton Transit) é uma das redes de transportes com um 
crescimento mais rápido no Canadá, e a atualização das tecnologias de centro de atendimento e de 
localização de veículos contribuirá para melhorar consideravelmente a informação em tempo real, a 
conetividade, a qualidade e a segurança dos transportes públicos de Brampton. Espero continuar a 
trabalhar com todos os níveis de governo e trazer investimentos para Brampton.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Brampton é uma Cidade Saudável (Healthy and Safe City) e uma Cidade bem-gerida (Well-Run City). 
Este importante investimento visa garantir que o nosso sistema de transportes permanece moderno, 
eficiente e bem conectado. Vamos continuar a garantir que a Transportes de Brampton (Brampton 
Transit) possui as tecnologias mais atualizadas para apoiar as operações diárias, a segurança, e o 
crescimento de todos na nossa comunidade. Agradeço aos parceiros governamentais, aos 
funcionários, e às partes interessadas que tornaram isto possível.» 

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

 
«Os funcionários municipais estão dedicados a trabalhar com os nossos parceiros para trazer 
investimentos para Brampton. A substituição, implementação e integração destes dispositivos e 
sistemas na Transportes de Brampton (Brampton Transit) trará enormes benefícios à nossa frota e 
comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«O investimento de hoje contribuirá para melhorar a infraestrutura dos transportes públicos de 
Brampton mediante a atualização da fiabilidade dos dados, do rastreio operacional e das capacidades. 
Será uma forma de garantir que os residentes têm um acesso contínuo à qualidade e a opções de 
transportes públicos seguras durante os próximos anos. 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 Parlamentar (Parliamentary Secretary) do Ministro do 
Desenvolvimento Internacional (Minister of International Development) e Membro do 
Parlamento (Member of Parliament) para Brampton East, em nome da Ilustre Catherine 
McKenna, Ministra Federal das Infraestruturas e Comunidades (Federal Minister of 
Infrastructure and Communities) 

 
«Na qualidade de cidade em crescimento, Brampton necessita de transportes seguros, inteligentes e 
acessíveis para manter a deslocação das pessoas na nossa comunidade. Este investimento implica 
continuar a construir transportes modernos, eficazes e eficientes para a nossa comunidade, para que 
as famílias trabalhadoras de Brampton possam aproveitar todas as oportunidades de progredirem.» 

- O Ilustre Prabmeet Singh Sarkaria, Ministro-Associado para as Pequenas Empresas e Redução 
da Burocracia (Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction) e Membro do 
Parlamento Provincial (Member of Provincial Parliament) para Brampton South, 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  
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