
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

A Cidade vai assinalar a Semana dos Desportos Acessíveis (Accessible 
Sports Week) de 29 de maio a 4 de junho 

BRAMPTON, ON (17 de maio de 2022) – A divisão de Recreação da Cidade de Brampton, em 
colaboração com a equipa de Acessibilidade da Cidade, vai organizar a Semana dos 
Desportos Acessíveis (Accessible Sports Week) em Brampton de 29 de maio a 4 de junho, 
durante a Semana Nacional da Acessibilidade (National Accessibility Week). 

A Semana dos Desportos Acessíveis (Accessible Sports Week) em Brampton vai mostrar uma 
série de desportos adaptados, bem como instalações, programas e serviços municipais. A 
Cidade aspira a remover as barreiras à participação durante todo o ano, e garantir que todos 
os residentes têm acesso aos serviços recreativos, incluindo um vasta gama de programação 
desportiva e de preparação física. 

Os eventos incluem uma variedade de desportos experimentais ao longo da semana, 
incluindo basquetebol em cadeira de rodas, voleibol sentado, hóquei em trenó, entre outros. 
No sábado, 4 de junho, das 13:00 às 17:00, realiza-se uma Feira da Acessibilidade 
(Accessibility Fair) e uma Demonstração Multidesportiva (Multi-Sport Showcase) no centro 
desportivo Save Max Sports Centre. Não é necessário efetuar um registo. Todos os eventos 
são gratuitos e os programas são de entrada livre. 

Na sexta-feira, 3 de junho, das 18:30 às 22:30, realiza-se um jantar e um baile de inclusão 
para celebrar a Semana Nacional da Acessibilidade (National Accessibility Week) no centro 
recreativo Loafer’s Lake Recreation Centre. É necessário efetuar um registo. 

Clique aqui para saber mais sobre os eventos da Semana dos Desportos Acessíveis (Click 
here to learn more about Accessible Sports Week events). 

Dê a sua opinião sobre o Plano de Acessibilidade Plurianual da Cidade 

O Plano de Acessibilidade Plurianual [Multi-Year Accessibility Plan (MAP)] da Cidade de 
Brampton para 2022-2026 é o plano da Cidade que visa continuar a reduzir, evitar e remover 
barreiras de acessibilidade, e melhorar a acessibilidade aos nossos programas, serviços e 
instalações. 

O MAP define as ações que vamos tomar para envolver empresas, reforçar as nossas bases 
e promover uma mudança cultural, que permitirá a todos os cidadãos de Brampton participar 
em atividades diárias, incluindo trabalhar; utilizar os transportes públicos; usar serviços online; 
assistir a eventos desportivos e culturais; e desfrutar das instalações recreativas, dos parques 
e outros espaços públicos.  

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx


 

 

A Cidade procura atualmente opiniões sobre o projeto MAP. Clique aqui para partilhar as suas 
ideias num breve inquérito (Click here to share your thoughts in a brief survey). 

Citações  

«Incentivo todas as pessoas a juntarem-se a nós para assinalarmos a Semana Nacional da 
Acessibilidade (National Accessibility Week) e a Semana dos Desportos Acessíveis 
(Accessible Sports Week) em Brampton, de 29 de maio a 4 de junho. Brampton é uma Cidade 
Saudável e Segura (Healthy and Safe City), onde todos os residentes têm acesso aos 
serviços recreativos para o seu bem-estar.» 
     -     Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«O Plano de Acessibilidade Plurianual (Multi-Year Accessibility Plan) da Cidade para 2022-
2026 visa apoiar a acessibilidade aos nossos programas e iniciativas, tais como a Semana 
dos Desportos Acessíveis (Accessible Sports Week), serviços e instalações em Brampton. 
Reserve algum tempo para partilhar as suas ideias sobre o projeto do plano, que contribuirá 
para melhorar a nossa cidade – para todos.» 

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

«Nesta Semana dos Desportos Acessíveis (Accessible Sports Week), os cidadãos de 
Brampton podem registar-se numa vasta gama de programação desportiva e de preparação 
física adequada às suas necessidades. Vamos remover barreiras à participação organizando 
desportos adaptados para que todos possam manter-se saudáveis e ativos.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, 
Membro do Conselho no Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility 
Advisory Committee Council Member), Cidade de Brampton; Membro, Comité 
Consultivo para a Acessibilidade da Região de Peel (Region of Peel Accessibility 
Advisory Committee) 

 
«Os funcionários municipais dedicam-se a oferecer programação recreativa inclusiva. Celebre 
a Semana dos Desportos Acessíveis (Accessible Sports Week) participando nos eventos, e dê 
a sua opinião sobre o novo Plano de Acessibilidade Plurianual (Multi-Year Accessibility Plan) 
de Brampton.» 

- 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. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
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


 

 

 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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