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Cidade garante um futuro mais forte para Brampton através de apoios, 
parcerias governamentais e fontes de receitas adicionais  

BRAMPTON, ON (9 de julho de 2021) – Trabalhando com todos os níveis de governo, a Cidade de 
Brampton está empenhada em apoiar iniciativas de crescimento e sustentabilidade que beneficiem os 
seus residentes e promovam a mudança a nível local. Centrando-se em oportunidades nas áreas da 
saúde, do ensino pós-secundário, dos transportes e da recuperação económica, a Cidade garantiu 
subsídios e contribuições significativos do governo federal e do governo provincial, procurando fontes 
de receitas adicionais para garantir um futuro mais forte para Brampton. 

Financiamento subvencionado e contribuições federais e provinciais 

Desde 2019, foram comunicados anúncios de financiamento subvencionado e contribuições para a 
Cidade no valor de $667,195,952, um aumento de 232 % em relação aos anteriores Mandatos do 
Conselho (Term of Councils) desde 2011. Deste valor, o financiamento de aproximadamente 137,8 
milhões destina-se à Retoma e Recuperação COVID-19 em resposta à pandemia. Desde 2019, o 
montante do financiamento subvencionado para a Cidade sem relação com as candidaturas COVID-19 
totaliza $529,314,465. 

Trabalhando com os Governos do Canadá e de Ontário, a Cidade foi bem-sucedida na obtenção de 
apoios, subsídios e contribuições para os seguintes projetos importantes desde 2019:  

• Riverwalk – em novembro de 2020, foi comunicado que a Cidade receberia mais de 38 
milhões de dólares ($38 million) para mitigação das inundações na baixa de Brampton (more 
than $38 million towards flood mitigation in downtown Brampton), ficando a Cidade a um passo 
de concretizar o seu projeto Riverwalk. A candidatura da Cidade ao Projeto de Proteção contra 
as Inundações na Baixa de Brampton (Downtown Brampton Flood Protection Project) foi 
aprovada pelo Governo do Canadá (Government of Canada) na sequência da análise positiva 
do projeto, no âmbito dos termos e condições do Fundo de Mitigação e Adaptação às 
Catástrofes (Disaster Mitigation and Adaptation Fund.) 

• 2.ª Fase do Peel Memorial – em março de 2021, o governo provincial declarou que, no âmbito 
do seu orçamento, financiaria a ampliação do Centro para a Saúde e o Bem-estar Integrados 
Peel Memorial do Sistema de Saúde William Osler (expansion of William Osler Health System’s 
Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) para um hospital novo e 
disponibilizaria apoio financeiro para o desenvolvimento de um novo instituto de medicina em 
Brampton em parceria com a Ryerson University. 

• Ensino pós-secundário – em março de 2021, a Cidade saudou a comunicação da Província 
relativa ao aumento de oportunidades no domínio do ensino pós-secundário em Brampton, 
incluindo um instituto de medicina na Ryerson University. Na reunião de 7 de julho, o Conselho 
(Council) votou a favor de um subsídio de planeamento no valor de 1 milhão de dólares ($1 
million), com vista a financiar uma futura Escola de Medicina de Brampton (Brampton School of 
Medicine). Em 16 de julho de 2021, a Cidade e a University of Guelph-Humber confirmaram 
que a instituição académica pretendia mudar-se para Brampton enquanto locatário fixo do 
Centro para a inovação (Centre for Innovation). 
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• Terceira instalação da Transportes de Brampton (Brampton Transit) – em abril de 2021, 
Brampton garantiu um investimento federal e provincial no valor de 128 milhões de dólares 
destinado a uma terceira instalação da Transportes de Brampton (secured federal and 
provincial investment of $128M towards a third Brampton Transit facility). A construção desta 
nova instalação visa melhorar a capacidade, qualidade e segurança da infraestrutura de 
transportes públicos para Brampton, e permitir uma futura instalação da infraestrutura com vista 
a prestar assistência a autocarros elétricos, criando sistemas de transporte mais ecológicos e 
eficientes para os residentes. 

• Projeto-piloto histórico para autocarros elétricos – em julho de 2019, a Cidade saudou um 
investimento considerável do Governo do Canadá no histórico Ensaio Canadiano de 
Demonstração e Integração dos Autocarros Elétricos em Brampton (significant investment by 
the Government of Canada in the milestone Pan-Canadian Electric Bus Demonstration and 
Integration Trial in Brampton). A Cidade garantiu um financiamento no valor de 11,15 milhões 
de dólares ($11.15) destinados à 1.ª Fase do projeto-piloto para testar autocarros elétricos a 
bateria em Brampton. 

Patrocínios 

Em março de 2019, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou uma pequena 
lista de instalações municipais para a venda dos direitos de nome, com vista a adotar uma estratégia 
de patrocínios por toda a cidade e atualizar a Política de Patrocínios e Direitos de Nome (Sponsorship 
and Naming Rights Policy). O programa de patrocínios e direitos de nome por toda a cidade oferece às 
empresas oportunidades personalizadas para se conectarem com a comunidade, criando experiências 
mais vantajosas para os residentes.  

Com pressões fiscais acrescidas, a Cidade está empenhada em minimizar o impacto nos contribuintes 
de Brampton, enquanto proporciona a mais elevada qualidade de vida aos residentes. Em setembro de 
2020, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou um acordo de 15 anos 
entre a Cidade de Brampton e a Save Max Real Estate Inc. (15-year agreement between the City of 
Brampton and Save Max Real Estate Inc.), relativo aos direitos de nome exterior do Centro de Futebol 
de Brampton (Brampton Soccer Centre) no valor de $2,512,500. 

Desde que adotou a estratégia de patrocínios por toda a cidade e atualizou a Política de Patrocínios e 
Direitos de Nome (Sponsorship and Naming Rights Policy), a Cidade concluiu os acordos de 
patrocínios e direitos de nome que totalizam receitas no valor de 3,7 milhões de dólares ($3.7 million) 
para compensar alguns dos custos acrescidos associados resultantes de uma prestação de serviços 
com mais qualidade aos residentes. 

Citações 

«A pandemia de COVID-19 acentuou bastante a necessidade de uma colaboração acrescida entre 
todos os níveis de governo e investimentos oportunos para preencher as lacunas nas áreas da saúde, 
dos transportes e da recuperação económica. Estou orgulhoso do trabalho que a Cidade desenvolveu 
durante o Mandato do Conselho (Term of Council) em prol dos nossos residentes e agradeço a 
parceria dos governos federal e provincial. Em conjunto, continuaremos a garantir um futuro mais forte 
para Brampton.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
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«Na Cidade, estamos empenhados em melhorar as vidas dos residentes de Brampton através de 
investimentos e parcerias locais significativos. Esperamos continuar a colaborar com os nossos 
parceiros federais, provinciais e empresariais à medida que trabalhamos em conjunto para transformar 
Brampton.» 

- 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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