
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Brampton anuncia subsídios para instituições de beneficência e 

organizações sem fins lucrativos através do Fundo Antecipado de 
Brampton (Advance Brampton Fund) 

BRAMPTON, ON (6 de abril de 2021) – Como parte do Fundo Antecipado de Brampton 2021 (2021 
Advance Brampton Fund) (ABF), a Cidade de Brampton atribui subsídios para apoiar 42 organizações 
de beneficência e sem fins lucrativos sediadas em Brampton. 

A lista dos beneficiários pode ser consultada no website da Cidade (City’s website).  

Em outubro de 2020, o Conselho aprovou o quadro do programa para o ABF relativo a projetos em 
três correntes - Projetos Emergentes (Emerging), Projetos em Desenvolvimento (Developing) e 
Projetos de Alargamento (Amplifying). A data-limite para as correntes dos Projetos em 
Desenvolvimento e Projetos de Alargamento era 3 de fevereiro de 2021. 

A corrente dos Projetos Emergentes (Emerging Projects) constitui uma novidade este ano no apoio 
aos projetos novos e emergentes em Brampton e aceita candidaturas numa base trimestral. Encontra-
se agora aberta a segunda apresentação de candidaturas. A corrente dos Projetos Emergentes 
disponibiliza financiamento adequado a instituições de beneficência e organizações sem fins lucrativos 
até $5,000. A data-limite de apresentação das candidaturas para este subsídio é 30 de abril de 2021. 
Para obter as diretrizes sobre o programa visite www.brampton.ca/ABF. 

Uma das Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities) da Cidade de Brampton é 
contribuir para uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City). Uma vez que a segurança e o 
bem-estar da comunidade foram identificados como sendo uma necessidade emergente no âmbito do 
programa ABF, a Cidade de Brampton financiou organizações que apoiam projetos comunitários de 
segurança e bem-estar na comunidade.  

Um dos subsídios de 2021 disponibilizado através da corrente dos Projetos de Alargamento 
(Amplifying ) do ABF para a segurança da comunidade foi atribuído à Big Brothers Big Sisters of Peel 
pelos seus programas de mentoria (orientação). Os programas de mentoria promovem o 
desenvolvimento positivo dos jovens, o envolvimento da comunidade, as oportunidades de recreação e 
o desenvolvimento da liderança com os jovens de Brampton. 

A organização recebeu $25,000 para financiar quatro programas de mentoria de grupo de Brampton; 
dois programas de mentoria de adolescentes; um programa de mentoria de grupo «Bigs on Campus» 
no Sheridan College; e, o lançamento de um Programa de Mentoria dos Jovens Negros (Black Youth 
Mentoring Program), também no Sheridan College. 

Citações 

«A Cidade de Brampton destaca o papel único e precioso que as instituições de beneficência e as 
organizações sem fins lucrativos desempenham na oferta de programas que vão ao encontro das 
necessidades da comunidade, complementam os serviços municipais e contribuem para desenvolver 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/Advance%20Brampton%20Fund%202021%20Approved%20Grantee%20Listing.pdf
http://www.brampton.ca/ABF


 

 

as Prioridades do Mandato do Conselho para 2018-2022 (2018-2022 Term of Council Priorities). 
Orgulhamo-nos de prosseguir com este investimento em Brampton através do Fundo Antecipado de 
Brampton (Advance Brampton Fund).» 

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

«Desde o apoio aos festivais e eventos, às organizações sem fins lucrativos que promovem programas 
de saúde e bem-estar para os nossos jovens e seniores, a Cidade de Brampton está empenhada em 
apoiar iniciativas que reforcem a nossa cidade e nos estimulem para cumprir a nossa Visão 2040 
(2040 Vision). Agradecemos aos beneficiários do nosso ABF pelo trabalho significativo que realizam 
em prol da nossa comunidade.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-
Presidente, Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

«Com a oportunidade de apresentação trimestral das candidaturas para a corrente dos projetos 
emergentes (emerging), incentivo todas as organizações de beneficência e sem fins lucrativos a 
apresentarem a sua candidatura durante este mês de abril. As suas organizações fornecem programas 
que reforçam a comunidade de Brampton e fazem uma diferença positiva na qualidade vida dos 
residentes.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

«O Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) permite que a Cidade de Brampton crie 
parcerias com organizações de beneficência e sem fins lucrativos na comunidade, com vista a fornecer 
programas que beneficiem os residentes, estejam em sintonia com as Prioridades do Mandato do 
Conselho (Term of Council Priorities) e apoiem o Plano da Visão 2040 de Brampton (Brampton 2040 
Vision Plan). A nossa equipa está empenhada em apoiar o trabalho importante que estes grupos 
realizam para melhorar as vidas de muitos na nossa comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (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.camore 
at www.brampton.ca. 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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