
 

  

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

A Cidade distingue defensores da acessibilidade como vencedores dos 
Prémios de Acessibilidade 2021 (2021 Accessibility Awards) 

 

BRAMPTON, ON (3 de junho de 2021) – Ontem, durante a Semana Nacional da AccessAbility (National 
AccessAbility Week), a Cidade de Brampton anunciou os vencedores dos seus Prémios de Acessibilidade 
2021 (2021 Accessibility Awards). Os indivíduos e organizações distinguidos demonstraram um 
compromisso com a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência e trabalham em prol da 
comunidade de Brampton.  

Na reunião de hoje do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) foram distinguidos os 
seguintes defensores da acessibilidade: 

Michelle McLeod – categoria «Membro da comunidade» (Community Member) 

Michelle ajuda os clientes a desenvolverem competências recreativas, de lazer e para a vida com o 
objetivo de se integrarem de forma produtiva na comunidade e ajuda os clientes a tornarem-se 
independentes. Ela defende-os e procura melhorar a sua qualidade de vida. Michelle é distinguida por 
evitar e remover barreiras; acomodar pessoas com deficiência; prestar apoio ao emprego de pessoas com 
deficiência; prestar um serviço ao cliente exemplar; e prestar assistência para um modo de vida 
independente.  

Kerry’s Place Autism Services – categoria «Organização comunitária ou sem fins lucrativos» 
(Community Organization or Not-For-Profit) 

A Kerry’s Place Autism Services continuou a melhorar os seus serviços e a apoiar a comunidade de 
Brampton, centrando-se especificamente no aumento da acessibilidade para as pessoas diagnosticadas 
com perturbações do espetro do autismo (Autism Spectrum Disorder), incluindo a remoção de barreiras, 
tais como a participação em cenários recreativos. Durante a pandemia de COVID-19, a Kerry’s Place 
organizou muitas instalações para manter a participação da comunidade de uma forma segura e 
significativa. É distinguida por evitar e remover barreiras; acomodar pessoas com deficiência, atuar na 
qualidade de embaixadora da acessibilidade; prestar apoio ao emprego de pessoas com deficiência; 
prestar um serviço ao cliente exemplar; e prestar assistência para um modo de vida independente. 

CSR Wealth Management – categoria «Empresa de Brampton» (Brampton Business) 

Frank Gasper é consultor financeiro especializado em Planos Nominativos de Poupança por incapacidade 
(RDSPs) (Registered Disability Savings Plans). Ele é distinguido por acomodar pessoas com deficiência e 
prestar serviço ao cliente exemplar e acessível. Ele chegou a muitas pessoas, realizou sessões de 
sensibilização, e esforça-se por dar melhores oportunidades às pessoas com deficiência, dedicando-se a 
trabalhar com cada indivíduo para criar e personalizar um perfil que irá garantir um futuro estável em 
termos financeiros. 

EMBRACE – categoria «Programa/iniciativa de acessibilidade» (Accessibility Program/Initiative) 

Michelle Buckland fundou a EMBRACE em 2010 para realçar o melhor das pessoas, para que possam 
aceitar as suas capacidades e dons, inspirando-as a atingir os seus objetivos através do desenvolvimento 
pessoal e profissional, integração da acessibilidade e discursos impactantes. Michelle está dedicada à sua 
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função de embaixadora e defensora, e o seu lema é «As únicas limitações que temos na aprendizagem 
contínua são as que estabelecemos conscientemente» (“The only limitations we have in lifelong learning 
are the ones that we consciously set.”). Michelle é distinguida por evitar e remover barreiras; acomodar 
pessoas com deficiência; e prestar apoio ao emprego para pessoas com deficiência. 

Brampton é um Mosaico (Mosaic) multicultural e a Cidade de Brampton está empenhada em identificar 
oportunidades para aumentar a acessibilidade e em criar um forte sentido de pertença para todos na sua 
comunidade diversa. Criados em 2018, os Prémio de Acessibilidade (Accessibility Awards) destacam as 
realizações e os contributos dos defensores da acessibilidade, que evitam e removem barreiras, 
acomodam pessoas com deficiência, atuam como embaixadores da acessibilidade, prestam apoio ao 
emprego para pessoas com deficiência, prestam um serviço ao cliente exemplar e acessível, prestam 
assistência para uma forma de vida independente e, a título de novidade este ano, programas ou 
iniciativas acessíveis. 

A Cidade e o seu Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory Committee) estão 
empenhados em garantir que pessoas de todas as idades e capacidades usufruam das mesmas 
oportunidades, uma vez que vivem, trabalham, divertem-se e investem em Brampton. Para mais 
informações sobre acessibilidade na Cidade visite www.brampton.ca. 

Para mais informações sobre os Prémios de Acessibilidade (Accessibility Awards) e para saber mais 
sobre os vencedores, visite www.brampton.ca. 

Citações 

«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e a Cidade dedica-se a aumentar a acessibilidade e a 
conferir um forte sentido de pertença para todos na nossa comunidade diversa. Agradecemos aos 
vencedores do Prémio de Acessibilidade 2021 (2021 Accessibility Award) que servem como defensores 
da acessibilidade em Brampton, e agradecemos aos residentes que os nomearam como forma de 
reconhecimento pelos seus esforços. O contributo da comunidade como um todo é importante para tornar 
a nossa cidade inclusiva para todos.» 

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

«Na qualidade de membro dos Comités Consultivos para a Acessibilidade (Accessibility Advisory 
Committees) da Cidade de Brampton e da Região de Peel (Region of Peel), continuo orgulhoso do 
trabalho que os cidadãos de Brampton estão a desenvolver para tornar a nossa comunidade mais 
acessível e inclusiva para todos. Os vencedores deste prémio são defensores da diversidade e o seu 
trabalho é fazer a diferença na nossa cidade. Continuando a trabalhar em conjunto, podemos tornar 
Brampton mais acessível para as pessoas de todas as capacidades.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Membro, Comité 
Consultivo para a Acessibilidade da Cidade de Brampton (City of Brampton Accessibility Advisory 
Committee); Membro, Comité Consultivo para a Acessibilidade da Região de Peel (Region of Peel 
Accessibility Advisory Committee) 

«Na Cidade de Brampton, estamos empenhados em fomentar a Prioridade do Mandato do Conselho 
(Term of Council Priority: Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e em garantir que pessoas de 
todas as idades e capacidades usufruam das mesmas oportunidades. Agradecemos aos vencedores do 
Prémio de Acessibilidade 2021 (2021 Accessibility Award) por nos ajudarem a aumentar a acessibilidade 
em Brampton. Nesta Semana Nacional da AccessAbility (National AccessAbility Week), a Cidade orgulha-
se de distinguir as pessoas, empresas e organizações que estão comprometidas com a acessibilidade e a 
inclusão de pessoas com deficiência.» 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx


 

  

 

- 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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