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Em breve na Baixa de Brampton 

Atualização de infraestruturas. Alargamento dos passeios. Melhoria dos espaços 
públicos. 

  

BRAMPTON, ON (3 de fevereiro de 2022) – A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) vai passar 
por uma transformação que começa este mês com a construção realizada pela Região de Peel 
(Region of Peel) para substituição das condutas de água e dos esgotos sanitários na área. Segue-se o 
trabalho realizado pela Cidade para substituição e alargamento dos passeios, e reparação e 
repavimentação das estradas. 

O início da construção está previsto para o final de janeiro, e espera-se que fique concluída em 2025, 
se as condições meteorológicas assim o permitirem e tendo em consideração a pandemia de COVID-
19. A Região de Peel (Region of Peel) partilhou os planos de estruturação gerais para a construção. 
Os residentes e as empresas podem rever as informações aqui (here) e enviar perguntas ou 
comentários. 

Durante a construção na Queen Street haverá apenas uma faixa para o tráfego em cada direção 
enquanto se trabalha nas outras faixas. Durante a construção na Main Street, o tráfego processar-se-á 
apenas numa direção. Em termos gerais, o acesso pedonal será mantido para todas as empresas e os 
passeios continuam abertos. As avenidas serão alvo de algum trabalho a curto prazo, seguido de uma 
substituição completa das bermas e dos passeios, quando os peões forem desviados para o outro lado 
da rua. 

Estas melhorias são essenciais para promover o Plano Integrado da Baixa da Cidade (City’s Integrated 
Downtown Plan), que orienta muitos dos projetos de infraestruturas e iniciativas em curso da baixa de 
Brampton que visam incentivar o crescimento e o investimento. 

Para mais informações, consulte www.brampton.ca. 

Planeamento urbano das ruas da baixa 

Em total coordenação com o trabalho de infraestruturas da baixa da região, a Cidade avança com as 
iniciativas de planeamento urbano das ruas que inclui a substituição dos passeios existentes com 
pavimentadoras e a repavimentação das estradas com alargamento de passeios de ambos os lados 
das ruas Queen e Main Streets. Este investimento de aproximadamente 16,6 milhões de dólares 
($16.6 million) servirá para criar espaços urbanos de qualidade para a atividade comercial, os peões e 
os ciclistas e criar ligações ativas entre os ribeiros Etobicoke e Fletchers Creeks, e criar uma área 
pedonal reforçada no centro da baixa. 

Centro de Projetos da Baixa de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C024cc840cec84f4083a808d9e7427d0a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637795095015453350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VIuJ1F9RGFUe%2B16LtCEph8iFw2K8cCgPh%2BsVBOXBj7I%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx


 

 

O Centro de Projetos da Baixa de Brampton [Downtown Brampton Projects Centre (DBPC)] está agora 
aberto virtualmente. Os funcionários municipais estão prontos para ajudarem as empresas e os 
residentes da baixa e para continuarem a apresentar programas e iniciativas, com vista a revitalizar a 
baixa. Durante a construção, os funcionários da Região de Peel (Peel Region) também estarão 
disponíveis. 

Os projetos que serão apoiados através do DBPC incluem o projeto de substituição das condutas de 
água e dos esgotos sanitários e o programa My Main Street (My Main Street program). Um 
coordenador da baixa prestará apoio às empresas, à Downtown Brampton BIA, e aos responsáveis 
eleitos na implementação de projetos de pequena escala e no encaminhamento de perguntas para os 
departamentos municipais adequados. 

Saiba mais sobre o DBPC em www.brampton.ca/downtownbrampton. 

Apoiar o comércio local 

A comunidade empresarial da baixa de Brampton tem sido muito afetada pela pandemia de COVID-19, 
e a Cidade dedica-se a reduzir as interrupções e a apoiá-la na sua recuperação económica enquanto 
continua a investir em infraestruturas fundamentais para melhorar os espaços públicos. 

Incentivamos os residentes para que continuem a visitar as empresas da baixa durante este período. 
Pode consultar a lista completa das pequenas empresas de Brampton no website Apoie o comércio 
local de Brampton (Support Local Brampton website). 

Para uma lista completa de opções de estacionamento disponíveis para visitar as suas empresas 
favoritas enquanto a construção prosseguir, consulte www.brampton.ca. 

Sobre o Plano Integrado da Baixa 
O Plano Integrado da Baixa [Integrated Downtown Plan (IDP)] é um plano estratégico de ação – que 
coordena os vários projetos de infraestruturas e iniciativas da Baixa de Brampton (Downtown 
Brampton) em curso. Prevê-se que oriente o crescimento futuro e o investimento estratégico até 2051. 

Os princípios de orientação do IDP são a integração, a inovação e a sustentabilidade. Ajudará a 
coordenar as atualizações no domínio das infraestruturas, do planeamento urbano, da utilização do 
solo, e das intervenções de programação – posicionando Brampton como impulsionador económico 
fundamental, centro cultural regional, e Distrito da Inovação (Innovation District). 

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

Citações 

«Em conjunto com os nossos parceiros, estamos a trabalhar para revitalizar e revelar o potencial da 
Baixa de Brampton (Downtown Brampton), e criar espaços urbanos de qualidade e uma área pedonal 
reforçada no centro da nossa baixa. Embora a construção possa causar interrupções a curto prazo, no 
final, estes projetos servirão para posicionar Brampton enquanto impulsionador económico, centro 
cultural regional e líder global em inovação. Pedimos paciência aos nossos residentes e empresas, e 
agradecemos à nossa comunidade por incrementar o nosso lema Apoie o comércio local de Brampton 
(Support Local Brampton) à medida que realizamos este trabalho.» 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1009
http://www.brampton.ca/downtownbrampton
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
http://www.brampton.ca/IDP


 

 

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

«A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) está a passar por uma transformação aliciante. Esta 
primeira fase de construção realizada pela Região é essencial para o bem-estar da infraestrutura da 
nossa baixa, e estabelecerá o trabalho de base para que continuemos com o planeamento urbano e 
outras iniciativas com vista a reforçar o centro da nossa cidade. Aguardamos com expectativa os 
benefícios que o trabalho planeado para a baixa de Brampton trará à nossa 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 

«As empresas da nossa baixa foram muito afetadas pela pandemia de COVID-19 e pelos 
encerramentos contínuos, e nós estamos empenhados em apoiá-las no seu percurso para a 
recuperação económica. Incentivo os nossos residentes para que continuem a comprar, comer e 
explorar no comércio local à medida que revitalizamos a baixa, para reduzir o impacto da construção 
nas nossas empresas. O trabalho da Região, juntamente com as nossas inúmeras iniciativas que 
estão a ser realizadas simultaneamente, ajudarão a criar uma baixa vibrante e resiliente para benefício 
e usufruto de todos.» 

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

«Na Cidade, estamos empenhados em reforçar a nossa baixa e em criar comunidades íntegras onde 
os nossos residentes podem viver, trabalhar e divertirem-se. Ao melhorar os nossos espaços públicos, 
vamos criar empregos, apoiar a recuperação económica e melhorar a qualidade de vida dos nossos 
residentes. Esperamos trabalhar com a Região para concluir este trabalho necessário e aliciante.»  

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

«Em conjunto com os nossos parceiros na Cidade de Brampton, estamos empenhados em apoiar a 
recuperação contínua das nossas empresas da baixa enquanto melhoramos os espaços públicos no 
centro da nossa cidade. Lembro os residentes que enquanto estes melhoramentos prosseguem, as 
nossas lojas, os nossos restaurantes e serviços locais continuam abertos ao público! Estamos cientes 
de que valerá bem a pena esperar pela realização destas mudanças aliciantes.» 

- Suzy Godefroy, Diretora Executiva (Executive Director), Área de Melhoria dos Negócios da Baixa de 
Brampton [Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA)] 

«Em nome da Downtown Brampton BIA, estamos entusiasmados com a transformação da área em 
curso, e aguardamos com expectativa os benefícios que trará às nossas empresas locais e aos 
residentes de Brampton. À medida que continuamos a recuperar dos impactos da pandemia de 
COVID-19, solicitamos à nossa comunidade que compre, coma e explore no comércio local enquanto 
a construção decorre. Há muitas opções de estacionamento prático na Baixa (Downtown), que podem 
ser consultadas no website da Cidade, e as nossas empresas continuam abertas e prontas para servir 
o público!» 

- Carrie Percival, Presidente (Chair), Área de Melhoria dos Negócios da Baixa de Brampton [Downtown 
Brampton Business Improvement Area (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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

