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Cidade de Brampton na Conferência Virtual AMO 2021: em defesa da 

recuperação, saúde e prosperidade no futuro 

BRAMPTON, ON (16 de agosto de 2021) – De 16 a 18 de agosto, uma delegação da Cidade 
de Brampton participará na Conferência Virtual da Associação de Municípios (AMO) 
(Association of Municipalities) de 2021. Liderada pelo Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) Patrick Brown, os Membros do Conselho e os responsáveis municipais vão dialogar 
com os Ministros do governo, responsáveis e principais intervenientes em toda a província 
sobre as questões mais importantes para Brampton. 
 
À medida que prosseguimos durante a pandemia de COVID-19, as prioridades destacam a 
recuperação, a saúde e o bem-estar gerais da nossa comunidade. Isto inclui: 

• Transporte ativo – alargar e promover projetos de transporte ativo, incluindo 
infraestruturas para ciclismo e respetivo financiamento 

• Alterações climáticas e saúde pública – formar parcerias com o governo provincial 
para fazer investimentos e alterações às políticas, com vista a apoiar um ambiente, 
uma economia e uma comunidade saudáveis 

• Segundas unidades – abordar a falta de opções de habitação acessível e defender a 
reforma do Código da Construção (Building Code)  

• Desenvolvimento económico e recuperação – disponibilizar investimento e apoio 
durante a recuperação económica, e prosseguir com o Distrito da Inovação de 
Brampton (Brampton’s Innovation District) e respetiva promoção 

• Seguro automóvel – defender a renovação do sistema de seguro automóvel 
ineficiente de Ontário, melhorando a acessibilidade, e acelerando o processo legislativo 
mediante a aprovação da Lei 42 (Bill 42)  

• Defesa da segurança comunitária – aumentar os apoios à saúde mental, identificar 
recursos novos e existentes para a segurança comunitária, e aumentar o financiamento 
para o Plano Diretor de Habitação de Peel (Peel Housing Master Plan) 

• Oportunidades de ensino pós-secundário – legislar a concretização da BramptonU 
mediante a aprovação da Lei da Universidade de Brampton (Brampton University Act) e 
avançar com o processo de planeamento da escola de medicina Ryerson em Brampton 

• Habitação – desenvolver soluções e programas para abordar a habitação segura e 
acessível para os residentes e estudantes internacionais, e analisar os respetivos 
impactos na infraestrutura municipal 

• Assistência médica – financiamento imediato para uma série de serviços de saúde, 
2.ª Fase de desenvolvimento do Centro Peel Memorial para a Saúde e o Bem-estar 
Integrados (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness), e aprovação da 
proposta para a 1.ª Fase do Osler, relativa a um Centro de Tratamento do Cancro 
(Cancer Care Centre) abrangente 



 

 

• Transportes – financiamento para operações de transportes, com vista a recuperar da 
pandemia e aumentar o número de passageiros para os níveis pré-COVID-19 

• Transportes superiores – progresso contínuo das iniciativas em curso; alargamento 
do metropolitano ligeiro (LRT extension), estudo da autoestrada Queen Street-Highway 
7 BRT e serviço GO Train bidirecional, durante todo o dia  

Para saber mais sobre as principais prioridades da Cidade, clique aqui (here). 

Citações 

«O ano passado ensinou-nos muito sobre a comunidade, os seus pontos fortes e as suas 
necessidades de apoio. À medida que continuamos a centrar-nos na nossa saúde e 
segurança durante a pandemia de COVID-19, também planeamos um futuro eficiente e 
próspero – uma Brampton preparada para o sucesso, o investimento e o crescimento. 
Agradeço o apoio demonstrado pela Província este ano e o seu empenho em melhorar a 
nossa cidade. Espero aproveitar esta dinâmica para ver os nossos projetos a ganharem vida e 
continuar a criar parcerias para concretizar a nossa visão para Brampton.»  

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

«A equipa da Cidade de Brampton continua a demonstrar força e resiliência durante a 
pandemia. Disponibilizou apoios em curso aos quais a comunidade recorre, e também avança 
com projetos e iniciativas para reforçar a cidade, preparando-nos para uma recuperação 
económica dinâmica e bem-sucedida. A colaboração com os nossos parceiros provinciais é 
indispensável para o futuro de Brampton. Espero interagir com os nossos colegas durante a 
conferência e transmitir o que é mais importante para esta cidade.» 

- 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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