
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

O Conselho Municipal de Brampton apoia o Plano Eco Parque (Eco Park 
Strategy) 

  

BRAMPTON, ON (29 de janeiro de 2020) – Hoje, ao apoiar o Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) de 
Brampton, o Conselho Municipal de Brampton deu um passo significativo para a construção de uma 
Cidade Verde (Green City) e a implementação de um Ordenamento Ambiental (Green Framework) 
para Brampton. 

Um Eco Parque (Eco Park) é uma rede interligada de espaços urbanos e naturais/verdes sustentáveis. 
O Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) de Brampton qualifica a criação do Eco Parque (Eco Park) de 
Brampton e determina a visão, os objetivos e ações que servem de orientação à sua implementação. 
O Plano visa disponibilizar oportunidades sociais únicas e estabelecer parcerias e gestão ao nível 
comunitário para proteger, apoiar e desenvolver o Eco Parque (Eco Park) de Brampton. Também se 
foca na conservação, renaturalização e melhoramento das paisagens naturais de Brampton. 

A maioria dos 2500 hectares do Sistema de Património Natural (NHS - Natural Heritage System) de 
Bramptom servirá de base ao Eco Parque (Eco Park) de Brampton. O Eco Parque (Eco Park) de 
Brampton será desenvolvido a partir desta base e terá como objetivo inicial os centros identificados, 
onde locais adequados, tais como parques, NHS, paisagens urbanas e passagens subterrâneas 
serão integrados no Eco Parque (Eco Park) através da criação de Eco Espaços (Eco Spaces). Com 
o tempo, estes esforços irão traduzir-se numa rede de parques verdes e reserva natural por toda a 
cidade. 

Saiba mais sobre o Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) de Brampton em www.brampton.ca 

Factos rápidos 

 Atualmente, a Cidade mantém cerca de 2500 hectares de património natural que constituem, 
na sua maioria, o pilar inicial do Eco Parque (Eco Park) de Brampton. Os parques atuais da 
Cidade abrangem cerca de 1100 hectares complementares, prevendo-se a integração de 
alguns no Eco Parque (Eco Park) de Brampton. 

 O Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) de Brampton recomenda que os funcionários 
municipais realizem uma avaliação mais aprofundada do sistema de parques da Cidade para 
identificar um plano que vise desenvolver estrategicamente Eco Espaços (Eco Spaces) em 
parques atuais e futuros de Brampton. 

 O Eco Parque (Eco Park) de Brampton tem capacidade para disponibilizar serviços essenciais 
à comunidade, tais como filtração da água, mitigação das condições térmicas e redução do 
escoamento das águas fluviais. Além de ser vantajoso em termos económicos, permitiria 
também superar as adversidades de um clima em mudança.  

 O Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) de Brampton reforça o quadro atual de políticas, 
estratégias e programas da Cidade, incluindo o Plano Brampton 2040 (Brampton 2040 Plan), o 
Plano Diretor Ambiental «Crescer Verde» (Brampton Grow Green Environmental Master Plan) 
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de Brampton, o Plano Diretor de Parques e Recreação (Parks and Recreation Master Plan), o 
Plano de Gestão Ambiental do Património Natural (Natural Heritage Environmental 
Management Strategy), o Plano Urbano de Gestão Florestal (Urban Forest Management Plan) 
e o Programa Um Milhão de Árvores (Million Trees Program) de Brampton. 

Citações 
«O Conselho Municipal está empenhado em continuar a construção de uma Cidade Verde (Green 
City), e o Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) de Brampton assinala outro marco no nosso percurso 
de sustentabilidade. Aguardo com expectativa as inúmeras vantagens, a nível social e ambiental, que 
o alargamento e a interligação do Eco Parque (Eco Park) de Brampton irão proporcionar à nossa 
cidade.» 

-       Presidente do Conselho Municipal Patrick Brown, Cidade de Brampton 

«No ano passado, Brampton uniu-se a outras 35 comunidades para decretar uma emergência 
climática. O nosso objetivo consiste em reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa 
em Brampton até 2050, e apoiar o plano Eco Parque (Eco Park) de Brampton é outro passo 
significativo para alcançar esse objetivo. Trata-se de uma grande iniciativa para reforçar as parcerias e 
a gestão ao nível comunitário, com vista a proteger, apoiar e desenvolver os espaços verdes de 
Brampton.» 

-        Paul Vicente, Presidente e Conselheiro Regional, Obras Públicas e Engenharia, Cidade de 
Brampton 

«A aprovação do Plano Eco Parque (Eco Park Strategy) permite que os funcionários municipais 
cumpram a prioridade do Conselho de ser uma Cidade Verde (Green City). Para o efeito, prevê-se o 
alargamento dos espaços urbanos e naturais de Brampton para criar uma rede de parques interligada 
que promova a conservação, a renaturalização e o melhoramento das paisagens da nossa cidade.» 

-        David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 

atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera.  
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

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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