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Cidade de Brampton vai avançar com a opção de design das vias urbanas 
(streetscaping) para revitalizar a baixa (downtown) 

BRAMPTON, ON (23 de setembro de 2021) – A Cidade de Brampton continua a dar passos 
significativos com vista a revitalizar a baixa (downtown), com o Comité do Conselho de Brampton 
(Brampton Committee of Council) a aprovar um investimento de 16,6 milhões de dólares ($16.6M) num 
trabalho de design das vias urbanas (streetscaping), como parte da primeira fase do Plano Integrado 
da Baixa da Cidade (City’s Integrated Downtown Plan) (IDP). 

A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) está a passar por uma transformação, uma vez que a 
Cidade continua a repensar e a reinventar os espaços públicos para satisfazer as necessidades locais, 
apoiar a recuperação económica, criar empregos, e construir comunidades vibrantes e resilientes para 
melhorar a qualidade de vida dos residentes de Brampton. Em total coordenação com o trabalho de 
infraestruturas da baixa da Região de Peel (Region of Peel), a Cidade vai avançar com iniciativas de 
design das vias urbanas (streetscaping) que incluem a substituição dos passeios existentes por 
pavimento calcetado e renovação do pavimento das estradas com ampliação dos passeios em ambos 
os lados das ruas Queen e Main Streets. Este investimento de cerca de 16,6 milhões de dólares 
($16.6M) servirá para criar espaços urbanos de qualidade destinados a atividades comerciais, peões e 
ciclistas e estabelecer ligações ativas entre os ribeiros Etobicoke e Fletchers Creeks, e criar uma área 
para peões melhorada no centro da baixa (downtown). 

Os funcionários estão coordenados para desenvolver um Manual de Design das Vias Urbanas na 
Baixa de Brampton (Downtown Brampton Streetscape Manual) para complementar a aprovação do 
IDP, que servirão para informar as várias vizinhanças locais na baixa de Brampton. 

Além disso, os funcionários irão realizar uma Estratégia de Ativação do Design Urbano (Urban Design 
Activation Strategy) durante 8 semanas para estudar oportunidades de desenvolvimento destinadas a 
ativar o design urbano temporariamente e a longo prazo na baixa (downtown). O âmbito do trabalho, 
inclui, entre outros, a instalação de faixas para bicicletas dedicadas na Main Street através da baixa, o 
estabelecimento de vasos com plantas móveis e elementos de paisagismo, guias semi-montáveis, 
pinturas de rua nas passadeiras, e placas de sinalização, e a instalação de tubos adicionais na 
construção para a instalação de fibra ótica para telecomunicações no futuro. 

A Cidade pode começar a projetar o design imediatamente, estando a sua conclusão prevista para o 
início de 2023. A comunidade empresarial de Brampton foi muito afetada pela pandemia de COVID-19 
e a Cidade está dedicada a minimizar as perturbações, apoiando-a na sua recuperação económica. 

A Cidade também continua a determinar estratégias a curto prazo para apoiar a vitalidade da baixa 
(downtown) que serão implementadas nos próximos dois anos. Na reunião de ontem, o Comité 
(Committee) aprovou a instalação de murais, desenvolvidos e propostos em concertação com o 
STEPS, nas montras municipais na baixa de Brampton e caixas de controlo de tráfego municipais e 
regionais na Queen Street East. Para mais informações sobre as artes e cultura de Brampton, visite 
www.brampton.ca. 

Sobre o Plano Integrado da Baixa (Integrated Downtown Plan) 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Welcome.aspx


 

 

O IDP é um roteiro de ação, que coordena as diversas atividades e os projetos de infraestrutura em 
curso na baixa (downtown) de Brampton. Prevê-se que oriente o crescimento futuro e o investimento 
estratégico até 2051. 

Os princípios que estão na base do IDP são a inclusão, a inovação e a sustentabilidade. Ajudará a 
coordenar as atualizações de infraestruturas, o design urbano, a utilização do solo, e as intervenções 
em matéria de programação, posicionando Brampton como um impulsionador económico fundamental, 
um centro cultural regional e um Distrito da Inovação (Innovation District). 

Para mais informações sobre o IDP, visite www.brampton.ca/IDP. 

  
Citações  

«Estamos a trabalhar para revitalizar e revelar o potencial da baixa (downtown) de Brampton, e com a 
aprovação deste investimento de 16,6 milhões de dólares ($16.6M) no trabalho de design das vias 
urbanas (streetscaping) como parte da primeira fase do Plano Integrado da Baixa (Integrated 
Downtown Plan) da Cidade, ficamos ainda mais perto de criar um espaço urbano de qualidade e uma 
área para peões melhorada no centro da nossa baixa. Espero que a baixa de Brampton continue a 
transformar-se numa comunidade vibrante e resiliente para os nossos residentes, empresas e 
visitantes.» 

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

«As empresas da nossa baixa (downtown) foram muito afetadas pela pandemia de COVID-19, e nós 
estamos empenhados em apoiá-las de todas as formas possíveis no seu trajeto para a recuperação 
económica. Este projeto de design das vias urbanas (streetscaping), juntamente com as estratégias a 
curto prazo complementares para apoiar a baixa, servirá para posicionar Brampton como um 
impulsionador económico, centro cultural regional e Distrito da Inovação (Innovation District). 
Aguardamos com expectativa os benefícios que o Plano Integrado da Baixa (Integrated Downtown 
Plan) trará à baixa, aos residentes e às empresas locais.» 

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

«Na Cidade, estamos empenhados em revitalizar a nossa baixa (downtown) e em criar comunidades 
íntegras para os nossos residentes viverem, trabalharem e divertirem-se. Ao avançarmos com a 
primeira fase do nosso Plano Integrado da Baixa (Integrated Downtown Plan), bem como com 
iniciativas complementares com instalações artísticas públicas e uma Estratégia de Ativação do Design 
Urbano (Urban Design Activation Strategy), estamos a repensar e reinventar os nossos espaços 
públicos, com vista a criar empregos, apoiar a recuperação económica e melhorar a qualidade de vida 
dos nossos residentes.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«Em nome da Downtown Brampton BIA, foi com agrado que tomámos conhecimento dos planos e 
projeções dos funcionários para a revitalização tão necessária da baixa (downtown) de Brampton. 
Estamos muito confiantes que os nossos especialistas em planeamento municipal e design urbano irão 

http://www.brampton.ca/IDP


 

 

avançar com este plano de revitalização completo, conforme apresentado ontem no Comité do 
Conselho (Committee of Council).» 

- Carrie Percival, Presidente (Chair), Downtown Brampton BIA 

«A Downtown Brampton BIA agradece a liderança do Conselho neste investimento para a Cidade de 
Brampton e o Centro Cultural da Baixa de Brampton (Downtown Brampton Cultural Hub) e o Distrito da 
Inovação (Innovation District) em desenvolvimento, que é o início para revelar o potencial da baixa 
(downtown). 

- Suzy Godefroy, Diretora Executiva (Executive Director), Downtown Brampton BIA 
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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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