
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
      

A Cidade lança aplicação BT Safe (BT Safe app) para passageiros da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

BRAMPTON, ON (18 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton lançou a aplicação BT Safe (BT Safe 
app) para os passageiros da Transportes de Brampton (Brampton Transit). 

A aplicação BT Safe (BT Safe app) é uma Solução Móvel de Comunicação de Segurança dos 
Transportes (Transit Safety Mobile Reporting Solution) disponível para iOS e Android. A aplicação 
oferece aos passageiros da Transportes de Brampton (Brampton Transit) um método prático, de fácil 
utilização e discreto para reportar assédio, preocupações com a segurança ou atividade suspeita 
diretamente à Transportes de Brampton. Em caso de emergência, a aplicação BT Safe (BT Safe app) 
também permite que os passageiros notifiquem o 9-1-1 diretamente. 

Ao usarem esta aplicação, os clientes podem fazer a sua parte para ajudar a tornar os transportes 
mais seguros para todos fornecendo relatórios detalhados de incidentes e situações observados nos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) – quer se trate num veículo, num terminal ou numa 
paragem de autocarro. Os problemas reportados são confidenciais e podem ser feitos anonimamente. 

A Transportes de Brampton (Brampton Transit) está empenhada na segurança dos seus passageiros e 
funcionários. A aplicação BT Safe (BT Safe app) é uma extensão do programa de sensibilização do 
público premiado «Ver Algo, Ouvir Algo, Dizer Algo» (See Something, Hear Something, Say 
Something) para ajudar a manter um sistema de transportes seguro e prestar atenção à segurança da 
comunidade da Transportes de Brampton. O programa incentiva todos os funcionários e passageiros 
da Transportes de Brampton a assumirem o compromisso de serem parceiros atentos, informados, 
preparados e envolvidos em matéria de segurança, 

Clique aqui para saber mais sobre a aplicação BT Safe (Click here to learn more about the BT Safe 
app). Consulte bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para as atualizações 
disponíveis sobre os transportes. As perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) através do número 905.874.2999. 

Citações 

«Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City), e a aplicação BT Safe (BT Safe 
app) apoia a segurança da comunidade. A Transportes de Brampton (Brampton Transit) está 
empenhada na segurança dos seus passageiros e funcionários, por isso solicitamos aos utentes que 
denunciem atividades suspeitas ou estranhas através da aplicação. Juntos, podemos manter a nossa 
comunidade segura.» 
      -     Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«A aplicação BT Safe (BT Safe app) é uma aplicação móvel fácil de usar disponível em iOS e Android. 
Se precisar de reportar uma preocupação com a segurança, basta abrir a aplicação e escolher 
“Reportar Agora” (‘Report Now’) para enviar a mensagem diretamente para os Serviços de Segurança 
(Security Services), ou escolher “911 Emergência” (‘911 Emergency’) para comunicar uma emergência 
quando for necessária a intervenção da polícia, dos bombeiros ou da assistência médica.»  

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FsPA0te0T7wzLgAFCA1IpFwzq%2BcdyKq7DevJccslR5o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2FbHkWekYCEhMrIO98R7XuOLAxbU10%2F%2BxHky5OwcP%2BA%3D&reserved=0


 

 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Obras Públicas e Engenharia, Cidade de Brampton 

«A Cidade de Brampton está empenhada em proporcionar oportunidades para aumentar a segurança 
e a comunicação contínua. A aplicação BT Safe (BT Safe app) é um marco importante para que a 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) possa prestar este serviço.» 

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

«A segurança é a nossa principal prioridade e o nosso objetivo é garantir que o nosso sistema 
continua a ser seguro para os nossos passageiros e funcionários. Somos todos responsáveis por 
manter a nossa segurança e nós incentivamos a nossa comunidade a comunicar preocupações com a 
segurança.» 

- Alex Milojevic, Diretor-Geral (General Manager), Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
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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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