
 

 
 

 

 

Transformação em curso na Baixa de Brampton 

BRAMPTON, ON (20 de abril de 2022) – A Baixa de Brampton (Downtown Brampton) vai passar por 
uma transformação no início desta semana com a primeira fase de construção realizada pela Região 
de Peel (Region of Peel) para substituição do sistema de distribuição de água e dos esgotos sanitários 
na área.  

Durante a 1.ª Fase de construção, o adjudicatário da Região (Region) ocupará as duas vias centrais da 
Queen Street East, e a Queen Street ficará reduzida a uma via em cada sentido aproximadamente de 
Main Street às vias GO Tracks a leste de Chapel Street. Esta configuração de controlo de tráfego será 
modificada para construção da infraestrutura subterrânea e dos trabalhos de superfície. Contudo, será 
sempre mantida uma via de tráfego em Queen Street. 

Em Queen Street, o estacionamento na rua na área de construção ativa não estará disponível. O 
estacionamento livre estará disponível nas garagens de estacionamento municipais (municipal parking 
garages): Nelson Square, Market Square, West Tower, City Hall e John Street. 

A Região (Region) vai garantir que as empresas tenham sempre acesso a entregas através das ruas 
por trás dos edifícios. Nesta primeira fase, Harmsworth Lane e Garden Square Lane podem ser 
utilizadas para facilitar as entregas e os carregamentos e descarregamentos para as empresas. A 
Cidade também procura dedicar uma zona de carregamento/descarregamento em Main Street South 
entre John Street e Queen Street, que irá facilitar as recolhas para os restaurantes e empresas do setor 
alimentar. 

O acesso para peões será mantido para todas as empresas, e os passeios continuarão abertos. Será 
realizado algum trabalho a curto prazo nas avenidas, seguido de uma substituição completa das 
bermas e dos passeios, altura em que os peões serão direcionados para o outro lado da rua. 

Para mais detalhes sobre a construção, incluindo calendários, consulte o website da Região de Peel 
(Region of Peel’s website). 

Apoiar o comércio local  
A comunidade empresarial da baixa de Brampton tem sido bastante afetada pela pandemia de COVID-
19, e a Cidade pretende minimizar os transtornos, apoiando-a na sua recuperação económica enquanto 
continua a investir no desenvolvimento de infraestruturas essenciais para melhorar os espaços 
públicos. 

Durante este período, incentivamos os residentes a continuar a visitar as empresas da baixa. Pode 
obter uma lista das pequenas empresas de Brampton no website «Apoie o que é local» de Brampton 
(Support Local Brampton website). 

Consulte www.brampton.ca para obter uma lista das opções de estacionamento disponíveis para visitar 
as suas empresas favoritas enquanto a construção estiver em curso. 

Centro de Projetos da Baixa de Brampton  

 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/municipal-parking-garages.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fpw%2Fconstruction%2Fbram%2F181380-112380-ph1.htm&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb6be53c5d692480aecf008da23042343%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637860797923470999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DbEcG743%2F5Qw6cKQ6pRUwJRnkPFnT851M%2Fv2jneehic%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.cap/


 

 

O Centro de Projetos da Baixa de Brampton [Downtown Brampton Projects Centre (DBPC)] está aberto. 
Os funcionários municipais estão prontos para ajudar as empresas e os residentes da baixa, e para 
continuar a disponibilizar programas e iniciativas para revitalizar a baixa. Os funcionários da Região de 
Peel (Peel Region) também estarão disponíveis durante a construção. 

Saiba mais sobre o DBPC em www.brampton.ca/downtownbrampton. 

Sobre o Plano Integrado da Baixa  
Estes melhoramentos são uma parte fundamental para a concretização do Plano Integrado da Baixa 
[Integrated Downtown Plan (IDP)] da Cidade, um roteiro de ação que coordena as várias iniciativas e os 
projetos de infraestrutura que visam orientar o crescimento e o investimento estratégico no futuro. 

Os princípios orientadores do IDP são a inclusão, a inovação e a sustentabilidade. Ajudará a coordenar 
a renovação de infraestruturas, o design urbano, a utilização da terra, e as intervenções em termos de 
programação – posicionando Brampton enquanto motivador económico crucial, centro cultural regional, 
e Distrito da Inovação (Innovation District).   

Para mais informações sobre o IDP, consulte www.brampton.ca/IDP. 

Para mais informações sobre a Baixa de Brampton (Downtown Brampton), consulte www.brampton.ca. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Projects-Centre.aspx
http://www.brampton.ca/downtownbrampton
http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Downtown-Brampton-Watermain.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

