
 

 
 

 

 

Residentes convidados a participar na sessão informativa pública virtual da 
Cidade sobre o Plano Diretor de Planeamento Urbano da Área Riverwalk 

(Riverwalk Area Urban Design Master Plan) 

  
BRAMPTON, ON (8 de março de 2021) – A Cidade de Brampton avança para as etapas seguintes, com 
vista a concretizar o projeto Riverwalk. Os residentes são convidados a participar na segunda sessão 
informativa pública (Public Information Session) da Cidade sobre o Plano Diretor de Planeamento 
Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) que se realiza na quarta-feira, 
17 de março, das 18:30 às 20:00. Os residentes terão a oportunidade de saber mais sobre o projeto 
transformador Riverwalk e partilhar as suas opiniões sobre diretrizes e conceitos em matéria de 
conceção. 
 
A sessão informativa pública (Public Information Session) realiza-se online, com uma ligação para 
aderir à transmissão ao vivo no dia da reunião aqui (here). Pode obter a informação de base relativa ao 
projeto aqui www.brampton.ca/riverwalk   
 
O projeto Riverwalk ajudará a revitalizar a baixa (downtown) de Brampton, tornando-a sustentável, 
saudável e resiliente. O objetivo do Riverwalk consiste em projetar uma solução inovadora e a longo 
prazo para eliminar o risco de inundações na baixa de Brampton criando, por sua vez, crescimento e 
desenvolvimento urbanos, atraindo investimentos e alargando e melhorando o espaço público na área. 
 
Factos rápidos 

• O Plano Diretor de Planeamento Urbano da Área Riverwalk (Riverwalk Area Urban Design 
Master Plan) é um plano diretor de espaço aberto que visa o desenvolvimento de conceitos para 
o tratamento estético das infraestruturas de proteção contra inundações, do sistema de espaço 
aberto ao longo do vale, integração de uma rede de transportes ativa, sustentabilidade 
ambiental e económica, questões de saúde pública e programação, e implementação de uma 
visão global para Riverwalk. 

• O Riverwalk visa garantir que a baixa de Brampton seja um espaço agradável para todos os 
residentes e visitantes. 

• O projeto Riverwalk não só irá reduzir o risco de inundações na baixa de Brampton, como 
também desempenhará um papel fundamental para a concretização da prioridade da Cidade de 
ser uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), gerando crescimento e 
desenvolvimento urbanos e atraindo investimentos na área. 

• O Riverwalk prevê a reconstrução do Etobicoke Creek inserido na área, rodeado por espaços e 
parques públicos ligados pelo corredor do vale Etobicoke Creek e um sistema de trilhos. 

• Prevê-se o desbloqueamento de 3,6 milhões de pés quadrados de espaço residencial, comercial 
e retalhista na baixa, criando mais de 23 000 empregos e um impacto de 1,4 mil milhões de 
dólares ($1.4 billion) no PIB. 

• Em novembro de 2020, o Governo do Canadá anunciou que a Cidade de Brampton iria receber 
38,8 milhões de dólares ($38.8M) no âmbito do Fundo de Mitigação e Adaptação às Catástrofes 
(Disaster Mitigation and Adaptation Fund) para a implementação de trabalhos de proteção 
contra inundações previstos na EA. Além disso, o Conselho aprovou 5,88 milhões de dólares 
($5.88M) através do Orçamento de Capital de 2021 para a conceção detalhada dos trabalhos de 
proteção contra as inundações. 

  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Have-Your-Say.aspx
http://www.brampton.ca/riverwalk
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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 
  
 
 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

