
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
   

Regresso do Programa Nurturing Neighbourhoods da Cidade em 2022 

BRAMPTON, ON (4 de agosto de 2022) – O Programa Nurturing Neighbourhoods da Cidade de 
Brampton regressa na terça-feira, 9 de agosto de 2022. 

 

O Programa Nurturing Neighbourhoods visa melhorar a participação da sociedade civil, capacitar os 
residentes para desempenharem um papel ativo com vista a melhorar a vizinhança, e conectá-los com 
os recursos. Os residentes podem saber mais sobre a área onde residem e partilhar o que é 
importante para eles de três formas: 

• Caminhadas pela vizinhança – haverá cinco caminhadas e oficinas organizadas em Brampton: 
Fletcher’s Meadow N/S e Van Kirk, Lundy Village e Fletcher’s Creek, Bramalea G-Section, 
Castlemore Estates e Wildfield, e Sheridan. 

• Circuitos virtuais – haverá dez circuitos virtuais por Brampton, destacando as joias das 
redondezas. 

• Inquérito à vizinhança – a Cidade pretende compreender as vizinhanças da comunidade e a 
forma como os residentes interagem entre si. Os residentes são incentivados a preencher um 
inquérito online (online survey). 

• Ferramenta de mapeamento online – esta ferramenta permitirá aos residentes identificar locais 
de que gostam, preocupações e alterações que gostariam de ver em toda a cidade. 

Os residentes de Brampton também são convidados a partilhar um pequeno vídeo a destacar as suas 
joias prediletas na vizinhança para terem a oportunidade de ganharem prémios! Dê a conhecer os 
seus locais favoritos à Cidade até 14 de agosto. Os vídeos selecionados serão apresentados no 
programa deste ano! Os vídeos podem ser apresentados online em 
www.brampton.ca/communitysafety. 

Os patrocínios apoiam os esforços da Cidade para apresentar uma programação gratuita de qualidade 
que seja acessível a todos na comunidade. O Programa Nurturing Neighbourhood é, mais uma vez, 
generosamente patrocinado por Alectra e Enbridge Gas. 

Para obter mais informações sobre o Nurturing Neighbourhoods e uma lista completa das caminhadas 
virtuais pela vizinhança, consulte o site www.brampton.ca/communitysafety.  

Programa de 2021 

 

No ano passado, a Cidade fez uma auditoria a 15 áreas residenciais de Brampton para envolver os 
cidadãos de Brampton e incentivar o reforço da comunidade cívica. Mais de 1300 residentes tiveram 
um papel ativo na formação da sua comunidade através do Programa Nurturing Neighbourhoods em 
2021. A Cidade recebeu mais de 900 respostas ao inquérito, e mais de 450 pinos na Ferramenta de 
Mapeamento Online (Online Mapping Tool). Para saber mais sobre os resultados de 2021, consulte 
www.brampton.ca/communitysafety. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Safety/Pages/Nurturing-Neighbourhoods-Survey.aspx
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety


 

 

 

Citações 

«Quando se trata das zonas onde residem, os residentes de Brampton são especialistas, e os seus 
comentários sobre o que gostam na nossa cidade e as mudanças que pretendem ver são inestimáveis. 
Enquanto Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City), queremos que todos os cidadãos de 
Brampton se sintam seguros nas suas áreas residenciais, tenham um sentido de pertença e uma 
oportunidade de participar ativamente na sua comunidade. Agradecemos a todos os que participaram 
no Programa Nurturing Neighbourhoods no passado, e esperamos interagir com os nossos residentes 
novamente para obtermos mais informações.» 

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

«A Cidade de Brampton está empenhada em construir uma cidade onde todos os residentes se sintam 
em casa. Os cidadãos de Brampton são convidados a visitar pessoalmente as áreas do Nurturing 
Neighbourhoods deste ano, a dar os seus contributos online ou numa das nossas caminhadas 
programadas, e a partilhar as joias favoritas das suas áreas residenciais num pequeno vídeo para 
terem a oportunidade de ganhar um prémio! As suas opiniões são importantes, e você desempenha 
um papel essencial para nos ajudar a construir comunidades sustentáveis e integrais.» 

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

«O Programa Nurturing Neighbourhoods proporciona aos residentes de Brampton a oportunidade de 
partilharem o que gostam na sua comunidade, conhecer os próximos projetos municipais e inspirar a 
mudança ao nível local. Agradecemos a todos os que participaram no programa nos últimos anos, e 
esperamos interagir com os nossos residentes novamente através do programa deste ano.» 

- 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. 
 

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

 

                                                                                       

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
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