
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  

 O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods 
Program) da Cidade regressa virtualmente em 2021 

BRAMPTON, ON (2 de julho de 2021) – O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing 
Neighbourhoods Program) da Cidade de Brampton será retomado na quarta-feira, 7 de julho de 2021. 
Novamente este ano, para proteger a saúde e a segurança dos funcionários e residentes, o programa 
será apresentado online. 

O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) visa melhorar o 
compromisso cívico, capacitar os residentes a terem um papel ativo na sua vizinhança e em harmonia 
com os recursos disponíveis. Os residentes dispõem de três formas de saberem mais sobre a sua 
vizinhança e partilharem online o que é importante para eles: 

• Visitas virtuais – serão publicadas no sítio Web (website) da Cidade 15 visitas pré-gravadas em 
datas programadas. Incentivamos os residentes a fazerem estas visitas virtualmente, ou a 
utilizarem as ferramentas fornecidas para fazerem estas visitas pessoalmente e de forma 
independente, mantendo a distância física. 

• Inquérito sobre a vizinhança – a intenção da Cidade é compreender as vizinhanças da 
comunidade e de que forma os residentes interagem entre si. Incitamos os residentes a 
realizarem o inquérito online relativo à sua área. 

• Ferramenta de mapeamento online – uma ferramenta de mapeamento permitirá aos residentes 
identificarem locais que lhes agradam, problemas e mudanças que gostariam de ver na cidade. 

Para obter mais informações sobre o Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods) e uma 
lista completa de caminhadas virtuais na vizinhança, visite www.brampton.ca/neighbourhoods.  

Programa de 2020 

No ano passado, a Cidade realizou visitas virtuais a 15 vizinhanças em Brampton para envolver os 
cidadãos de Brampton e incentivar o desenvolvimento de uma comunidade cívica. Em 2020, mais de 
400 residentes tiveram um papel ativo na criação da sua comunidade através do Programa de 
Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program). A Cidade recebeu mais de 400 
respostas ao inquérito, e mais de 400 alfinetes na Ferramenta de Mapeamento Online (Online Mapping 
Tool). Para saber mais sobre os resultados de 2020, visite www.brampton.ca/neighbourhoods. 

Citações 

«Quando se trata de vizinhanças, que consideram como a sua casa, os nossos residentes são os 
especialistas e o seu contributo sobre o que lhes agrada na sua comunidade e as mudanças que 
gostariam de ver implementadas é inestimável. Agradeço a todos os que participaram no Programa de 
Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) do ano passado. Incentivo os 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods
https://nurturingneighbourhoods.brampton.ca/nurturing-neighbourhoods-2020


 

 

residentes das 15 vizinhanças deste ano a envolverem-se. As suas opiniões contam e podem 
contribuir para moldar a nossa cidade.» 

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

«Embora a província continue a reabrir gradualmente e à medida que recuperamos da pandemia de 
COVID-19, a saúde e a segurança da nossa comunidade continuam a ser a principal prioridade da 
Cidade de Brampton. Convidamos os residentes a realizarem a visita virtual pelas áreas de Incentivo 
das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods) deste ano e a darem o seu contributo online sobre as 
nossas vizinhanças locais. As vossas opiniões contam e o vosso papel é fundamental para nos ajudar 
a construir comunidades sustentáveis e íntegras.» 

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

«O Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods) permite que os residentes 
partilhem o que apreciam sobre o local a que apelidam de casa, conheçam os futuros projetos 
municipais e inspirem a mudança a nível local. Convidamos os cidadãos de Brampton a participarem 
no Programa de Incentivo das Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program) deste ano, 
contribuindo para reforçar a sua comunidade.» 

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

 «Na Cidade de Brampton, estamos empenhados em construir uma cidade segura, sustentável e bem-
sucedida, da qual a nossa comunidade se orgulhe, considerando-a como a sua casa. Este ano, 
contamos novamente com a participação dos nossos residentes no Programa de Incentivo das 
Vizinhanças (Nurturing Neighbourhoods Program), e aproveitamos para agradecer aos que 
participaram no ano passado.» 

- 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


 

 

  

 


