
 
   

 
 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
Cidade de Brampton recebe apoio através do Programa de Ativação Comunitária 

My Main Street para Ativar a Baixa de Brampton 
 
BRAMPTON, ON (10 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton, juntamente com os seus 
parceiros da Área para Desenvolvimento Empresarial [Business Improvement Area (BIA)] da 
Baixa de Brampton (Downtown Brampton) e a 8 80 Cities, foi selecionada para receber 223 650 
dólares ($223,650) através do Programa de Ativação Comunitária My Main Street (My Main 
Street Community Activator Program) para ativar a Baixa de Brampton, uma série de 
instalações interativas e atuações musicais nas ruelas e em espaços de encontro públicos da 
Baixa de Brampton que se realiza até outubro de 2022. 
 
A série Ativar a Baixa de Brampton (Activate Downtown Brampton) visa aumentar as 
oportunidades para conexão social e participação cívica e estimular a atividade económica 
local. A série irá incluir ativações musicais semanais gratuitas apresentando diversos artistas 
locais, que refletem o património cultural rico da cidade para ser desfrutado pelos residentes e 
visitantes de Brampton. As ativações realizam-se na baixa aos sábados, das 12:00 às 14:00, 
até 15 de outubro. Veja os locais aqui (here). 
 
Os residentes também podem partilhar ideias para tornar os espaços públicos da Baixa de 
Brampton (Downtown Brampton) mais animados e ativos, visitando o website Ativar a Baixa de 
Brampton (Activate Downtown Brampton) ou participando em interações inesperadas nestes 
espaços públicos ao longo do verão e do outono.  
 
O programa de Ativação Comunitária My Main Street (My Main Street Community Activator) é 
um investimento de dois anos do Governo do Canadá no valor de 23,25 milhões de dólares 
($23.25-million) através da Agência Federal de Desenvolvimento Económico para o Sul de 
Ontário [Federal Economic Development Agency for Southern Ontario) (FedDev Ontario)] que 
vai ser disponibilizado pelo Instituto Urbano Canadiano [Canadian Urban Institute (CUI] e pelo 
Conselho de Promotores Económicos de Ontário [Economic Developers Council of Ontario 
(EDCO)]. Através de Ativar a Baixa de Brampton (Activate Downtown Brampton), esta série 
ajudará a construir uma baixa mais vibrante que atraia os visitantes e aumente o fluxo de 
pessoas para as lojas, os restaurantes, e os espaços públicos novos e interessantes, apoiando 
as empresas locais na sua recuperação da COVID-19.  
 
Sobre o Plano Integrado da Baixa 
A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) está a passar por uma transformação, começando 
pela construção da Região de Peel (Region of Peel) com vista à substituição do sistema de 
distribuição de água e dos esgotos sanitários na área, seguida pelo trabalho da Cidade para 
substituir e alargar os passeios, e reparar e pavimentar estradas. 
 
Estas ativações fazem parte da promoção do Plano Integrado da Baixa da Cidade [City’s 
Integrated Downtown Plan (IDP)], um roteiro de ação para coordenar as várias iniciativas e os 
projetos de infraestruturas em curso, que visa orientar o crescimento futuro e o investimento 
estratégico. 
 

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://canurb.org/
https://edco.on.ca/


Os princípios orientadores do IDP são a inclusão, a inovação e a sustentabilidade. O objetivo 
consiste em ajudar a coordenar as atualizações de infraestruturas, o design urbano, a utilização 
da terra e a programar intervenções – posicionando Brampton enquanto impulsionador 
económico fundamental, um centro cultural regional e um Distrito da Inovação (Innovation 
District).  
 
Para mais informações sobre o IDP, consulte www.brampton.ca/IDP 
 
Para mais informações sobre a Baixa de Brampton (Downtown Brampton), consulte 
www.brampton.ca/downtownbrampton. 
 
 
Citações 
 
«O nosso governo está empenhado em ajudar as comunidades a recuperarem a vitalidade das 
suas ruas principais. A My Main Street disponibiliza um apoio fundamental aos projetos que vão 
reanimar as vizinhanças através de instalações, eventos e atividades que pretendem ser 
inclusivos, inovadores e motivantes para criar empregos e impulsionar o crescimento 
económico das economias locais.» 

- A Ilustre (The Honourable) Helena Jaczek, Ministra responsável pela Agência Federal 
de Desenvolvimento Económico para o Sul de Ontário [Minister responsible for the 
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (FedDev Ontario)] 

 
«Em conjunto com os nossos parceiros, trabalhamos para revitalizar e desbloquear o potencial 
da Baixa de Brampton (Downtown Brampton) através da criação de espaços urbanos de 
qualidade e de uma melhor área para os peões. Convido os residentes a participarem nos 
eventos Ativar a Baixa de Brampton (Activate Downtown Brampton) que decorrem durante o 
verão. Partilhe as suas ideias sobre como os nossos espaços públicos podem ser melhorados, 
junte-se a nós aos sábados para desfrutar de música ao vivo e continuar a apoiar as nossas 
extraordinárias empresas locais.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«A Cidade de Brampton continua a tomar medidas para transformar a nossa baixa e criar 
espaços públicos animados para serem desfrutados pelos residentes e visitantes de Brampton. 
Os nossos agradecimentos à FedDev Ontario por este investimento fundamental e esperamos 
continuar a colaborar com os nossos parceiros para construir uma baixa mais vibrante, e apoiar 
as nossas empresas locais à medida que recuperam da COVID-19.» 

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

 
«Na Cidade de Brampton, dedicamo-nos a melhorar a qualidade de vida dos nossos residentes 
e a apoiar as empresas locais através de investimentos e parcerias locais. A série Ativar a 
Baixa de Brampton (Activate Downtown Brampton) vai aumentar as oportunidades para 
conexão social e participação cívica, e estimular a atividade económica local na Baixa de 
Brampton (Downtown Brampton).» 

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

 
«Estamos muito entusiasmados por trabalhar em colaboração com a Cidade de Brampton e a 8 
80 Cities para ativar a nossa baixa no verão e no outono e apoiar as nossas extraordinárias 
empresas locais através dos esforços de criação de espaços comunitários.» 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/downtown-brampton/Pages/Welcome.aspx


       - Carrie Leigh Percival, Presidente (Chair), Downtown Brampton BIA 
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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. 

 
A 8 80 Cities é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão consiste em agir e desafiar o estado em que as 
coisas se encontram com vista a criar cidades mais saudáveis, equitativas e sustentáveis para todas as pessoas. 
Orientamo-nos por uma pergunta simples mas poderosa – e se tudo o que fizéssemos nas nossas cidades fosse 
excelente para uma pessoa de 8 anos e uma pessoa de 80 anos? Acreditamos que começar com esta pergunta 
pode ajudar a criar cidades magníficas para todas as pessoas. A nossa equipa trabalhou em mais de 350 cidades 
em todo o mundo liderando projetos de transformação de espaços públicos. 
 
A Área para Desenvolvimento Empresarial da Baixa de Brampton (The Downtown Brampton Business Improvement 
Area) promove uma área comercial como um distrito vibrante para negócios e fazer compras. Através de eventos 
específicos, publicidade e programas de embelezamento, pretendemos que o público considere a área prioritária 
enquanto local apelativo e agradável para fazer compras, para entretenimento, para trabalhar e viver. 
 
O Instituto Urbano Canadiano (Canadian Urban Institute) é a plataforma nacional que aloja o melhor no domínio da 
construção municipal canadiana – onde decisores políticos, profissionais urbanos, líderes cívicos e empresariais, 
ativistas comunitários e académicos podem aprender, partilhar e colaborar mutuamente de costa a costa. Através da 
investigação, do compromisso e da narração de histórias, a nossa missão consiste em garantir que o Canadá 
constrói cidades vibrantes, equitativas, habitáveis e resilientes. Siga-nos no Twitter, Facebook e LinkedIn. 
 
Durante mais de 12 anos, o Governo do Canadá, através da FedDev Ontario, trabalhou para promover e diversificar 
a economia do sul de Ontário através de oportunidades de financiamento e serviços empresariais para apoiar a 
inovação, a criação de empregos e o crescimento da região mais povoada do Canadá. A Agência tem obtido 
resultados impressionantes, constatados nas empresas do sul de Ontário que estão a criar tecnologias inovadoras, a 
melhorar a produtividade, a aumentar as suas receitas, a criar empregos e na promoção económica de comunidades 
em toda a região. Saiba mais sobre os impactos da Agência no sul de Ontário explorando os nossos principais 
projetos (pivotal projects), o Destaque do Sul de Ontário (Southern Ontario Spotlight), e o Twitter, Facebook, 
Instagram e LinkedIn da FedDev Ontario. 

 
CONTACTOS DE IMPRENSA 
 
Meios de Comunicação Social Multiculturais da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
   
 
Jiya Benni  
Gestora de Projetos, 8 80 Cities  
jbenni@880cities.org  
647 800 5590 
 
Suzy Godefroy 
Diretora Executiva, Downtown Brampton Business Improvement Area 
Suzy.Godefroy@brampton.ca  
 
Nick Hanson      
Responsável pelas Comunicações    
Canadian Urban Institute    
media@mymainstreet.ca     
 
Monica Granados 
Secretária de Imprensa, Gabinete da Ilustre Helena Jaczek 

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
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Ministra responsável pela Agência Federal de 
Desenvolvimento Económico do Sul de Ontário 
monica.granados@feddevontario.gc.ca  
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