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Cidade de Brampton lança programa Welcoming Streets Pilot Program com 
os parceiros locais 

  

BRAMPTON, ON (3 de março de 2022) – A Cidade de Brampton continua a tomar medidas para 
melhorar a sua baixa com o lançamento do programa de 12 meses Welcoming Streets Pilot Program 
para a Baixa de Brampton (Downtown Brampton). 

O programa Welcoming Streets Pilot Program visa prestar serviços específicos de proximidade em 
ruas para as pessoas da Baixa de Brampton (Downtown Brampton), que atendam às necessidades 
dos residentes e empresas locais e ajudem a melhorar a segurança. 

Através do programa, os líderes «Welcoming Streets Leaders» irão apoiar as empresas da Baixa de 
Brampton (Downtown Brampton). Os Líderes (Leaders) irão responder aos pedidos de assistência em 
situações que não exijam a ajuda da Polícia Regional de Peel (Peel Regional Police), tais como 
pessoas com dificuldades, criar e reforçar relações com pessoas que vivam na baixa, e encaminhar as 
pessoas necessitadas para serviços de apoio de que possam necessitar. Os Líderes estarão 
disponíveis no Centro de Projetos da Baixa de Brampton (Downtown Brampton Projects Centre) 
situado no rés-do-chão da Câmara Municipal (City Hall), 2 Wellington Street West. 

De acordo com a Região de Peel, em 2020 havia mais de 4566 pessoas sem-abrigo em Peel. Em 
junho de 2021, a Região de Peel aprovou um montante de 250 000 dólares ($250,000) para financiar o 
programa, uma parceria entre a Cidade e a Região de Peel, com o apoio da Downtown Brampton BIA, 
da Polícia Regional de Peel (Peel Regional Police), da Regeneration Outreach Community e a da 
Associação Canadiana de Saúde Mental Peel Dufferin (Canadian Mental Health Association Peel 
Dufferin) 

Para saber mais sobre o programa Welcoming Streets Pilot Program, consulte 
brampton.ca/downtownbrampton. 

Citações 

«Em conjunto com os nossos parceiros, continuamos a fazer grandes avanços com vista a melhorar a 
nossa Baixa (Downtown) tornando-a num espaço seguro, inclusivo e próspero para as nossas 
empresas e os nossos residentes. O programa Welcoming Streets Pilot Program será um grande apoio 
para os nossos residentes locais e empresas situadas na baixa. Esperamos ver os resultados deste 
programa-piloto de 12 meses.» 

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

«As nossas empresas da Baixa de Brampton (Downtown Brampton) foram muito afetadas pela 
pandemia de COVID-19, e a Cidade apoia-as de todas as formas possíveis, enquanto trabalham para 
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a recuperação. Ao melhorar as oportunidades de criação de espaços públicos mais seguros e 
saudáveis, tornaremos a nossa baixa mais acolhedora para todos. Agradecemos o apoio dos nossos 
parceiros com o programa Welcoming Streets Pilot Program.» 

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

«A segurança pública é fundamental para uma baixa acolhedora e próspera, e a Cidade dedica-se a 
trabalhar com as nossas empresas e os nossos residentes para abordar os receios relacionados com 
a segurança. Em conjunto com os nossos parceiros, é com entusiasmo que apresentamos o programa 
Welcoming Streets Pilot Program e avaliamos os resultados num período de doze meses.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Desenvolvimento Económico, Cidade de Brampton 

«Na Cidade, estamos empenhados em transformar a nossa baixa para que as nossas empresas 
prosperem e os nossos residentes tenham espaços públicos melhorados para viverem, trabalharem e 
divertirem-se. A segurança desempenha um papel fundamental nisto, e o programa Welcoming Streets 
Pilot Program ajudar-nos-á a responder aos receios relacionados com estes aspetos e a apoiar os 
residentes que vivem na área.» 

- Richard Forward, Comissário (Commissioner), Planeamento, Construção e Desenvolvimento 
Económico, Cidade de Brampton 

«O programa Welcoming Streets Pilot Program resulta de uma grande colaboração. Tenho o prazer de 
apoiar o lançamento deste programa-piloto em Brampton, para garantir que a baixa é um local mais 
acolhedor para os residentes e as empresas.»  

- Nando Iannicca, Região de Peel (Region of Peel), Presidente Regional (Regional Chair) 

«A Polícia Regional de Peel (Peel Regional Police) tem o prazer de apoiar o lançamento do programa 
Welcoming Streets Program. Defendemos abordagens inovadoras para ajudar a atenuar as interações 
não-urgentes com os que estão em crise e necessitam de serviços de apoio, e este projeto-piloto da 
Cidade de Brampton e da Região de Peel é um excelente exemplo de uma dessas abordagens. 
Esperamos trabalhar com os nossos parceiros para melhorar a atmosfera acolhedora da Baixa de 
Brampton (Downtown Brampton).» 

- Nishan Duraiappah, Chefe da Polícia (Chief of Police), Polícia Regional de Peel (Peel Regional 
Police) 

 «A Downtown Brampton BIA está entusiasmada para ver a concretização do programa Welcoming 
Streets Pilot Program. Este programa será um grande apoio para as nossas empresas, e vai ajudar a 
fazer da Baixa de Brampton (Downtown Brampton) um local mais seguro e inclusivo de que todos 
podem desfrutar.»  

- Suzy Godefroy, Diretor Executivo (Executive Director), Área de Desenvolvimento Empresarial 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 
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