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Fazer-se às pistas nos centros de esqui/snowboard de Toronto
Instrutores certificados convidam-no a experimentar esqui ou snowboard num dos nossos muitos
programas, elaborados tanto para quem nunca os praticou antes como para os esquiadores e
snowboarders mais avançados. Os nossos instrutores estão constantemente a desenvolver as suas
capacidades para oferecer os melhores métodos de ensino, para que tenha a melhor experiência possível.
Os programas do Toronto Ski and Snowboard Centre [Centro de Esqui e Snowboard de Toronto] são uma
ótima maneira de toda a família se exercitar e se divertir neste inverno. Ambos os centros oferecem
vários tipos de passes sazonais que vão ao encontro do seu estilo de vida e necessidades da família. Os
passes sazonais são aceites em ambos os locais.
Centennial Park – 256 Centennial Park Road
(1 quarteirão a oeste de Renforth Drive, a norte de Rathburn Road, por trás do estádio) 416-394-8754
As instalações incluem: escola de esqui e snowboard, aluguer de equipamento de esqui alpino e
snowboard, aluguer de capacetes, fabrico de neve, passadeiras, t-bar, esqui noturno e cafeteria.
Earl Bales Park – 4169 Bathurst Street
(1 semáforo a sul de Sheppard Avenue West, dentro do Earl Bales Park) 416-395-7931
As instalações incluem: escola de esqui e snowboard, aluguer de equipamento de esqui alpino e
snowboard, aluguer de capacetes, telecadeiras para quatro passageiros, corda de reboque, esqui noturno,
cafeteria e lareira.
Ambos os centros têm abertura marcada para meados de dezembro (desde que o tempo o permita).
toronto.ca/ski
311

Um grande número de clientes satisfeitos com o 311 Toronto
Um inquérito de satisfação do consumidor feito recentemente pela Ipsos-Reid revelou que os clientes que
ligam para o 311 com uma pergunta ou pedido estão muito satisfeitos com o serviço ao consumidor
oferecido pelo 311 Toronto e pelos funcionários do Centro de Contacto.
No inquérito, 500 pessoas que ligaram para o 311 foram inquiridas nas 48 horas seguintes à interação
com o serviço. Dos inquiridos, 90% estavam satisfeitos com o serviço do 311, a maioria dos quais (75%)
estava muito satisfeita. Os representantes do serviço de apoio ao cliente também tiveram um nível muito
alto de satisfação do cliente. A esmagadora maioria das pessoas que ligaram para o 311 (94%) disse estar
satisfeita com a experiência geral com os funcionários. As pontuações foram muito altas na capacidade de
atender ao pedido, oferecer informação completa e correta e explicar o processo de maneira clara.
O inquérito da Ipsos-Reid foi o primeiro inquérito de satisfação do cliente para o Centro de Contacto 311
desde a sua abertura ao público, em setembro de 2009. Além das notícias encorajadoras sobre os clientes
satisfeitos, o 311 Toronto ficou a saber que o seu serviço é bastante utilizado por clientes de todas as
partes da cidade e que os níveis de satisfação são altos independentemente do dia da semana ou altura do
dia em que o cliente faz a chamada. O inquérito revelou que 56% dos clientes eram mulheres e 44%,
homens. Cerca de metade dos clientes ligou para obter informações gerais, e cerca de metade ligou para
iniciar ou dar seguimento a um pedido de serviço.
311
toronto.ca/311
311@toronto.ca
@311toronto

Extensão do metro Toronto-York Spadina – atualização de progresso
O TTC está a construir uma nova extensão de 8,6 km que irá da atual linha do metro Yonge-UniversitySpadina seguindo para norte, até entrar no Município de York, juntando seis novas estações pelo
caminho. A abertura dos túneis está 85% completa e já começaram a instalar-se os carris nos túneis
gémeos. Todas as estações do projeto estão atualmente em obras. De uma maneira geral, as obras do
projeto já passaram da marca dos 50% de conclusão. O término das obras de extensão de Spadina está
previsto para o outono de 2016.
Eis alguns factos interessantes sobre este projeto:
• Material total escavado – 1.400.000 m3 – o suficiente para encher o Rogers Centre
• Betão total a ser usado - 400.000 m3 – equivalente a 10 CN Towers
• Varões para betão armado instalados – 70.000 toneladas
• Total de elementos prefabricados instalados – 9.000 anéis; 54.000 segmentos
• Travessas duplas prefabricadas a serem instaladas – 11.000
• As máquinas escavadoras de túneis pesam 430.000 kg cada – o equivalente a 280 carros
spadina.ttc.ca

Uma mensagem do Presidente da Câmara Rob Ford
À medida que entramos nos meses de inverno e olhamos para o novo ano, os residentes e contribuintes
de Toronto têm muito por que ansiar – novos metros, uma brilhante perspetiva económica, mais
empregos e uma economia mais forte.
A minha administração concentrou-se em criar um clima atrativo para os negócios e investimentos, e
essa concentração está a render frutos. Sob esta administração, Toronto tornou-se um íman para
negócios e investimentos. Hoje em dia, Toronto é uma potência económica global. Somos constantemente
classificados com um dos melhores destinos para negócios e investimentos do mundo.
A minha administração criou um novo plano de crescimento económico chamado Collaborating for
Competitiveness - A Strategic Plan to Accelerate Economic Growth and Job Creation in Toronto
[Colaborar pela Competitividade – Um Plano Estratégico para Acelerar o Crescimento Económico e a
Criação de Emprego em Toronto]. Este plano tem como objetivo melhorar a qualidade dos empregos em
Toronto e compromete-se a harmonizar as políticas/atividades da Câmara de Toronto e das suas
agências para ajudar a criar um clima mais atrativo para os negócios e investimentos.
Quando iniciei o mandato, a taxa de desemprego de Toronto flutuava nos 11%. Três anos depois, a taxa
de desemprego de Toronto está nos 7,1%. Os dados sobre o emprego ajustados mensalmente da Statistics
Canada indicam que a taxa de desemprego de Toronto em agosto de 2013 era de 7,1%, 2,9% mais baixa
do que os 10% de agosto de 2012. Toronto tem também o número mais alto de empregos em 23 anos.
Temos, agora, 58.000 residentes empregados a mais do que há apenas um ano.
O crescimento no setor das artes e entretenimento representa 13.000 desses empregos, razão pela qual
conduzi recentemente uma missão comercial musical em Austin, Texas. Austin é a Capital da Música ao
Vivo do Mundo, e Toronto é uma das cidades com maior diversidade económica e cultural da América do
Norte. Austin tem um terço do tamanho de Toronto, e, mesmo assim, criou uma impressionante indústria
musical que gera $1.6 mil milhões em atividades económicas por ano – três vezes o que a nossa indústria
musical produz aqui, em Toronto. Fomos a Austin porque entendemos a ligação económica direta entre
as artes e uma economia vibrante. Esta missão também forneceu informação sobre como a Câmara pode
promover e albergar o internacionalmente respeitado setor musical de Toronto e como a Câmara, em
parceria com a indústria musical de Toronto, pode posicionar a cidade como um destino turístico de
concertos internacionais.
Como já mencionei, a indústria do cinema, televisão, publicidade e animação de Toronto também tem
experimentado um sucesso tremendo. Os gastos diretos de produção de $1,2 mil milhões de 2012
igualam-se aos níveis mais altos atingidos na cidade desde 2000, 5,9% acima de 2011. Este é o segundo
ano consecutivo em que os gastos ultrapassam mil milhões de dólares. Aqui, mais uma vez, fazer com que
Toronto se torne um lugar melhor para fazer negócios cria empregos, crescimento económico e
prosperidade.
Para fazer negócios da melhor maneira, a Câmara de Toronto precisa de melhorar a circulação das
pessoas na cidade. Não foi fácil, mas temos agora todos os três níveis de governo empenhados em
construir novos metros em Toronto. Há três anos, prometi que, se fosse eleito Presidente da Câmara,
construiríamos novos metros em Toronto, e é exatamente o que estamos a fazer. Os residentes de
Scarborough esperaram muito tempo por transportes públicos rápidos e de qualidade. Essa espera está a
chegar ao fim. Quero agradecer ao Governo do Canadá e ao Governo de Ontário pelo compromisso com os
residentes de Scarborough, e a toda a cidade de Toronto.

Ao construir a expansão do metro de Scarborough, estamos a investir no avanço da cidade de Toronto.
Juntos, estamos a construir transportes públicos que beneficiarão os residentes de Toronto nos próximos
cem anos. Estender o metro até ao coração de Scarborough vai melhorar a qualidade de vida de quem vai
para o centro da cidade diariamente, reduzir o trânsito e transformar comunidades. Também criará
inúmeros novos empregos e um significante crescimento económico.
Juntos, estamos a investir no futuro de Toronto.
No ano que vem, comprometo-me em continuar a trabalhar para os residentes e contribuintes desta
fantástica cidade por um futuro económico melhor, impostos mais baixos e uma visão mais aprofundada
de um sistema de metro completamente integrado para a nossa grande cidade.
Com os melhor cumprimentos,
Presidente da Câmara Rob Ford
toronto.ca/mayor_ford

Crescimento e prosperidade em Toronto
Muitas listas de cidades põem Toronto nas dez melhores do mundo, e têm motivos para isso. Toronto é
um local muito desejável para as pessoas viverem e trabalharem, como se vê nos números de habitantes e
empregos a atingirem números nunca dantes alcançados em 2012 e 2013.
Com uma população estimada em 2,8 milhões de habitantes, Toronto ultrapassou Chicago ao tornar-se o
maior município da América do Norte depois da Cidade do México, Nova Iorque e Los Angeles. A taxa de
crescimento anual da população de Toronto aumentou consistentemente nos últimos dez anos, com a
cidade a crescer a uma taxa anual de cerca de 38.000 novos habitantes.
A taxa de desemprego da cidade caiu consideravelmente (cerca de 3% entre agosto de 2012 e agosto de
2013), chegando ao nível mais baixo em cinco anos. A última vez que o nível de desemprego em Toronto
esteve tão baixo foi em abril de 2008. Também é a primeira vez em 12 anos que a taxa de desemprego em
Toronto esteve ao nível da média nacional (7,1 por cento).
Em 2012, o número de empregos continuou a crescer, com Toronto a atingir o seu mais alto número total
de empregos em estabelecimentos comerciais desde 1990. De acordo com o Inquérito de Emprego de
Toronto de 2012, 1.331.600 pessoas tinham empregos a tempo inteiro e a tempo parcial na cidade. Isto
marca o terceiro ano consecutivo em que Toronto experimenta um crescimento de empregos positivo.
A indústria audiovisual (cinema, televisão, publicidade e animação) em Toronto teve um ano recorde em
2012, com gastos diretos de produção a chegar aos $1,2 mil milhões, igualando-se ao mais alto nível a que
a cidade já chegou. As grandes produções ultrapassaram a marca dos mil milhões pela primeira vez,
enquanto a produção doméstica chegou aos $500 milhões pela primeira vez. Toronto também acolheu a
sua maior produção cinematográfica de sempre, Pacific Rim, em 2012.
Este ano, a Assembleia Municipal endossou um novo plano de crescimento económico, o Collaborating for
Competitiveness – A Strategic Plan to Accelerate Economic Growth and Job Creation in Toronto
[Colaborar pela Competitividade – Um Plano Estratégico para Acelerar o Crescimento Económico e a
Criação de Emprego em Toronto].
toronto.ca/business

Biblioteca Bloor/Gladstone
Quando a secção de Bloor/Gladstone da Toronto Public Library [Biblioteca Pública de Toronto] abriu
oficialmente na quinta-feira, 23 de outubro de 1913, era a maior secção de uma biblioteca pública do
Canadá. Também era a primeira biblioteca de Toronto a ser construída unicamente com fundos
municipais, a um custo total de $60.000 mais $5.000 de livros.
Em 2007, a secção fechou para restauração, reforma e expansão, reabrindo em julho de 2009. O anexo em
vidro é o primeiro edifício da Toronto Public Library a ter um telhado verde.

Dicas sobre a água no inverno
Está na hora da manutenção e preparação para o inverno. Na Câmara, estamos sempre a atualizar e a
manter a complexa rede de canos, esgotos e bueiros de Toronto. Há também medidas que deve tomar
para o ajudar a preparar a sua casa para o clima invernoso. Eis algumas:
 Canos rotos podem causar danos e desperdício de água; desligue o fornecimento de água exterior
e seque as torneiras antes das primeiras geadas.
 Isole os caixilhos das janelas e repare rachaduras nas paredes da cave que possam causar fugas.
 Limpe calha e algerozes de detritos.
 Isole os canos mais suscetíveis ao congelamento, especialmente perto de muros exteriores, vãos
e no sótão.
 Mantenha a chuva e a neve longe dos alicerces.
 Desligue os algerozes do sistema de esgotos.
toronto.ca/water

Nesta época festiva, os Toronto Fire Services [Bombeiros de Toronto] querem
lembrar-lhe…
Os Doze Dias de Festas da Segurança Contra Incêndios
Dia 1 Regue as árvores diariamente.
Dia 2 Verifique todos os conjuntos de luzes antes de fazer a decoração.
Dia 3 Certifique-se de que os seus alarmes de incêndio funcionam. Lembre-se de que têm prazo de
validade e devem ser substituídos a cada dez anos.
Dia 4 Certifique-se de que tem alarmes de monóxido de carbono. Lembre-se de que também têm prazo
de validade e devem ser substituídos a cada 7-10 anos.
Dia 5 Certifique-se de que todos sabem sair em segurança em caso de incêndio. Pratique um plano de
evacuação.
Dia 6 Pratique o bom senso ao usar cabos de extensão. Certifique-se de que nunca ficam por baixo de
um tapete.
Dia 7 Dê espaço aos aquecedores. Mantenha-os a um metro de qualquer coisa que possa arder.
Dia 8 Ao sair, apague! Apague todas as velas antes de sair de um cómodo ou antes de ir para a cama.
Dia 9 Guarde os fósforos e isqueiros longe da vista e do alcance de crianças.
Dia 10 Cuidado com o que aquece! Esteja atento enquanto cozinha.
Dia 11 Incentive os fumadores a fumarem fora de casa.
Dia 12 Beber de maneira responsável é mais do que apanhar um táxi para casa. O álcool é um fator
comum em muitos incêndios fatais.
toronto.ca/fire/prevention

Quando não sabe a quem recorrer
Precisa de ajuda e não sabe a quem recorrer? Se for para um serviço da Câmara de Toronto, como
reparação de estradas, deve ligar para o 311. Se for uma urgência, obviamente deve ligar para o 911.
Mas e se a sua necessidade não se enquadra nessas categorias? Então deve ligar para o 211.
Talvez tenha fome, esteja com problemas com o senhorio, esteja a sofrer abusos, não consiga pagar
contas de serviços ou tenha outro problema ou necessidade. Acabou de chegar ao Canadá e precisa de
assistência médica ou aconselhamento jurídico?
Quando não souber a quem recorrer, ligue para o 211 a qualquer hora do dia ou da noite. Vai entrar em
contacto com um Especialista em Informação e Encaminhamento, que o ouvirá com atenção e dir-lhe-á
quais são os melhores serviços disponíveis para satisfazer as suas necessidades.
Muitas pessoas ligam para o 211 não por si próprias, mas pelos seus entes queridos ou amigos.
Experimente-nos, mesmo se não tiver a certeza de que o 211 é a linha de apoio certa para si. Lembre-se
de que é confidencial, gratuito e disponível em mais de 170 línguas.
A ajuda também está disponível em 211Toronto.ca.
Lançado em 2002, o 211 de Toronto tornou-se a primeira linha de apoio do Canadá, oferecendo acesso
público a serviços comunitários e sociais num simples passo. No ano passado, atendemos a 338.000
pedidos de ajuda e servimos mais de 733.000 visitantes na nossa página.
211toronto.ca

Manter os idosos envolvidos e ativos em Toronto
Toronto pode ver um aumento no número de habitantes acima dos 65 anos na ordem de um terço até
2031. Para ter a certeza de que Toronto continua a ser uma cidade fantástica para se envelhecer, o Parks,
Forestry and Recreation [Departamento de Parques, Florestas e Recreação, PFR] oferece atividades
recreativas para os idosos a um custo acessível.
O PFR tem centros comunitários em bairros de toda Toronto, tornando-os acessíveis a todos. Os idosos
têm 50% de desconto nas mensalidades de todos os programas, incluindo badminton, artes e trabalhos
manuais, bocce, tai chi e muito mais. Pessoas de baixa renda podem ter direito à Welcome Policy, um
subsídio para as mensalidades de muitos programas recreativos.
Além dos benefícios da boa forma física e dos passatempos, os idosos também podem permanecer
socialmente ativos e envolvidos nas comunidades ao tornarem-se voluntários. Se o PFR não oferece um
interesse específico, muitos idosos organizam-se em grupos e conseguem licenças para terem os próprios
programas nos centros recreativos.
Já que os idosos têm maior probabilidade de aparecer sem avisar nos centros recreativos do que de se
inscreverem nos programas, o PFR está a oferecer mais atividades espontâneas em toda a cidade. O PFR
continuará a oferecer-lhes a opção de se inscreverem pessoalmente, além de o poderem fazer por
telefone ou pela Internet.
Para saber mais sobre a Welcome Policy e os programas, obtenha um guia FUN, visite
toronto.ca/torontofun ou ligue para o 311. Para ler mais sobre o Plano de Serviço Recreativo 2013-17,
visite toronto.ca/parks/engagement/serviceplan.

A sua conta da água: o que anda a pagar?
Pergunta: o que o ligar a torneira, puxar o autoclismo e a chuva ir para um bueiro têm em comum?
Resposta: são todos serviços que paga como parte da sua conta da água.
A Câmara proporciona três serviços principais através do departamento Toronto Water [Águas de
Toronto]:
• água potável segura para 3,4 milhões de residentes e empresas de Toronto e algumas partes da região
de York;
• tratamento de águas residuais para 2,8 milhões de residentes e empresas de Toronto e de uma parte da
região de Peel; e
• gestão de águas pluviais de modo a reduzir a inundação de superfícies e caves e para proteger o
ambiente.
Os serviços da Toronto Water não são suportados por impostos prediais, e sim são 100% financiados
pelo que residentes e empresas pagam na conta da água. Para proporcionar estes serviços, a Toronto
Water mantém uma infraestrutura extensiva e opera muitas instalações diferentes 24 horas por dia, 365
dias por ano.
De onde vem o dinheiro (como consta no orçamento de 2013):
Receitas recolhidas através das contas da água de residentes e empresas da cidade de Toronto
Receitas da venda de água à região de York
Receitas de outras taxas de utilização (por exemplo, acordos de resíduos industriais, pedidos de ligação e
desligamento de água)

Como é gasto o dinheiro:
Obras capitais que incluem a manutenção e atualização do sistema
Operação do sistema para oferecer água potável limpa, tratar os esgotos e gerir as águas pluviais
A Toronto Water está a trabalhar intensamente para manter e consertar as infraestruturas existentes e
para construir novas infraestruturas onde for necessário. Apesar disso, o preço da água de Toronto
continua a ser mais baixo do que a maioria dos municípios adjacentes e está entre os mais baixos das
grandes cidades do Canadá.

toronto.ca/water

311 Toronto
Atualizações sobre alguns pedidos de serviço estão agora disponíveis por email ou SMS.
Os clientes que iniciaram um pedido de serviço utilizando a ferramenta de atendimento automatizado na
página do 311 Toronto têm agora a opção de receber atualizações por email ou SMS.
Para receber atualizações de estado, os clientes devem “subscrever”, dando um email ou número de
telefone para notificação via SMS.
Entre os pedidos de serviço com esta opção incluem-se:
• informar sobre um buraco ou estrada danificada
• detritos ou lixo num bueiro
• graffiti num passeio, ponte ou estrada
• bocas-de-incêndio com vazamentos ou danificadas
O departamento da Câmara responsável atualizará os clientes que subscrevam essas notificações.
Conforme o tipo de pedido de serviço, o cliente pode receber entre três e seis notificações breves à
medida que os departamentos investigam, respondem e encerram o pedido de serviço.
Nem todos os tipos de serviço se prestam a notificações automáticas. Mas, para muitos, esta nova opção
permite aos clientes saberem quando o problema informado foi resolvido. Para todos os pedidos de
serviço, não importa como são iniciados, os clientes têm sempre a opção de ligar para o 311 24 horas por
dia, sete dias por semana, para perguntar sobre a situação de um pedido de serviço. Os clientes também
podem ver online em toronto.ca/311.
311
toronto.ca/311
311@toronto.ca
@311toronto

Ponha o lixo no lugar certo – inclusive as beatas!
Residentes de Toronto: parabéns pelo bom trabalho que têm feito a separar o lixo. Obrigado por
reservarem algum tempo para separar os recicláveis do lixo não reciclável e por pôr a matéria orgânica
no Contentor Verde. Eis algumas dicas sobre como estender estas práticas para além da sua casa.
Lembretes de rua
Toronto tem cerca de seis mil contentores de lixo em espaços públicos localizados em toda a cidade como
parte do programa Street Furniture [Equipamento de Rua]. Já os viu em vários lugares, muitas vezes
próximo a paragens de transportes públicos, à volta dos parques e em locais públicos. Têm aberturas que
recebem o lixo e o material reciclável. Só tem de pisar o pedal para abrir a tampa e atirar o objeto no
lugar correto. Observe de perto. Pode não ter reparado, mas há uma abertura mais pequenina para as
beatas de cigarro. Os resultados de um estudo sobre o lixo de 2012 indicam que ainda se deitam muitas
beatas de cigarro no chão. Procure as aberturas. Use-as. Por favor.
As beatas de cigarro são lixo. O lixo tem custos. Há uma lei municipal e coimas da Câmara de Toronto para
quem for apanhado a atirar uma beata em propriedade pública ou privada. Limpar o lixo das ruas
também custa caro. Nada de desculpas!
toronto.ca/garbage

Clique. Marque. Case.
As câmaras nupciais dos centros cívicos de Scarborough, North York e York recebem marcações e
pagamentos através de um novo serviço online.
Uma marcação de meia hora numa das três câmaras nupciais dos centros cívicos custa $104, mais HST.
Os casais devem trazer um celebrante e duas testemunhas. São permitidas a decoração do espaço e
música.
As câmaras na Assembleia Municipal são atualmente operadas por terceiros e devem ser marcadas
presencialmente.
toronto.ca/marriage/chambers

Programa de Desligamento Obrigatório de Algerozes: Lembrete do prazo de 3 de
dezembro para a Fase 2
Os proprietários de imóveis da zona da Fase 2 do Mandatory Downspout Disconnection Program
[Programa de Desligamento Obrigatório de Algerozes] da Câmara devem desligá-los até 3 de dezembro
de 2013. Vá a toronto.ca/water para ver o mapa que delimita as três fases.
Desligar os algerozes vai reduzir o volume de águas pluviais (chuva ou neve derretida) que entra pelo
sistema de esgotos, o que, por sua vez, reduzirá o risco de inundação em caves e ajudará a melhorar a
qualidade da água.
toronto.ca/water
311

Encerramento dos Dias Comunitários do Ambiente de 2013
A Câmara de Toronto encerrou a temporada de Dias Comunitários do Ambiente no início de outubro. O
programa dá aos residentes uma oportunidade de reduzirem a quantidade de lixo que vai parar aos
aterros ao entregar os itens reutilizáveis, recicláveis ou tóxicos. Também oferece a oportunidade de
trocarem contentores verdes avariados e contentores de cozinha e saber mais sobre programas
ecológicos. De abril a julho, os Dias Comunitários do Ambiente promoveram 35 eventos e atraíram um
total de 18.696 participantes. No processo foram recolhidos, 17.370 kg de produtos eletrónicos e
232.185 kg de lixo tóxico doméstico, foram desviados do aterro 81.245 kg de bens domésticos
reutilizáveis e materiais de artes e trabalhos manuais, foram recebidos 430 kg de doações de alimentos,
foram vendidos 137 contentores de compostagem e foram dadas mais de 1.760.630 toneladas de
compostagem.
toronto.ca/environment_days

Comida e diversão na comunidade O’Connor
No dia 20 de junho, vários departamentos da Câmara de Toronto organizaram uma festa comunitária de
milho assado para os residentes no Centro Comunitário de O’Connor. O evento foi uma oportunidade de
os funcionários da Câmara se encontrarem com membros da comunidade e promoverem programas e
serviços disponíveis na zona.
O departamento de Children’s Services [Serviços de Apoio à Criança], o Parks, Forestry and Recreation
[Departamento de Parques, Florestas e Recreação], a Toronto Public Health [Saúde Pública de Toronto], o
Social Development, Finance and Administration [Departamento de Desenvolvimento Social, Finanças e
Administração], o Toronto Employment and Social Services [Departamento de Emprego e Serviços
Sociais] e a Toronto Public Library [Biblioteca Pública de Toronto] fizeram uma parceria com
organizações da comunidade local para oferecer informação sobre programas gratuitos disponíveis aos
residentes.
Os presentes no evento participaram de uma grande variedade de atividades, que incluíram:
• Um rastreio de saúde oral gratuito para crianças
• Aulas de Zumba, danças em linha, yoga e tai chi
• Informação sobre subsídios de apoio à criança, nutrição, atividades físicas, atendimento pré-natal,
primeira infância e programas de apoio à família
• Círculos de leitura e a oportunidade de se inscrever para ter um cartão de leitor e em programas de
leitura
• Pinturas faciais, atividades com balões de água e outras atividades divertidas ao ar livre
Enquanto os departamentos da Câmara continuam a trabalhar em parceria uns com os outros e com as
organizações das comunidades, os residentes das comunidades de toda a cidade poderão desfrutar de um
acesso cada vez melhor a programas e serviços.
toronto.ca/services
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Exhibition Place – O destino de turismo e convenções do Canadá aberto durante
todo o ano
O Exhibition Place é o maior local de eventos de entretenimento do Canadá, atraindo mais de 5,3 milhões
de visitantes todos os anos. Eventos sociais, feiras comerciais, eventos desportivos e convenções têm lá
lugar todas as semanas do ano nos premiados Direct Energy Centre, Allstream Centre, BMO Field e outros
edifícios na área de 77 hectares. Com mais de 300 eventos por ano, o Exhibition Place é um componente
integral da economia de Toronto e de Ontário, particularmente no que diz respeito a convenções,
desporto, festivais, recreação, cultura e turismo.
Eventos anuais como a Toronto International Boat Show [Exposição Anual Internacional de Barcos],
National Home Show [Exposição Nacional do Lar], Toronto Sportsmen’s Show [Exposição dos
Desportistas], o Honda Indy, Scotiabank Toronto Caribbean Carnival [Feira Caribenha do Scotiabank
Toronto] e a Canadian National Exhibition [Exposição Nacional Canadiana] têm lugar aqui mesmo, às
margens do lago Ontário. Estes eventos, além de centenas de encontros empresariais, convenções e
eventos desportivos ao vivo, fazem do Exhibition Place um motor económico significativo para a Câmara
de Toronto e toda a província.
A auditoria de 2012 concluiu que o Exhibition Place teve $4,6 milhões de lucro. O impacto económico que
o Exhibition Place tem é ainda mais positivo, contribuindo com mais de $400 milhões para a cidade e a
província. Este sucesso deve-se a um planeamento e execução bem-sucedidos ao solicitar novos eventos,
reuniões, convenções e exposições, bem como uma bem-sucedida Exposição Nacional Canadiana e uma
gestão de gastos responsável.
Conhecido como um líder mundial nas construções ambientais e inovações operacionais, em 2015 o
Exhibition Place vai receber o Hotel X – um novo hotel de convenções com 400 quartos de hóspedes e
instalações de luxo, que inclui um vasto complexo desportivo à beira do lago.
explace.on.ca

Arquitetos paisagistas famosos revitalizam a orla ribeirinha de Toronto
Sabia que alguns dos melhores arquitetos paisagistas do mundo estão a trabalhar na revitalização da orla
ribeirinha de Toronto? Muitos dos projetos recentes da orla de Toronto foram elaborados pelas mesmas
firmas que trabalharam em projetos famosos em todo o mundo, como o Brooklyn Bridge Park, em Nova
Iorque; o High Line Park, Nova Iorque; e os Jubilee Gardens, em Londres.
Corktown Common
Corktown Common, o mais novo parque da orla ribeirinha, está a tornar-se rapidamente no coração da
emergente comunidade de West Don Lands. Desenhado por Michael Van Valkenburgh Associates, Inc., o
parque transformou uma área pós-industrial abandonada num espaço público dinâmico, aberto todo o
ano e revitalizado, animado por uma programação muito variada. Posicionado de maneira inovadora por
cima do relevo de proteção contra inundações da área, o Corktown Common oferece uma vista
impressionante da cidade.
Queens Quay
As obras de revitalização de Queens Quay – a principal rua da orla ribeirinha de Toronto – prosseguem a
bom ritmo. Baseada num projeto da West 8 + DTAH, a Waterfront Toronto [Orla Ribeirinha de Toronto]
está a transformar Queens Quay numa das mais bonitas alamedas à beira-rio do mundo.
Quando estiver terminada em 2015, Queens Quay ligará os destinos principais ao longo das margens do
lago, criará vias próprias para peões e ciclistas e encorajará uma área economicamente vibrante tanto
para habitantes locais como para visitantes.
Canada Square
Um antigo parque de estacionamento alcatroado em Harbourfront Centre foi transformado no Canada
Square, Ontario Square e Exhibition Common – novos locais públicos agora abertos à beira do lago. O
projeto (também da Michael Van Valkenburgh Associates, Inc.) prevê “miniflorestas” de choupos,
sequoias fabulosas e vistas espetaculares do lago e da cidade. Até o novo parque de estacionamento
subterrâneo é mais do que uma obra funcional de infraestrutura – inclui uma obra de arte de três andares
chamada Light Cascade, do premiado arquiteto/designer James Carpenter.
waterfrontoronto.ca

Abrem a 2 de janeiro as candidaturas para as eleições municipais de 2014
Podem entregar-se candidaturas para os seguintes cargos municipais:
• Presidente da Câmara
• Vereador
• Fideicomissário, Toronto District School Board [Direção Distrital das Escolas de Toronto]
• Fideicomissário, Toronto Catholic District School Board [Direção Distrital dos Colégios Católicos de
Toronto]
• Fideicomissário, Conseil scolaire Viamonde
• Fideicomissário, Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Uma pessoa pode ser candidata aos cargos municipais se for:
• cidadão canadiano
• de idade igual ou superior a 18 anos
• residente na área abrangida pela Câmara de Toronto, ou que seja proprietário ou arrendatário na área
abrangida pela Câmara de Toronto (ou cônjuge do proprietário/arrendatário)
• não estiver legalmente impedido de votar, ou de assumir cargos municipais
Visite a nossa página para mais pormenores sobre as qualificações, exigências e outras informações
importantes de campanha:
toronto.ca/elections

Manter as estradas e passeios limpos no inverno
Quando começar a nevar, os condutores e ciclistas quererão ter as estradas limpas de maneira rápida e
eficaz, para permitir o movimento do trânsito. Os peões precisam de que os passeios sejam limpos para
andarem em segurança.
A Câmara entra em ação antes mesmo de a neve começar a cair. Os Transportation Services [Serviços de
Transporte] mandam a sua frota de camiões de sal para as vias rápidas e estradas principais. Ruas e
avenidas locais são salgadas depois de as vias principais o serem. Quando se acumularem dois
centímetros de neve, as limpezas começam a trabalhar nas vias rápidas. Quando se acumularem cinco
centímetros, as limpezas começam nas estradas principais. O trabalho de limpeza nas vias rápidas
continuará até que a operação esteja completa.
Quando deixar de cair neve e se o acúmulo desta chegar aos oito centímetros, começa a limpeza das ruas
locais. O trabalho nas ruas locais costuma terminar entre 14 e 16 horas depois de a neve parar de cair.
A Câmara também abre o caminho às vias de acesso às garagens sempre que for possível. Normalmente,
as vias de acesso às garagens são desimpedidas entre uma e duas horas depois de a estrada ter sido
limpa.
A Câmara limpa neve dos passeios em estradas locais onde é mecanicamente possível fazê-lo depois dos
oito centímetros (cinco centímetros em janeiro e fevereiro) de neve acumulada. No centro da cidade,
pede-se aos proprietários de imóveis que limpem os passeios de neve doze horas após a tempestade.
toronto.ca/transportation
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Como estamos a sair-nos?
Diga-nos o que pensa sobre como melhorar o Our Toronto.
A Câmara está a pedir aos residentes que deem a sua opinião sobre este boletim de notícias, Our Toronto.
Gostaríamos de saber o que pensa. Como podemos melhorá-lo?
Responda a um curto inquérito online em:
cityoftoronto.fluidsurveys.com/s/ourtoronto2013/

Kamal Al-Solaylee ganha o Prémio Literário de Toronto 2013
Kamal Al-Solaylee é o vencedor do Toronto Book Award [Prémio Literário de Toronto] deste ano de
2013, pela sua autobiografia Intolerable: A Memoir of Extremes. Al-Solaylee foi homenageado numa
cerimónia de entrega de prémios na Toronto Reference Library em 9 de outubro. Este ano marca o 39º
aniversário dos Toronto Book Awards. Criado pela Assembleia Municipal de Toronto em 1974, os
Toronto Book Awards prestigiam autores de livros de mérito literário ou artístico que evoquem Toronto.
Os prémios anuais oferecem $15.000 em dinheiro. Cada finalista recebe $1000 e o vencedor recebe o
restante do montante do prémio.
Os membros do comité dos Toronto Book Awards comentaram o livro vencedor: “Intolerable é um retrato
comovente dos tumultos interiores e complexidades emocionais por que passa Kamal Al-Solaylee, sendo
homossexual e tendo deixado a sua família e cultura árabe para trás para procurar uma vida livre de
estigmas religiosos e sociais. Em Toronto, encontra uma atmosfera de aceitação, comunidade e de lar.
Tendo como pano de fundo os conflitos no Oriente Médio, retrata vividamente a sensação de perda e
tristeza que sente como resultado das escolhas difíceis que teve de fazer. É uma biografia cativante e
escrita com sensibilidade que explora a dinâmica das relações familiares, e as influências políticas e
culturais que dão forma à vida das pessoas.
Cada um dos outros quatro finalistas também foi reconhecido no evento. Incluem Patrick Cummins
(fotografia) e Shawn Micallef (texto) pelo livro anotado de fotografia Full Frontal T.O. (Coach House
Books); Kevin Irie pela coletânea de poesia Viewing Tom Thomson, A Minority Report (Frontenac House
Poetry); Aga Maksimowska pelo seu romance Giant (Pedlar Press); e Katrina Onstad pelo romance
Everybody has Everything (McClelland & Stewart).
Para mais informações sobre os prémios e o que disseram os membros do júri sobre os livros finalistas,
visite:
toronto.ca/book_awards

Já conhece a mascote dos Jogos Pan-Americanos TORONTO 2015?
A cidade de Toronto tem o orgulho de acolher os Jogos Pan-Americanos em julho de 2015 e os Jogos
Parapan-Americanos em agosto de 2015.
O porco-espinho PACHI, a mascote oficial dos Jogos, foi recebido pela primeira vez por crianças de todas
as idades num evento cheio de diversão este verão. PACHI manteve-se ocupado durante todo o verão, a
visitar eventos em toda a província e a deixar as pessoas entusiasmadas com os Jogos.
As 41 penas coloridas com cores brilhantes de PACHI (uma para cada um dos países pan-americanos que
participam nos Jogos) representam qualidades especiais: a paixão, a colaboração, a determinação e a
criatividade. Ele adora demonstrar como o poder do desporto consegue envolver as comunidades e
encorajar um estilo de vida saudável com os seus aquecimentos exuberantes e aparições cheias de
energia.
Este pequenote vai certamente inspirar crianças e jovens a envolverem-se num dos 51 desportos
presentes nos Jogos em 2015. Viva os Jogos ao visitar toronto.ca/parks/prd/torontofun/index.htm
para encontrar programas perto de si.
Procure pelo PACHI no seu bairro enquanto ele continua a passear por Toronto e pela área de Greater
Golden Horseshoe para levar o empolgamento dos Jogos Pan Am/ Parapam a todas as comunidades. Veja
a programação ou convide-o para o seu evento em toronto2015mascot.ca/appearances.
toronto.ca/panam2015

Os Serviços de Emergência Médica de Toronto acolhem a formatura em conjunto
de paramédicos e despachantes de emergência médica
Na sexta-feira, 19 de julho, o comandante dos Toronto Emergency Medical Services (SEM, Serviços de
Emergência Médica de Toronto) Paul Raftis, o comandante honorário Major-general Richard Rohmer e o
Dr. Richard Verbeek, Director do Sunnybrook Centre for Prehospital Medicine [Centro de Medicina préhospitalar], receberam uma cerimónia de formatura na sede dos Toronto EMS. Vinte e cinco paramédicos
e seis despachantes de emergência médica receberam as divisas de ombro e certificados num evento no
qual estiveram presentes familiares e amigos.
Os novos funcionários são de diversas origens culturais e educativas. Além de falarem inglês, alguns são
fluentes em francês, castelhano, russo, português, coreano, farsi, italiano, hebraico e vietnamita. São
bacharéis em diversas áreas, incluindo biologia, sociologia, neurociência e cinesiologia.
Além da formação universitária, cada paramédico completou um programa universitário de dois anos,
bem como o rigoroso programa de orientação de quatro semanas dos Toronto EMS.
Nos seus comentários aos novos funcionários, o Major-General Rohmer lembrou aos formandos que
tinham a sorte de começar uma carreira honrosa de serviço público que os desafiaria e também lhes daria
um grande sentido de realização. Disse ainda que os formandos deviam ter orgulho da sua capacidade de
influenciar o rumo dos eventos na vida de uma pessoa, ao prestarem cuidados médicos de emergência
com profissionalismo e compaixão.
Todos os formandos começaram a servir os residentes e visitantes de Toronto logo no dia 20 de julho.
torontoems.ca

O Winterlicious está à porta!
Já no seu 12º ano, a celebração culinária preferida de Toronto, o Winterlicious, conta com menus de três
pratos ao almoço e ao jantar, a preço fixo, em quase 200 restaurantes.
Tanto a Winterlicious Prix Fixe Promotion [Promoção de Preço Fixo Winterlicious] quanto as Culinary
Events Series [Série de Eventos Culinários] decorrerão de 31 de janeiro a 13 de fevereiro de 2014. As
Culinary Event Series são experiências culinárias únicas, com bilhete pago, que exibem vários tipos de
cozinha, apresentadas nalguns dos melhores restaurantes e locais de Toronto.
Os bilhetes para as Culinary Events Series estarão à venda em dezembro, a tempo das compras de
prendas de Natal. As reservas para a promoção de preço fixo começam em meados de janeiro.
toronto.ca/winterlicious

Programas para a terceira infância antes e depois das aulas
A terceira infância refere-se às idades entre os seis e os doze anos. Nos últimos anos, tem havido um
aumento no interesse do desenvolvimento social e mental das crianças nesse período crucial da vida.
Durante estes seis anos, as crianças desenvolvem capacidades cognitivas e sociais importantes que as
ajudam na transição da infância para a adolescência. Programas de tempos livres antes e depois das aulas
podem ter um papel preponderante ao ajudar as crianças no seu desenvolvimento.
Programas escolares antes e depois das aulas ajudam as crianças a melhorarem as suas capacidades
académicas e interpessoais, permitindo também que explorem interesses pessoais que podem influenciar
o resto das suas vidas. Alguns programas permitem que as crianças se concentrem no desempenho
académico, seja ao trabalharem com disciplinas em que saem muito bem ou a ajudá-las a ultrapassar
obstáculos que as impede de atingir todo o seu potencial. Outros programas permitem que as crianças
explorem os seus interesses pessoais, que podem acabar por se tornar passatempos para toda a vida ou
até mesmo carreiras a tempo inteiro. As crianças também desenvolvem importantes capacidades
interpessoais ao estar com crianças e adultos em ambientes diferentes da escola ou de casa.
toronto.ca/children/middlechildhood

Apresentando: Serviços de Cuidados Infantis e Aprendizagem Precoce de
Toronto
Como na maioria das coisas da vida, o campo da educação precoce está sempre a evoluir. Até
recentemente, os cuidados infantis eram vistos como não mais do que isso: cuidar das crianças para que
estejam seguras enquanto os pais/responsáveis trabalhavam ou estudavam. Com o passar dos anos, as
evidências mostram que os anos antes da escola contribuem largamente para a saúde e bem-estar das
crianças, bem como o sucesso futuro na vida.
O ambiente de cuidados infantis evoluiu para um que demonstra que a aprendizagem começa antes de
uma criança entrar na escola. Em reconhecimento desta descoberta, os Municipal Child Care Services
[Serviços Municipais de Cuidados Infantis] vão mudar o nome para Toronto Early Learning and Child
Care Services [Serviços de Cuidados Infantis e Aprendizagem Precoce]. O nome muda, mas as famílias
continuam a receber os mesmos excelentes programas e apoio aos filhos em mais de 50 creches. As
placas nas creches mudarão nos próximos meses de modo a refletir a mudança no nome.
toronto.ca/children/TELCCS

A Smart Address abre na Market Gallery de Toronto
Smart Address: Art Deco, Style Moderne and Their Contemporaries in Toronto [Morada Elegante: Art
Deco, Style Moderne e Contemporâneos em Toronto] é uma exposição da Câmara de Toronto que revela e
explora a história arquitetónica da cidade através de edifícios inovadores projetados nas décadas de
1920 e 1930.
Através de fotografias a preto e branco e material de arquivo, a Smart Adress mostra como a arquitetura
desta cidade foi criativamente transformada durante este período entre guerras.
Esta mudança é vista através do uso inspirado das formas ricas e vibrantes do Art Deco, bem como no
Style Moderne futurista e minimalista de muitos edifícios de Toronto, como a Sterling Tower e o
Concourse Building.
A exposição revela algum do melhor legado arquitetónico da cidade nas suas formas originais. Em anos
recentes, algumas dessas estruturas de referência passaram por renovações retrofit. Um exemplo
celebrado de uma renovação fiel é o espaço para eventos The Carlu, no 7º andar do College Park.
Esta exposição é produzida em parceria com o Toronto Architecture Conservancy [Preservação da
Arquitetura de Toronto], a secção fundadora, e maior, do Architectural Conservancy of Ontario
[Preservação Arquitetónica de Ontário]. Mais informações sobre a exposição e a galeria em:
toronto.ca/culture/the_market_gallery

Uma multidão sai às ruas de Toronto na Nuit Blanche do Scotiabank
Todos os anos, a Nuit Blanche do Scotiabank de Toronto parece superar-se a si própria, e a deste ano, a
oitava edição, não é exceção, reunindo críticas empolgadas tanto de fãs como de novatos e críticos.
Os amantes da arte de todas as idades percorreram as ruas de Toronto na noite de 5 para 6 de outubro, a
desfrutar gratuitamente da celebração da arte contemporânea que durou toda a noite, em espaços
interiores e exteriores. O evento voltou a atrair muitos visitantes de outras cidades, tendo um
significativo impacto económico e pondo Toronto sob os holofotes globais.
As três exposições curadas este ano – "Off to a flying start", "PARADE" e "Romancing the Anthropocene" –
ofereceram qualquer coisa a toda a gente, por vezes fascinando e inspirando o público pelo tamanho,
história e execução. A maior parte dos projetos independentes era de Toronto e incluiu três mágicos
projetos independentes de jovens. A instalação artística do Scotiabank 1nspired Night captou na perfeição
a sensação de todo o evento na sua grandiosa tela, permitindo que o público fizesse parte do espetáculo.
Todas as instalações contribuíram para uma sensação única de comunidade que só se realiza quando a
cidade vive à noite, sem barreiras entre a arte, o público e o espaço público.
De longe, um dos destaques mais falados foi uma nova edição da obra do artista chinês mundialmente
conhecido Ai Weiwei, Forever Bicycles, encomendada especialmente para a Nuit Blanche do Scotiabank.
Em exibição durante um prazo mais alongado na Nathan Phillips Square, esta foi a maior versão do
projeto até agora, bem como a primeira vez que é instalado no exterior. Contando com 3144 bicicletas, a
escultura tinha três andares de altura e era absolutamente espetacular.
Os planos para a Nuit Blanche do ScotiaBank de 2014 já estão em andamento, e espera-se para breve um
anúncio com os curadores do ano que vem.
scotiabanknuitblanche.ca

Diversão para toda a família na Cavalcade of Lights no dia 30 de novembro
No sábado, 30 de novembro, a Nathan Phillips Square vai voltar a receber a noite festiva gratuita
preferida de Toronto – a Cavalcade of Lights [Cavalgada de Luzes], apresentada por Great Gulf.
O espetáculo tem início com uma banda de estrelas conduzida pelo diretor musical Wade O. Brown, que
executará uma variedade de canções próprias da época. Os artistas convidados incluem Cold Specks e
Tyler Shaw, que se juntarão mais tarde à banda.
O álbum de estreia de Cold Specks, I Predict A Graceful Expulsion, foi nomeado para o prestigiado Polaris
Music Prize e valeu a esta artista canadiana um Prémio Juno e elogios da crítica internacional. A sua voz
profunda, ritmos chain gang e arranjos esparsos vão fascinar o público. Em 2012, Tyler, de B.C. venceu
outros 13 mil concorrentes e ganhou a competição MuchMusic Covers. Desde então, tem criado uma
apaixonada legião de fãs que ajudaram o seu single de estreia, “Kiss Goodnight,” a entrar para o Top 25,
valendo-lhe um single de ouro. O seu novo single e vídeo, “By My Side,” estão atualmente a subir nas listas.
Junte a isso uma pista de patinagem, a tradicional contagem regressiva e a iluminação mágica da árvore e
da praça, tudo a culminar num fascinante espetáculo de fogos-de-artifício, e terá uma noite fantástica de
que se lembrar!
toronto.ca/special_events

Programa de incentivo aos telhados verdes
Subsídios para telhados verdes e frescos de Toronto
• Residenciais
• Industriais
• Comerciais
• Institucionais
A Câmara de Toronto oferece subsídios para apoiar a instalação de telhados verdes e frescos em prédios
de Toronto.
Estes telhados ecológicos ajudam a reduzir o uso de energia e as emissões que contribuem para as
mudanças climáticas.
Subsídios de telhados verdes
$75 / m2 até a um máximo de $100.000
Os subsídios estão disponíveis para telhados verdes em:
 prédios já existentes;
 novos prédios com uma área bruta de menos de 2000 m2;
 todos os edifícios novos e existentes da Toronto Public and Separate School Board [Direção de
Escolas Públicas e Separadas de Toronto].
Subsídios para telhados frescos
$2 / m2 para a cobertura de um telhado existente, ou
$5 / m2 para uma nova membrana de telhado, até a um máximo de $50.000
Os subsídios estão disponíveis para telhados frescos em todos os prédios já existentes.
Saiba mais e inscreva-se online em:
toronto.ca/livegreen/ecoroofs

Subscreva a atualizações eletrónicas
para receber comunicados noticiosos, comunicados de imprensa e outras informações da Câmara.
Os residentes de Toronto podem subscrever um serviço para receber automaticamente os comunicados
noticiosos, comunicados de imprensa e atualizações sobre outras informações por email ou em feed de
notícias. Veja as nossas contas de Twitter também.
toronto.ca/e-updates

