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Cidade de Brampton desenvolve o primeiro Plano de Estacionamento 

 

Residentes, empresas e partes interessadas locais convidados a darem a sua opinião 

  

BRAMPTON, ON (5 de janeiro de 2022) – À medida que a cidade de Brampton cresce rapidamente, a 
forma como as pessoas se deslocam pela cidade continua a mudar. Para ajudar a melhorar o 
planeamento de infraestruturas, gerir os recursos de estacionamento e apoiar as necessidades futuras 
dos residentes e empresas, a Cidade de Brampton realiza a sua primeira análise relativa ao 
estacionamento municipal. 

Os requisitos em matéria de estacionamento têm um impacto na habitação acessível, nos custos de 
desenvolvimento e no planeamento de ordenamento territorial. Este plano ajudará a fazer um 
ajustamento com as necessidades dos residentes e empresas para desenvolver comunidades 
íntegras, saudáveis e onde se pode caminhar, que assegurem que as necessidades e a segurança de 
todos os utilizadores da estrada sejam consideradas e devidamente satisfeitas. 

Através deste processo, a Cidade vai analisar os atuais desafios e oportunidades, e utilizar como 
referência as melhores práticas noutras jurisdições. O Plano de Estacionamento de Brampton 
(Brampton Parking Plan) disponibilizará princípios de orientação e recomendações sobre políticas e 
gestão de estacionamento eficiente para o futuro. 

Desenvolvimento do Plano de Estacionamento de Brampton (Brampton Parking Plan) 
A primeira fase do plano consiste em rever ligações entre questões de estacionamento e os objetivos 
económicos, sociais e ambientais mais abrangentes da Cidade, com vista a criar uma visão e um 
quadro de políticas. 

Na sua segunda fase serão apresentadas para análise recomendações para um modelo empresarial e 
financeiro destinado ao estacionamento na cidade. 

Para apoiar a primeira Estratégia de Estacionamento (Parking Strategy), a Cidade de Brampton 
contratou o IBI Group. Este plano será conciliado com outras estratégias atuais, incluindo o Plano de 
Brampton (Brampton Plan) e Habitação em Brampton (Housing Brampton). 

Dê a sua opinião  
Os residentes e partes interessadas, incluindo empresas, grupos sem fins lucrativos, e os setores dos 
táxis e camionagem são convidados a participar numa sessão de participação online na quinta-feira, 
13 de janeiro, das 18:00 às 20:00, para saberem mais sobre o estudo e darem a sua opinião.  



 

 

Os inquéritos online também estarão disponíveis até 28 de janeiro. 
Para se inscrever no evento, preencha o inquérito e para saber mais, consulte 
brampton.ca/parkingplan 

Citações  

«Nos últimos anos, Brampton assistiu a uma intensificação mais acentuada nos corredores dos 
transportes e a um aumento significativo dos passageiros utilizadores de transportes. À medida que 
avançamos, é importante que dialoguemos com as partes interessadas para compreender a utilização 
atual das nossas estradas e de que forma podemos planear com mais eficácia o futuro. Incentivo todos 
a participarem na sessão de participação ou a preencherem o nosso inquérito para darem a sua 
opinião e participarem neste processo.»   

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

«O Plano de Estacionamento de Brampton (Brampton Parking Plan) vai dar-nos a informação 
necessária para criar uma estratégia para o futuro. Solicitamos a todos os residentes e partes 
interessadas que participem neste processo para contribuírem para o planeamento da evolução do 
estacionamento, enquanto Brampton continua a crescer e a mudar.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; 
Presidente (Chair), Planeamento e Desenvolvimento, Cidade de Brampton 

 «O Plano de Estacionamento de Brampton (Brampton Parking Plan) vai dar-nos a informação 
necessária para identificar as oportunidades em matéria de estacionamento e planear de uma forma 
mais inteligente e eficiente. Ao cooperarmos com os nossos parceiros municipais e membros da 
comunidade, poderemos desenvolver um plano abrangente que reflita as necessidades atuais e 
futuras de 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 

http://brampton.ca/parkingplan
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


 

 

 Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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