
 

 

Governo de Ontário declara terceiro estado de emergência provincial 

Ordem a nível provincial para ficar em casa a partir de 8 de abril 

BRAMPTON, ON (7 de abril de 2021) – Hoje, o Governo de Ontário (Government of Ontario) declarou 
um terceiro estado de emergência ao abrigo da Lei de Gestão de Emergências e Proteção Civil 
(Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) em vigor imediatamente e anunciou uma 
ordem a nível provincial para ficar em casa a partir de 8 de abril de 2021, que continuará em vigor em 
Ontário, incluindo a Região de Peel (Region of Peel) durante, pelo menos, quatro semanas. 

A ordem para ficar em casa exigirá que todos fiquem em casa com exceções por motivos 
indispensáveis, tais como ir à mercearia ou à farmácia, aceder a serviços de saúde, praticar exercício 
ou trabalho essencial.  

Esta ordem e outras restrições de saúde pública visam limitar a mobilidade das pessoas e reduzir o 
número de contactos diários com pessoas fora do agregado familiar direto. Para além de limitar as 
saídas às deslocações indispensáveis, todas as empresas devem assegurar que os funcionários que 
possam trabalhar a partir de casa trabalhem efetivamente em casa. 

Venda a retalho  

Além disso, a Província também vai reforçar as medidas de saúde pública e segurança no local de 
trabalho para as vendas a retalho não indispensáveis no âmbito da pausa de emergência a nível 
provincial (provincewide emergency brake). As medidas incluem, mas não se limitam a: 

• Limitar o funcionamento da maioria dos retalhistas não-essenciais a apenas levantamento e 
entrega na berma do passeio, por marcação, entre as 7:00 e as 20:00, com entrega de produtos 
aos clientes habituais entre as 6:00 e as 21:00, e outras restrições; 

• Restringir o acesso a centros comerciais para fins limitados especificados, incluindo o acesso a 
levantamento e entrega na berma do passeio, por marcação, com um único local designado no 
interior do centro comercial, e qualquer número de locais designados no exterior do centro 
comercial, juntamente com outras restrições; 

• Restringir as vendas a retalho presenciais nas lojas que vendem grandes quantidades a artigos 
de mercearia, produtos para animais de estimação, produtos de limpeza doméstica, produtos 
farmacêuticos, artigos de saúde, e artigos de cuidados pessoais apenas; 

• Permitir que as lojas seguintes funcionem para vendas a retalho presenciais apenas por 
marcação e até uma capacidade máxima de 25%. Além disso, restringir o horário de 
funcionamento autorizado entre as 7:00 e as 20:00, permitindo a entrega de produtos aos 
clientes habituais entre as 6:00 e as 21:00: 

o Lojas que fornecem artigos de segurança; 
o Empresas que vendem, alugam ou reparam principalmente dispositivos de assistência, 

auxiliares ou equipamentos, dispositivos de mobilidade, auxiliares ou equipamentos ou 
dispositivos médicos, auxiliares ou equipamentos; 

o Serviços de aluguer e leasing, incluindo o setor automóvel, comercial e maquinaria 
industrial ligeira e aluguer de equipamento; 

o Óticas que vendem óculos por receita médica ao público; 
o Empresas que vendem veículos motorizados, barcos e outras embarcações;  
o Reparação de veículos e equipamento e manutenção essencial e serviços de aluguer de 

veículos e equipamento; e 
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o Lojas a retalho operadas por um prestador ou serviço de telecomunicações, que 
permitam apenas a entrada de membros do público nas instalações para aquisição de 
um telemóvel ou para reparações ou apoio técnico. 

• Permitir que os centros de jardinagem e viveiros de plantas exteriores, e estufas interiores que 
efetuam vendas ao público, funcionem com uma capacidade máxima de 25%, passando o 
horário de funcionamento a ser entre as 7:00 e as 20:00. 

Leia mais sobre a terceira emergência provincial aqui (here). 

 
Serviços e instalações municipais 

Câmara Municipal (City Hall) e instalações corporativas  
A Câmara Municipal (City Hall) e as instalações corporativas continuam abertas para serviços 
presenciais apenas por marcação. As entradas sem marcação não são permitidas. Para fazer um 
agendamento, visite www.brampton.ca/skiptheline. 
 
Centros Recreativos Municipais  
Todas as instalações recreativas da Cidade de Brampton continuarão encerradas ao público e os 
programas no interior continuam a estar suspensos até nova ordem. 

Programas virtuais  

Preparação física virtual 

Os residentes são convidados a participar em aulas de preparação física virtuais com professor, que 
consistem em treinos de 30 minutos gratuitos ao vivo com professores de preparação física 
qualificados. 

Oficinas (workshops) para maiores de 55 anos 

Os residentes de Brampton com 55 anos e mais podem inscrever-se em oficinas (workshops) gratuitas 
virtuais a partir do conforto da sua casa. Os participantes terão a oportunidade de socializar, fazer novas 
amizades e conectar-se online num ambiente seguro e estruturado.  

Atividades e oficinas (workshops) virtuais inclusivas 

Esta série constitui uma excelente oportunidade para os participantes com deficiências e necessidades 
especiais realizarem atividades, aprenderem algo novo e criarem amizades duradouras com os seus 
pares. 

Descubra mais informações sobre as ofertas de programas virtuais, incluindo como efetuar a inscrição 
em www.brampton.ca/recreation. 

Recreação em casa (Rec At Home)  

Mantenha-se ativo e envolvido em casa com os tutoriais de artes e artesanato auto-orientados online, 
acessíveis permanentemente (24/7)! Saiba como fazer corações de origami, pratique as suas aptidões 
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de caligrafia e mais. Aceda a uma variedade de atividades Rec At Home aqui (here), realizadas com 
amor pela Recreação de Brampton (Brampton Recreation). 

Coberturas para o rosto obrigatórias 

 
Ao abrigo da Lei de Coberturas para o Rosto Obrigatórias (Mandatory Face Coverings By-law), é 
obrigatório usar máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o rosto em todos os espaços públicos 
interiores de Brampton. Os estabelecimentos públicos e empresas têm de assegurar que as máscaras 
ou coberturas para o rosto são usadas nos espaços públicos interiores sob o seu controlo. 

A lei isenta certos indivíduos, incluindo os que não podem usar uma máscara ou cobertura para o rosto 
por motivos de saúde; crianças com menos de dois anos; indivíduos que estejam a praticar uma 
atividade atlética, de acordo com as Ordens de Emergência (Emergency Orders). Para mais 
informações, visite: www.brampton.ca/masks.  

Os residentes e empresas podem ligar para o 311, visitar www.311brampton.ca ou usar a app móvel 
311 para mais informações e pedidos de serviços. 

Hiperligações 

Saiba mais sobre: 

• Atualizações à programação e aos serviços COVID-19 da Cidade de Brampton (City of 
Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• Cidade de Brampton – o que está aberto, o que está encerrado (City of Brampton – what’s open, 
what’s closed) 

• Sintomas COVID-19 (COVID-19 symptoms) 
• Vacina COVID-19 (COVID-19 vaccine) 

• Realização de testes em Brampton (Testing in Brampton) 

• Como efetuar o autoisolamento (How to self-isolate) 
• Manter as empresas e os locais de trabalho em segurança durante a COVID-19 (Keeping 

businesses and workplaces safe during COVID-19 
• Casos de COVID-19 em Peel (Cases of COVID-19 in Peel) 
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CONTACTO DE IMPRENSA MEDIA CONTACT 

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

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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