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A Cidade de Brampton anuncia o primeiro Programa de Jardinagem no 
Quintal (Backyard Garden Program) do Canadá por toda a cidade em 

resposta à COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (16 de abril de 2020) – Ontem, a Cidade de Brampton lançou o Programa 
de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program), uma nova iniciativa amiga do 
ambiente que visa apoiar a segurança alimentar na nossa cidade, e encorajar os residentes a 
manterem-se ativos em casa durante a emergência COVID-19. A Cidade de Brampton é o 
primeiro município do Canadá a lançar uma iniciativa em toda a cidade para apoiar os 
residentes a cultivarem os seus próprios jardins em resposta à COVID-19. 
 
O novo Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) de Brampton é 
presidido pelo Conselheiro Municipal (City Councillor) Doug Whillans, Distritos 2 e 6, em 
parceria com a divisão de Silvicultura e Manutenção de Parques da Cidade (City's Parks 
Maintenance and Forestry), e incluirá parceiros comunitários como for necessário.  
 
Com as medidas de distanciamento físico em vigor, este programa encoraja os residentes a 
cultivarem legumes, frutos e plantas no conforto dos seus lares e a doarem as suas colheitas 
caseiras a bancos alimentares locais e organizações comunitárias. Para assegurar que os 
alimentos são distribuídos equitativamente por aqueles que necessitam, um formulário de 
pedido estará disponível para preenchimento pelos bancos alimentares e organizações.  
 
Esta iniciativa apoia o objetivo do Grupo de Trabalho de Apoio Social (Social Support Task 
Force) do Presidente do Conselho Municipal (Mayor) em matéria de segurança alimentar e 
reafirma a prioridade da Cidade em ser uma Cidade Verde (Green City) sustentável.  
 
O novo Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program), que permite aos 
residentes manterem-se ativos e cuidarem do ambiente, é uma extensão do atual programa 
Jardins Comunitários (Community Gardens). 
 
Os residentes podem solicitar materiais gratuitos (terra e sementes) através do e-mail 
BramptonGreenCity@brampton.ca. Também iremos partilhar tutoriais e dicas sobre como 
manter os jardins no nosso website em www.brampton.ca/parks. 
 
Com a proximidade do 50.º aniversário do Dia da Terra (Earth Day) (quarta-feira, 22 de abril), 
é a oportunidade perfeita para que os residentes contribuam para a agricultura urbana, façam 
donativos à comunidade e ajudem Brampton a tornar-se numa cidade mais saudável, 
resiliente e ambientalmente sustentável. Eis algumas sugestões (tips) para celebrar o Dia da 
Terra em casa. 
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Donativos necessários 
 
Se for uma empresa que pode doar terra para jardinagem e plantas hortícolas e sementes à 
Cidade, envie um e-mail para BramptonGreenCity@brampton.ca. 
 
Para obter as últimas atualizações sobre o que a Cidade de Brampton está a fazer durante a 
situação COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19.  
 
Citações 

«A nossa principal prioridade é apoiar os nossos residentes e os grupos comunitários durante 
esta pandemia. O nosso Grupo de Trabalho de Apoio Social (Social Support Task Force) está 
a trabalhar arduamente para fornecer os apoios alimentares necessários às comunidades 
vulneráveis de Brampton, capacitando os residentes a aderirem a esta causa e a plantarem 
produtos frescos nos seus quintais. Com o apoio dos residentes de Brampton, o nosso 
objetivo é lançar 1000 novos jardins no quintal através deste programa. Juntos, podemos 
ajudar a aliviar a pressão nos nossos bancos alimentares, enquanto permanecemos ativos e 
promovemos a orgulho comunitário.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«O nosso programa Jardins Comunitários (Community Gardens) tem tido êxito, e embora não 
possamos gerir os jardins comunitários da mesma forma devido às medidas de 
distanciamento físico implementadas, faz todo o sentido que levemos o programa aos 
residentes diretamente. Este programa encoraja todos os residentes a praticarem jardinagem, 
desfrutarem do espaço exterior enquanto estão em isolamento, e a fazerem donativos à 
comunidade destinados aos nossos seniores e aos necessitados.» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal, Distritos 2 e 6, Cidade de Brampton  
 

«A Cidade de Brampton é famosa por ser a Flower City e durante esta época desafiante, os 
funcionários da Cidade estão empenhados na implementação de um Programa de 
Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) para apoiar os residentes a 
permanecerem ativos enquanto estão em casa, desenvolvendo Brampton como uma Cidade 
Verde (Green City), que é uma prioridade fundamental do Mandato do Conselho (Term of 
Council), e contribuindo para a segurança alimentar em Brampton.” 

- 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. 
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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

