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Anunciadas 12 novas estações de carregamento para veículos elétricos em 
Brampton 

BRAMPTON, ON (15 de setembro de 2020) – Ontem foi anunciado que a Cidade de Brampton vai 
receber financiamento para instalar 12 novas estações de carregamento para veículos elétricos em 
quatro instalações até ao final de 2021. Estas estações de carregamento foram possíveis devido à 
participação na Parceria para as Alterações Climáticas de Peel (Peel Climate Change Partnership) e 
no Programa de Infraestruturas para Veículos de Emissões Zero (Zero Emission Vehicle Infrastructure 
Program) da Natural Resources Canada. 

Com o compromisso de ser uma Cidade Verde (Green City), em 2019, o Conselho Municipal de 
Brampton (Brampton City Council) votou por unanimidade a declaração de uma emergência climática 
com vista a reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) geradas na cidade até 
2050. As estações de carregamento para elétricos veículos incentivam os residentes a repensar a 
forma como se deslocam e promovem opções de transportes mais sustentáveis, reduzindo assim os 
GEE. 

As novas estações de carregamento para veículos elétricos serão instaladas nos seguintes locais: 

• Centro Recreativo Cassie Campbell (Cassie Campbell Recreation Centre) – 2 

• Centro Recreativo Loafers Lake (Loafers Lake Recreation Centre) – 2 

• Centro de Bem-estar Chinguacousy (Chinguacousy Wellness Centre) – 4 

• Centro Comunitário Riverstone (Riverstone Community Centre) – 4 

Para mais informações sobre as estações de carregamento para veículos elétricos da Cidade visite 
www.brampton.ca 

Factos rápidos 

• A Cidade de Brampton possui atualmente 53 estações de carregamento para veículos elétricos 
em vários parques de estacionamento municipais e instalações municipais em toda a cidade, 
com vista a tornar os veículos elétricos mais vantajosos para os residentes e empresas de 
Brampton. 

• A utilização das estações de carregamento para carros elétricos de Brampton é gratuita. Nos 
parques de estacionamento pagos aplicam-se as tarifas de estacionamento normais. 

• Em junho de 2019, o Conselho Municipal estabeleceu o objetivo de reduzir em 80% os GEE em 
Brampton até 2050. A Cidade está a tomar uma série de medidas para atingir esse objetivo, 
incluindo o desenvolvimento de um Plano Comunitário de Energia e Emissões [Community 
Energy and Emissions Plan (CEERP)] em parceria com o Sheridan College. 

• Uma vez concluído, o CEERP visa integrar esforços do município, dos serviços públicos locais 
e intervenientes comunitários e criar um quadro de referência que melhore a eficiência 
energética, reduza as emissões de gases com efeito de estufa, garanta a segurança 
energética, crie vantagens económicas e aumente a resiliência às alterações climáticas. 

• O Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick Brown, é membro do Pacto Global de 
Autarcas para o Clima e a Energia (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), uma 
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aliança global inédita com mais de 9200 cidades que lideram a luta contra as alterações 
climáticas. 

Sobre a Parceria para as Alterações Climáticas de Peel (Peel Climate Change Partnership) 

A Parceria para as Alterações Climáticas de Peel (Peel Climate Change Partnership) trabalha em 
conjunto em projetos e de forma a garantir o financiamento que irá fazer com que cada organização 
membro reduza as emissões de gases com efeito de estufa e se adapte às alterações climáticas. 

A Parceria inclui: 

• A Região de Peel 
• A Cidade de Brampton 

• A Cidade de Caledon  
• Credit Valley Conservation 

• A Cidade de Mississauga 

• A Autoridade de Conservação Regional e Toronto (Toronto and Region Conservation Authority) 

Citações 

«Na qualidade de membro do Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia (Global Covenant of 
Mayors for Climate and Energy) apraz-me que a Cidade receba financiamento para 12 novas estações 
de carregamento para veículos elétricos em Brampton. Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e 
com mais opções disponíveis de transportes sustentáveis a nível local podemos continuar a trabalhar 
em conjunto com vista a atingir o nosso objetivo ambicioso, que consiste em reduzir em 80% os 
nossos GEE até 2050.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Com municípios que contribuem para metade das emissões GEE do Canadá, temos de continuar a 
encontrar formas de reduzir a nossa pegada de carbono em casa. Estas novas estações de 
carregamento para veículos elétricos permitirão aumentar a sustentabilidade da nossa comunidade, à 
medida que fazemos a nossa parte para construir gradualmente uma Cidade Verde (Green City).» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Vice-presidente 
(Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services) 

«O trabalho da Cidade com a Parceria para as Alterações Climáticas de Peel (Peel Climate Change 
Partnership) implica podermos trabalhar estreitamente com parceiros da área com vista a criar uma 
comunidade mais ecológica e um ambiente saudável para as gerações futuras. Estas estações de 
carregamento para veículos elétricos não teriam sido possíveis sem a colaboração de toda a região de 
Peel. Elas contribuem para que as decisões amigas do ambiente sejam uma opção mais simples para 
os residentes de Brampton.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services) 

«Para além das 53 estações de carregamento para veículos elétricos já disponíveis em vários parques 
de estacionamento municipais, as 12 novas estações de carregamento para veículos elétricos tornarão 
os transportes sustentáveis numa opção cada vez mais acessível na nossa comunidade. Os 



 

 

funcionários estão empenhados em continuar o trabalho com os nossos parceiros e residentes para 
apoiar a prioridade de Brampton de ser uma Cidade Verde (Green City).» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

 
 

-30- 
 

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 
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