
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 

Cidade de Brampton divulga destaques de 2021, apresentando as 
principais realizações 

  

BRAMPTON, ON (9 de fevereiro de 2022) – Hoje, a Cidade de Brampton divulgou uma atualização 
relativa ao seu desenvolvimento das Prioridades do Mandado do Conselho 2018-2022 (Term of 
Council Priorities) em 2021, destacando as principais realizações no decorrer do ano passado. 
 
Apesar dos desafios que a Cidade enfrentou durante a pandemia de COVID-19, ela prestou serviços 
eficientes e eficazes fundamentais para os residentes, e fez progressos significativos ao promover as 
prioridades deste Mandato do Conselho (Term of Council). 

Apoio à comunidade durante a COVID-19 

Os Grupos de Trabalho da Cidade (Task Forces) e o Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação 
(Reopening and Recovery Working Group) continuaram o seu trabalho para garantir os apoios e 
recursos para as pessoas afetadas pela COVID-19 na comunidade, obtendo mais de 120 milhões de 
euros ($120M) de financiamento relacionado com a COVID-19 através de apoios desde o início da 
pandemia. 

Entre os muitos destaques, incluem-se: 

• O Grupo de Trabalho de Apoio Social (Social Support Task Force) coordenou a distribuição de 
mais de 350 caixas de antisséptico e 200 caixas de toalhetes antibacterianos a organizações 
comunitárias; e criou parcerias com os principais distribuidores de alimentos em Peel com vista 
a melhorar a Rede de Combate à Fome de Peel (Peel Hunger Relief Network) 

• O Grupo de Trabalho de Apoio aos Seniores (Seniors Support Task Force) em parceria com a 
Recreação de Brampton (Brampton Recreation) promoveu 51 reuniões através do Café Digital 
de Seniores (Seniors’ Digital Café); e colaborou com o Subgrupo de Seniores do Quadro de 
Resposta Comunitário (Community Response Table Seniors Sub-group) da Região de Peel e o 
Comité de Vacinação em Massa (Mass Vaccination Committee). 

• O Grupo de Apoio aos Jovens (Youth Support Task Force) organizou atividades e jogos 
interativos e inclusivos nas redes sociais, bem como programas e eventos de preparação física 
para incentivar os jovens a manterem-se ativos e ocupados; e facilitou e promoveu serviços 
através da sua rede composta por mais de 40 organizações de assistência aos jovens. 

• O Grupo de Apoio Económico (Economic Support Task Force) realizou três pequenas mesas 
redondas com pequenas empresas, com a presença de aproximadamente 60 pequenas 
empresas; e forneceu 78 800 testes rápidos antigénio (Rapid Antigen Tests) a 850 pequenas 
empresas através do Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur 
Centre). 

• O Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working Group) 
organizou duas reuniões com as partes interessadas, envolvendo mais de 55 grupos 



 

 

comunitários para discutirem a reabertura segura das instalações e dos programas municipais; 
e o Presidente do Grupo de Trabalho (Working Group Chair) realizou vários compromissos 
públicos nos meios de comunicação social com os serviços de Aplicação da Lei (By-law & 
Enforcement) e o Diretor-Geral da Saúde da Região de Peel (Peel Region’s Medical Officer of 
Health). 

 
Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) 
A Cidade continuou a melhorar a habitabilidade e a prosperidade: 

 
• Atribuiu 8,4 milhões de dólares ($8.4M) para a Estratégia de Habitação Acessível (Affordable 

Housing Strategy) aprovada pelo Conselho 
• Investiu 16,6 milhões de dólares ($16.6M) em trabalho de planeamento urbano das ruas 

(streetscaping) como parte do novo Plano Integrado da Baixa (Integrated Downtown Plan) 
• Recebeu 250 mil dólares ($250,000) da Região de Peel para o programa-piloto de Ruas 

Acolhedoras (Welcoming Streets), que visa apoiar as comunidades da baixa na melhoria da 
segurança comunitária 

• Lançou a BHive Brampton para empreendedores internacionais no Distrito da Inovação 
(Innovation District) de Brampton, com a aceitação de 14 empresas emergentes (start-ups) 

 
Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) 
A Cidade celebra a diversidade de Brampton e desenvolve um quadro holístico para integrar a 
diversidade na cidade: 
 

• 70 organizações financiadas através do Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton 
Fund), com a distribuição de 675 238 dólares ($675,238) 

• Mais de 500 participantes nas sessões informativas sobre carreiras nos Serviços de Incêndio e 
Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) para comunidades diversas 

• Forneceu 290 775 dólares ($290 775) através do Festival Marquee (Marquee Festival) e do 
Fundo de Eventos (Events Fund) para 6 eventos de organização comunitária 

• A Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo [Arts, Culture and 
Creative Industry Development Agency (ACCIDA)] deu prioridade a colaborações, eventos e 
oportunidades destinados a grupos diversos e marginalizados 

 
Brampton é uma Cidade Verde (Green City) 
A Cidade reforça a sustentabilidade: 

 
• Primeiro município de Ontário a adquirir um carro dos bombeiros totalmente elétrico 
• Recebeu oito autocarros elétricos para a frota da Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
• Recebeu uma subvenção de 25 000 dólares ($25,000) da CN e da Tree Canada para repor o 

terreno florestal do Parque Batsman (Batsman Park) 
• Obteve 1,2 milhões de dólares ($1.2M) do Governo do Canadá para plantar 8000 árvores 

 
Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) 
A Cidade está focada em promover a segurança comunitária, em melhorar o apoio à saúde mental, e 
em incentivar estilos de vida ativos e saudáveis: 

 
• Em parceria com a fundação Jays Care Foundation e o Conselho das Escolas do Distrito de 

Peel (Peel District School Board), concluiu o campo de beisebol (baseball diamond) acessível 
Judith Nyman Field of Dreams 



 

 

• Instalou 50 câmaras automáticas de aplicação do limite de velocidade (Automated Speed 
Enforcement) na cidade para melhorar a segurança nas estradas para todos os utilizadores 
(maior programa ASE em Ontário) 

• Designou 180 Zonas de Segurança Comunitária (Community Safety Zones) na cidade para 
manter as estradas seguras 

• service, with 103 animals re-homed 
• Os Serviços de Animais (Animal Services) foram os primeiros no Canadá a oferecer o serviço 

interativo de realojamento de animais de estimação Home To Home™, com o realojamento de 
103 animais  

 
Brampton é uma Cidade bem governada (Well-Run City) 
Brampton melhora as operações diárias: 

 
• Manteve a Classificação de Crédito Triplo A (Triple A Credit Rating) da S&P pelo 6.º ano 

consecutivo, refletindo a economia robusta e as práticas de gestão financeiras da Cidade 
• 13.ª posição na Lista da Maclean’s para Melhores Comunidades do Canadá 2021 (Best 

Communities in Canada 2021) 
• Classificou-se como um dos Melhores Empregadores do Canadá 2021 da Forbes (Forbes 

Canada’s Best Employers 2021) 
• Emitiu 10 463 alvarás para residências e 1145 alvarás industriais, comerciais e institucionais, 

totalizando um valor de construção de 1,762 mil milhões de dólares ($1.726B) 
• Disponibilizou o quarto congelamento de impostos (tax freeze) consecutivo, mantendo 

simultaneamente uma contribuição histórica de 117 milhões de dólares ($117M) para as 
reservas e demonstrando o compromisso da Cidade com o alargamento dos cuidados de 
saúde ao atribuir financiamento no valor de 62,5 milhões de dólares ($62.5M) para o novo 
hospital Peel Memorial Hospital 

 
Para mais informações sobre os destaques e realizações de 2021, consulte www.brampton.ca/tocp. 

Citações 

«Apesar dos desafios fora do nosso controlo, a Cidade continuou a progredir significativamente nas 
nossas prioridades durante 2021. Estabelecemos a nossa liderança em matéria de sustentabilidade 
ambiental, adquirimos um carro de bombeiros totalmente elétrico, aprovámos um investimento de 16,6 
milhões de dólares ($16.6M) para o planeamento urbano de ruas (streetscaping) na nossa baixa 
(downtown), e obtivemos o congelamento de impostos (tax freeze) pelo quarto ano consecutivo, 
mantendo simultaneamente as contribuições para as reservas, mostrámos o compromisso da Cidade 
com o alargamento dos cuidados de saúde e continuámos a obter resultados para os nossos 
residentes e empresas. Esperamos prosseguir com este trabalho em 2022.» 

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

«Em 2021 enfrentámos uma série de desafios enquanto passávamos pela pandemia de COVID-19, 
mas os nossos funcionários adaptaram-se rapidamente para continuarem a apoiar os nossos 
residentes, empresas e grupos comunitários. Focando-nos essencialmente no desenvolvimento das 
Prioridades deste Mandato do Conselho (Term of Council’s Priorities), continuámos a apresentar 
iniciativas fundamentais e a fomentar a nossa cidade. Estou orgulhoso do progresso que a nossa 

http://www.brampton.ca/tocp


 

 

equipa fez em 2021, enquanto continuava a prestar os serviços eficientes e eficazes mais importantes 
para os nossos residentes.» 

- 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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