
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
   

Cidade de Brampton na Assembleia Geral Anual e na Conferência da AMO 
2022: em defesa dos transportes, da saúde e da prosperidade futura 

 

BRAMPTON, ON (12 de agosto de 2022) – De 14 a 17 de agosto, uma delegação da Cidade de 
Brampton vai participar na Assembleia Geral Anual e na Conferência da Associação de Municípios 
(AMO) 2022. Liderados pelo Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown, os Membros do 
Conselho e os funcionários municipais vão interagir com Ministros do governo, funcionários e 
principais intervenientes da província sobre assuntos de grande importância para Brampton. 
  
Enquanto a Cidade prossegue em relação à situação pandémica de COVID-19 e trabalha para 
construir uma Brampton melhor e mais forte salientam-se algumas prioridades com vista a garantir 
uma comunidade saudável, dinâmica e próspera. Isto inclui: 

• Criar melhores meios de transporte – manter o serviço existente, investir em projetos de 
infraestrutura estratégicos e ecológicos e alargar transportes de grande qualidade. 

• Melhorar os cuidados de saúde – obter financiamento imediato para superar a lacuna nos 
cuidados de saúde de Brampton para satisfazer as necessidades atuais e crescentes da 
comunidade. 

• Fortalecer a economia – apoiar a inovação e a transformação tecnológica da Cidade, atrair 
investimentos de grande envergadura, agilizar projetos de infraestrutura e garantir a inclusão. 

• Agir em matéria de clima e sustentabilidade – promover prioridades para agir em matéria de 
clima, incluindo promover oportunidades na área dos transportes e meios de transportes ativos, 
reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa, focar na eficiência energética, e revitalizar 
espaços naturais e o dossel urbano de árvores. 

• Disponibilizar mais opções de habitação – abordar a habitação de uma forma abrangente 
para garantir que os residentes encontram habitações acessíveis, melhorar a acessibilidade da 
habitação através da oferta de mais opções de habitação e incentivar os tipos certos de oferta 
de habitação. 

Para saber mais sobre as principais prioridades da Cidade, clique aqui (here). 

Citações  

«Das 25 maiores cidades do Canadá, Brampton é a cidade com o crescimento mais rápido, e à 
medida que continuamos a implementar as lições retiradas da pandemia de COVID-19, dedicamo-nos 
a construir parcerias fortes e eficazes com outros níveis de governo, com vista a garantir que somos 
uma comunidade dinâmica e próspera. Agradeço o apoio que a Província tem demonstrado ao longo 
desde Mandato do Conselho (Term of Council) e o seu empenho em melhorar a nossa cidade. Espero 
continuar a trabalhar com eles e todos os parceiros para concretizar o enorme potencial de Brampton.» 

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

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

«Os funcionários da Cidade de Brampton estão empenhados em apoiar a Prioridade do Mandato do 
Conselho (Term of Council Priority): Brampton é uma Cidade bem governada (Well-Run City), 
centrando-se em oportunidades de defesa e colaborando com os nossos parceiros do governo para 
promover projetos e iniciativas que sejam mais importantes para os nossos residentes. O trabalho que 
continuamos a fazer com a Província de Ontário desempenha um papel fundamental no futuro da 
nossa cidade. Esperamos interagir com os nossos colegas durante a conferência e discutir prioridades 
fundamentais para a nossa comunidade.» 

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

 

-30- 

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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