
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

A Cidade de Brampton apresenta o primeiro Plano Estratégico de Artes 
Performativas 

  

BRAMPTON, ON (4 de maio de 2022) – Hoje, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton 
City Council) aprovou o primeiro Plano Estratégico de Artes Performativas (Performing Arts 
Strategic Plan) de 2022 a 2027. Com vista a construir uma comunidade de artes performativas 
inspiradora que reflita o espírito e a diversidade de Brampton, este quadro para o futuro 
estabelece as bases para alcançar essa visão e alinha-se com as prioridades e os objetivos 
mais abrangentes da Cidade de Brampton. 
 
O plano estratégico identificou três princípios orientadores que consolidam o trabalho a 
realizar, incluindo diversidade e inclusão, um campus municipal e o reforço da comunidade.  

O plano estratégico vai centrar-se em quatro prioridades estratégicas: 

• Alargar a programação comunitária e o respetivo alcance. O modelo de 
programação das artes performativas vai alargar-se para garantir que é 
convidativo e relevante para uma gama mais abrangente de públicos e criadores. 
A sua realização passa por construir relações motivadoras e duradouras com a 
comunidade local através do ecossistema artístico e não só, incluindo artistas e 
criadores, parceiros comunitários, públicos novos e existentes e outros 
departamentos municipais. 

• Aumentar a equidade, a diversidade, a inclusão e o acesso. A Divisão de 
Artes Performativas (Performing Arts Division) irá construir um quadro equitativo 
completo e um plano de ação que inclua áreas como a política, a programação, o 
desenvolvimento das audiências, o marketing e o alcance. 

• Investir em marketing simplificado, comunicações e website em todos os 
locais de artes performativas. As instalações multiusos, os recursos e serviços 
de elevada qualidade da Cidade oferecem às comunidades uma vasta gama de 
experiências de artes performativas. Será desenvolvido um plano para colocar as 
instalações de Artes Performativas num campus interdependente, com vários 
locais para refletir melhor o impacto municipal da divisão, e facilitar os apoios 
adicionais necessários para promover a utilização de todos os locais. 

• Desenvolver a resiliência organizacional. Analisar as necessidades 
operacionais da organização, incluindo pessoal e recursos financeiros e otimizar 
ou desenvolver novos fluxos de receitas e fontes de financiamento para garantir a 
sustentabilidade financeira. 
  



 

 

A equipa das Artes Performativas utilizará um roteiro detalhado e faseado para implementar o 
plano estratégico durante os próximos cinco anos. Para ver o Plano Estratégico das Artes 
Perfomativas (Performing Arts Strategic Plan) consulte brampton.ca/performingarts. 

 

Citações 

«Os locais das artes performativas da Cidade de Brampton existem onde as artes 
performativas da nossa cidade ganham vida, com a comunidade no centro do nosso objetivo. 
É com prazer que encaro o desenvolvimento do nosso primeiro Plano Estratégico de Artes 
Perfomativas (Performing Arts Strategic Plan) para ajudar a reforçar ainda mais o nosso 
panorama artístico, agora e no futuro.» 

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

«Brampton é uma referência de diversidade artística, uma cidade profundamente elucidada 
onde as artes performativas são fundamentais para as pessoas de todas as idades, 
antecedentes e percursos de vida. Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e é 
importante que a nossa população diversa e criativa se encontre representada na nossa 
programação. Este Plano Estratégico de Artes Perfomativas (Performing Arts Strategic Plan) 
contribuirá para consolidar o sucesso de Brampton.» 

-  Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente, Serviços Comunitários, Cidade de Brampton 

«A equipa das Artes Performativas da Cidade de Brampton fez um trabalho excecional ao 
interagir com o público e as várias partes interessadas para criar um minucioso Plano 
Estratégico de Artes Perfomativas (Performing Arts Strategic Plan). Durante os próximos cinco 
anos, este quadro ajudará a amplificar e inspirar a comunidade das artes performativas para 
garantir que reflete o espírito e a diversidade de Brampton.»  

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), 
Cidade de Brampton 

«As Artes Performativas agradecem a todos cujo contributo ajudou a redigir o nosso primeiro 
Plano Estratégico. Comprometemo-nos agora a passar de palavras construtivas numa página 
para ações inspiradoras, dentro e fora do palco.» 

- Steven Schipper, Diretor Artístico Executivo (Executive Artistic Director), Artes 
Performativas (Performing Arts), Cidade de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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