
 

 

Formação online sobre fogo-de-artifício aberta para fornecedores 

BRAMPTON, ON (7 de outubro de 2021) – O processo de formação online da Cidade de Brampton está 
aberto e disponível para os fornecedores que planeiam vender fogo-de-artifício para o Diwali em 4 de 
novembro e a Passagem do Ano (New Year’s Eve) em 31 de dezembro. No início do ano foi 
disponibilizada uma formação idêntica para o Victoria Day e o Dia do Canadá (Canada Day). 

A formação é obrigatória e os fornecedores têm imperativamente de concluir este curso antes de 
obterem a autorização para vender. 
 
Para se inscreverem no curso, os fornecedores podem contactar a divisão de Prevenção de Incêndios 
de Brampton (Brampton Fire Prevention) por telefone para o 905.874.2740 ou por e-mail para 
fire.prevention@brampton.ca e os detalhes do curso serão enviados por e-mail ao candidato. 

 
Devido às restrições de saúde e segurança adotadas para a COVID-19, a formação será 
disponibilizada num formato online em cinco passos fáceis: 

1. Envie o pagamento para o curso de Revendedores de fogo-de-artifício 2021 (2021 Fireworks 
Retailer) e a sua candidatura para a inspeção de segurança contra incêndios (fire inspection) 

2. Veja o vídeo de Formação para revendedores de fogo-de-artifício 2021 (2021 Fireworks 
Retailer) 

3. Preencha o Questionário para revendedores de fogo-de-artifício 2021 (2021 Fireworks 
Retailer) 

4. Envie a candidatura à licença e a taxa de inscrição. Contacte licensing@brampton.ca para 
obter os detalhes. 

5. Obtenha a Licença para revendedores de fogo-de-artifício 2021 (2021 Fireworks Retailer) 
presencialmente na Câmara Municipal (City Hall). Antes de se deslocar à Câmara Municipal 
proceda ao agendamento da sua visita através de www.brampton.ca/skiptheline. 

A formação para fornecedores de fogo-de-artifício abrange os tipos de fogo-de-artifício permitidos para 
venda, as regras de armazenamento, a exibição e venda, os requisitos de identificação do cliente e as 
diretrizes de segurança para distribuição aos compradores. 
 
Para fornecedores com vários locais de venda, pelo menos um operador de cada local tem de concluir 
o curso. Quando se candidatarem à inspeção de segurança contra incêndios online (online), os 
fornecedores devem ter também em consideração os seguintes prazos: 

• Sexta-feira, 15 de outubro de 2021 para o fogo-de-artifício do Diwali 
• Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 para o fogo-de-artifício da Passagem do Ano (New Year’s 

Eve) 

A Lei de Fogo-de-artifício (Fireworks By-law) da Cidade de Brampton permite apenas a venda e a 
utilização pessoal de fogo-de-artifício de curto alcance (aquele que quando acesso tende a percorrer 
menos de 3 metros ou 10 pés) quatro vezes por ano - Victoria Day, Dia do Canadá (Canada Day), 
Diwali e Passagem do Ano (New Year’s Eve). 
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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

