
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

Cidade de Brampton continua a investir para reforçar o futuro dos 
cuidados de saúde em Brampton com $2,5 milhões para o novo Centro 

para Comunidades Saudáveis do Sheridan 

BRAMPTON, ON (7 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton continua a investir para 
reforçar o futuro dos cuidados de saúde a nível local, com a aprovação de um financiamento 
no valor de 2,5 milhões de dólares ($2.5 million) pelo Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council), com vista a apoiar o novo Centro para Comunidades Saudáveis 
(Centre for Healthy Communities) do Sheridan College. 

Para prestar melhores cuidados às pessoas que vivem com doenças crónicas e ajudar a 
promover a necessidade crítica da Região de Peel (Peel Region) em matéria de profissionais 
de saúde, o Centro para Comunidades Saudáveis (Centre for Healthy Communities) vai: 

• Formar a próxima geração de enfermeiros e profissionais de saúde vinculados em 
Brampton para cuidar das pessoas de Brampton, Peel e Ontário; e apoiar uma visão 
partilhada para cuidados culturalmente competentes. 

• Ser um laboratório vivo de inovação e parcerias entre estudantes, académicos, 
profissionais de saúde, inovadores tecnológicos, prestadores de serviços sociais e 
residentes. 

• Ajudar a resolver o problema dos cuidados de saúde prestados no corredor (hallway) 
ao abordar a gestão de doenças crónicas através de cuidados interprofissionais e 
preventivos. 

• Impulsionar o crescimento económico a nível local e regional através da criação de 200 
a 500 novos empregos prevista para as áreas da construção, manutenção, educação, 
de cuidados de saúde e administração, parcerias industriais e do reforço das ligações 
de transportes para a área. 

• Aumentar as opções de ensino pós-secundário em Brampton incluindo licenciaturas em 
Cinesiologia Clínica, Assuntos Regulamentares e Investigação Clínica, e, aguardando 
aprovação provincial, licenciados em Enfermagem e Osteopatia. 

O financiamento da Cidade complementa o investimento do Sheridan no valor de 20 milhões 
de dólares ($20 million) e irá apoiar o planeamento e a concertação com vista à construção de 
um edifício novo no campus Davis em Brampton. Alguma da nova programação terá início no 
outono de 2022, enquanto a restante aguarda as aprovações e o desenvolvimento dos 
espaços novos. 

Acordo Justo (Fair Deal) para Brampton  
Em 22 de janeiro de 2020, a Cidade de Brampton declarou uma emergência na área dos 
cuidados de saúde e lançou a sua campanha de defesa, «Acordo Justo para Brampton» (“Fair 
Deal for Brampton”), solicitando um financiamento adicional da Província para colmatar a 
lacuna existente nos cuidados de saúde de Brampton. A Cidade continua a dar passos para 



 

 

enfrentar a situação de emergência nos cuidados de saúde em Brampton, com vista a garantir 
que a próxima geração de profissionais de saúde tenha formação localmente na cidade. 

Para mais informações sobre a campanha Acordo Justo para Brampton (Fair Deal for 
Brampton) consulte Brampton.ca.  

Factos rápidos 

• Em março de 2021, a Cidade recebeu o anúncio de orçamento do governo provincial 
(welcomed a budget announcement from the Provincial government) para financiar a 
expansão do Centro Peel Memorial para a Saúde e o Bem-estar Integrados da Osler 
(Osler’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) para um hospital 
novo. 

• Como parte do Orçamento de 2022 (2022 Budget), a Cidade demonstrou o seu 
compromisso com o alargamento dos cuidados de saúde (showed its commitment to 
health care expansion) ao atribuir um financiamento de 62,5 milhões de dólares 
($62.5M) que se destina à quota local para o novo hospital Peel Memorial Hospital. Em 
abril, a Cidade aprovou um imposto hospitalar de 1% (one per cent hospital levy) para 
reforçar este compromisso e apoiar o alargamento dos cuidados de saúde. 

• Em março de 2022, o Governo de Ontário anunciou que vai alargar o ensino da escola 
de medicina para criar um sistema de saúde mais forte e resiliente, incluindo abrir 80 
vagas universitárias e 95 cargos de pós-graduação para a Escola de Medicina da 
Universidade Ryerson (Ryerson University School of Medicine) em Brampton na sua 
abertura em 2025. Em julho de 2021, o Conselho Municipal da Cidade de Brampton 
votou a favor de um subsídio de planeamento no valor de 1 milhão de dólares 
(Brampton City Council voted in favour of a $1 million planning grant) para ajudar a 
financiar uma futura Escola de Medicina na cidade, correspondendo ao financiamento 
investido pela Província de Ontário (invested by the Province of Ontario) no início desse 
ano. A criação de uma escola de medicina em Brampton tem sido uma parte 
significativa do atual trabalho de defesa da Cidade e foi incluída na Apresentação do 
Pré-Orçamento de Ontário 2022 da Cidade (City’s 2022 Ontario Pre-Budget 
Submission). 

• Em abril de 2022, a Província anunciou que vai investir 21 milhões de dólares (Province 
announced that it is investing $21 million) para apoiar a transformação do Peel 
Memorial realizada pela Osler num novo hospital destinado a internamento com um 
departamento de emergências permanente (24/7) e alargar os serviços de cuidados 
oncológicos no hospital Brampton Civic Hospital. 

Citações 
«A Cidade de Brampton dedica-se a reforçar o nosso sistema de saúde local para que 
fomente os nossos talentos locais, crie crescimento económico e satisfaça as necessidades 
dos nossos residentes. Com este compromisso com o novo Centro para Comunidades 
Saudáveis (Centre for Healthy Communities) do Sheridan College iremos não só melhorar a 
disponibilidade dos cuidados de saúde para os nossos residentes, como também reforçar o 
desenvolvimento económico sustentável a nível local, ajudando a atrair e a reter empregos e 
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talentos, incluindo a criação de 200 a 500 empregos novos a tempo integral prevista para o 
campus Sheridan só em Brampton.» 

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

Os residentes de Brampton merecem ter cuidados de saúde e educação de qualidade mundial 
aqui na nossa cidade em crescimento. Enquanto Conselheiro Regional (Regional Councillor) 
da área para o Sheridan College, tenho o prazer de apoiar este investimento que visa facultar 
um melhor acesso ao ensino pós-secundário de qualidade por parte das entidades patronais 
que necessitam de profissionais com talento, ajudando simultaneamente a enfrentar as 
necessidades de saúde da comunidade.» 

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

«Brampton é uma das comunidades mais jovens e com o crescimento mais rápido do 
Canadá, e enquanto Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), dedicamo-nos a 
expandir as oportunidades de ensino pós-secundário para os nossos residentes, preparando-
nos assim para as necessidades futuras em matéria de cuidados de saúde. Este investimento 
no novo Centro para Comunidades Saudáveis (Centre for Healthy Communities) do Sheridan 
College vai ajudar a promover a necessidade de Brampton para profissionais de saúde e 
proporcionar oportunidades educativas a nível local para os residentes.» 

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

«Estamos entusiasmados com as opções para aumentar o ensino pós-secundário em 
Brampton, especialmente se nos centrarmos nas necessidades críticas da comunidade 
quando se trata de abordar doenças crónicas. Metade dos residentes de Peel tem, pelo 
menos, uma doença crónica diagnosticada e 73% da população de Brampton pertence a uma 
minoria visível e com falta de acesso a cuidados culturalmente competentes. Esta 
comunidade necessita do Centro para Gestão de Doenças Crónicas (Centre for Chronic 
Disease Management) que fará parte deste projeto para abordar a prevenção crítica e as 
necessidades de gestão para pessoas que vivem com diabetes, doença cardiovascular e 
outras doenças crónicas, que forçam as pessoas a ir para as salas de emergência. Ao 
proporcionar, pelo menos, 700 novas vagas no ensino pós-secundária na área dos cuidados 
de saúde, ajudamos a manter profissionais de saúde locais e com formação de qualidade na 
Região de Peel (Peel Region).» 

- Janet Morrison, Presidente e Vice-Reitora (President and Vice-Chancellor), Sheridan College 
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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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