
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
   

Cidade de Brampton forma parceria com a AccessNow para destacar as 
instalações municipais acessíveis 

BRAMPTON, ON (8 de agosto de 2022) – A Cidade de Brampton formou uma parceria com a 
AccessNow para destacar as instalações municipais acessíveis na comunidade. 

Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) e a Cidade dedica-se a identificar oportunidades para 
aumentar a acessibilidade e reforçar o sentido de pertença para todos. A AccessNow é uma aplicação 
(app) disponível no Google Play e na Apple App Store que permite aos utilizadores descobrirem mais 
de 26 000 locais assinalados como acessíveis e não acessíveis em 35 países a nível mundial. Através 
desta parceria, os residentes poderão pesquisar, avaliar e descobrir instalações municipais acessíveis, 
incluindo trilhos, parques, centros recreativos, entre outros. 

Os residentes também poderão pesquisar, avaliar e descobrir restaurantes locais, hotéis, lojas e 
atrações na AccessNow. As empresas de Brampton são incentivadas a incluir as suas informações 
relativas à acessibilidade na aplicação (app) aqui (here). 

Acessibilidade em Brampton 
A Cidade e o seu Comité Consultivo para a Acessibilidade (Accessibility Advisory Committee) estão 
empenhados em garantir que as pessoas de todas as idades e capacidades usufruam das mesmas 
oportunidades, uma vez que vivem, trabalham, divertem-se, visitam e investem em Brampton. Para 
mais informações sobre acessibilidade na Cidade consulte www.brampton.ca. 
 
AccessNow 
A AccessNow é uma aplicação móvel (mobile app) e um website que partilha informações sobre o 
estado de acessibilidade de locais em todo o mundo. Concebida para capacitar as pessoas com 
deficiências, a plataforma terceiriza comentários e trabalha com proprietários de empresas para 
publicar aspetos de acessibilidade como estacionamento e instalações sanitárias acessíveis, 
elevadores, rampas, locais sem cheiros, espaços tranquilos, e muito mais. Para mais informações 
consulte www.accessnow.com. 
 
Citações 

«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) e a Cidade dedica-se a aumentar a acessibilidade e a 
reforçar o sentido de pertença para todos na nossa comunidade diversificada. Incentivo os residentes 
de Brampton a descarregarem a aplicação (app) AccessNow para explorarem as funcionalidades de 
acessibilidade disponíveis nas nossas instalações municipais, e a avaliarem as nossas instalações 
para que possamos continuar a trabalhar com vista a melhorar a acessibilidade para todos. Em 
conjunto, podemos continuar a construir uma comunidade mais inclusiva, acessível a pessoas de 
todas as capacidades.» 

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

«Enquanto membro dos Comités Consultivos para a Acessibilidade (Accessibility Advisory 
Committees) da Cidade de Brampton e da Região de Peel (Region of Peel), continuo a orgulhar-me do 
trabalho que a nossa Cidade está a fazer para tornar a nossa comunidade mais acessível e inclusiva 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccessnow.com%2Faccessnow-for-business%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uXbbA4TJtVyCOnIM0wI5v5axZhRt97st3l9bOePjfE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accessnow.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hEZPCTMt6rYOtA2luf6RofzJmG9JJS2tQUL%2FMWz6hE%3D&reserved=0


 

 

para todos. A AccessNow é uma excelente ferramenta para pesquisar, avaliar e descobrir instalações 
acessíveis em toda a cidade. Incentivo as empresas de Brampton a incluírem as suas informações na 
aplicação (app), e os residentes a descarregarem a aplicação e a explorarem.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Membro, Comité 
Consultivo para a Acessibilidade da Cidade de Brampton (City of Brampton Accessibility Advisory 
Committee); Membro, Comité Consultivo para a Acessibilidade da Região de Peel (Region of Peel 
Accessibility Advisory Committee) 

«Na Cidade de Brampton, estamos empenhados em promover a Prioridade do Mandato do Conselho 
(Term of Council Priority): Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) e em assegurar que as 
pessoas de todas as idades e capacidades se sintam acarinhadas e incluídas. A Cidade tem o prazer 
de formar uma parceria com a AccessNow para destacar as instalações acessíveis na nossa 
comunidade, e continuará a identificar oportunidades para aumentar a acessibilidade para os nossos 
residentes.» 

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

«Na AccessNow, estamos orgulhosos por formar uma parceria com a Cidade de Brampton para 
destacar a acessibilidade da cidade para os cidadãos e visitantes. Esta colaboração entre a Cidade, a 
AccessNow e a comunidade em geral é um excelente exemplo de liderança e de aliança que deveria 
ser seguido por outros como inspiração acerca da forma como um município pode melhorar o apoio 
dado aos cidadãos com deficiências.» 

- Maayan Ziv, Fundadora e CEO, AccessNow 
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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
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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

