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Cidade de Brampton apresenta um novo diretório online para apoiar os 
seniores 

  

BRAMPTON, ON (21 de abril de 2022) – A Cidade de Brampton lançou um novo recurso online para 
ajudar a promover a visão favorável aos seniores de Brampton e reforçar as ligações comunitárias. O 
novo diretório de recursos para seniores é uma ferramenta online para ajudar a aumentar o acesso aos 
recursos e serviços dos seniores e cuidadores. 
 
Alguns dos recursos disponíveis no diretório incluem: 

• Apoios domiciliários e sociais 
• Transportes 
• Saúde e bem-estar 
• Apoios financeiros e de acessibilidade 
• Saúde mental 
• Apoios aos recém-chegados 

Em março de 2021, a Cidade de Brampton tornou-se membro da Rede Global para Cidades e 
Comunidades favoráveis aos seniores (Global Network for Age-friendly Cities and Communities) da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) [World Health Organization's (WHO)]. Os membros da rede 
partilham e promovem os valores e princípios da abordagem da OMS (WHO) favorável aos seniores, 
comprometem-se a criar ambientes favoráveis aos seniores e acordam em participar ativamente na 
rede. 

O diretório de recursos dos seniores ajuda a apoiar a população idosa de Brampton incentivando a 
participação social, reconhecendo o isolamento social e disponibilizando recursos para informações e 
comunicação, itens apresentados no Plano de Estratégia e Ação favorável aos seniores (Age-Friendly 
Strategy and Action Plan).  

A Cidade de Brampton recebeu um financiamento subvencionado no valor de 20 575 dólares ($20,575) 
do programa «Novo Horizonte para Seniores» (New Horizons for Seniors) do Governo do Canada para 
apoiar a viabilização do diretório.  

O novo diretório de recursos dos seniores disponibilizará informações de acesso fácil sobre os serviços 
de apoio disponíveis e os pontos fulcrais da comunidade, ajudando a reconstruir ligações e 
oportunidades de envolvimento social para os seniores de Brampton, enquanto a comunidade continua 
a recuperar da pandemia de COVID-19.  

Para mais informações sobre o diretório de recursos dos seniores consulte brampton.ca/agefriendly 
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Os residentes que necessitem de um formato alternativo de quaisquer das informações apresentadas 
no diretório podem enviar um e-mail para agefriendly@brampton.ca 

Citações 

«Em 2006, residiam em Brampton sensivelmente 34 000 pessoas a partir dos 65 anos. Em 2016, esse 
número aumentou para mais de 66 000. Temos seniores incríveis em Brampton cujos contributos 
continuam a fortalecer a nossa cidade. A Cidade de Brampton está empenhada no envolvimento com a 
comunidade e em melhorar as vidas dos nossos seniores. O novo diretório de recursos dos seniores 
fornecerá as ferramentas de que a nossa população idosa necessita para fazer ligações vitais e 
prosperar.» 

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

«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) onde os nossos seniores são 
valorizados, apoiados e desempenham um papel ativo na comunidade. Através de um envolvimento 
comunitário abrangente, criámos o novo diretório de recursos dos seniores para disponibilizar 
informações específicas de Brampton aos nossos seniores, enquanto continuamos a construir uma 
melhor Brampton para todos.» 

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

«Entre 2006 e 2016, a população sénior de Brampton cresceu 196% e o crescimento continua. A 
Cidade de Brampton está empenhada em criar uma cidade favorável aos seniores e em fornecer 
ferramentas e recursos de que a nossa população sénior necessita para prosperar nos seus últimos 
anos.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim 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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