
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   
 
                   

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) apoia por 
unanimidade o Plano Comunitário para a Energia e Redução de Emissões 

(Community Energy and Emission Reduction Plan) 

 

BRAMPTON, ON (23 de setembro de 2020) – Na reunião de hoje do Comité do Conselho (Committee 
of Council), os Membros do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) deram um 
passo significativo ao apoiarem o primeiro Plano Comunitário para a Energia e Redução das Emissões 
[Community Energy and Emission Reduction Plan (CEERP)], com vista a atingir o objetivo da Cidade 
que consiste em reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em Brampton até 
2050. 

O CEERP, desenvolvido em parceria com o Sheridan College, servirá de orientação para que a 
Cidade, os residentes e empresas desenvolvam e adotem melhores práticas novas, com vista a 
melhorar a eficiência energética, reduzir os GEE, assegurar a segurança energética, criar vantagens 
económicas e aumentar a resiliência às alterações climáticas. O CEERP tem três objetivos 
específicos: 

• Reduzir em, pelo menos, 50 % a utilização final de energia em toda a comunidade, 
relativamente aos níveis de 2016 até 2041. 

• Reduzir em 50 % as emissões em toda a comunidade, relativamente aos níveis de 2016 até 
2041, e determinar uma via para reduzir as emissões em, pelo menos, 80 % em 2050 para 
cumprir ou exceder as metas federais e provinciais. 

• Reter, pelo menos, 26 mil milhões de dólares em custos energéticos cumulativos na 
comunidade até 2041. 

A Cidade prevê atingir estes três objetivos através de sete direções estratégicas. Cada direção 
estratégica inclui uma série de objetivos e metas para 2041 que irão ditar as ações municipais e 
comunitárias. Para acelerar a transição energética de Brampton, o CEERP identifica seis projetos 
prioritários a concluir nos próximos cinco anos. Para além dos projetos prioritários, o CEERP define um 
conjunto de ações durante os próximos 20 anos para cumprir os objetivos e metas do Plano. Estas 
ações são identificadas como em curso, a curto, médio e longo prazo, e serão atualizadas 
regularmente. 

Para mais informações sobre o CEERP visite www.brampton.ca/ceerp  

 
Factos rápidos 

• Em 2019, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) votou por unanimidade a 
declaração de uma emergência climática, tendo como objetivo reduzir em 80 % os GEE 
gerados na cidade até 2050. 

• O Grupo de Trabalho Comunitário CEERP (CEERP Community Task Force), um grupo de 
líderes no setor da indústria e da comunidade, colaborava para desenvolver o Plano. 
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• Em fevereiro, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a plantação 
de 50 000 árvores novas na cidade todos os anos, como parte do Programa Um Milhão de 
Árvores (One Million Trees Program). Trata-se de outro grande passo com vista a enfrentar a 
ameaça das alterações climáticas. 

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

• A Cidade de Brampton é membro da Parceria de Peel para as Alterações Climáticas (Peel 
Climate Change Partnership), uma colaboração entre a Região de Peel (Region of Peel) e os 
municípios locais que trabalham em conjunto em projetos para garantir financiamento que irá 
ajudar cada organização membro a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a 
adaptar-se às alterações climáticas. 

Citações 
«O Plano Comunitário para a Energia e Redução das Emissões (Community Energy and Emission 
Reduction Plan) constitui outro passo significativo no nosso percurso para sermos uma Cidade Verde 
(Green City) sustentável. Isto não só nos ajudará a cumprir o objetivo de reduzir em 80 % as emissões 
de gases com efeito de estufa em Brampton até 2050, como também demonstra que Brampton é um 
líder municipal na nossa luta contra a emergência climática. Temos de continuar a trabalhar em 
conjunto para fazer face à ameaça das alterações climáticas.» 

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

«Os municípios são responsáveis por cerca de metade de todas as emissões de gases com efeito de 
estufa no Canadá. O Plano Comunitário para a Energia e Redução das Emissões (Community Energy 
and Emission Reduction Plan) é um bom exemplo do compromisso de Brampton em ser uma Cidade 
Verde (Green City). Estou confiante que será benéfico para a nossa dedicação de melhorar a 
eficiência energética, reduzindo os GEE e aumentando a nossa resiliência às alterações climáticas.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Presidente (Chair), 
Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton 

«Temos de continuar a trabalhar em conjunto para reduzir a nossa pegada de carbono durante esta 
emergência climática declarada. Agradeço a todos que colaboraram no Grupo de Trabalho 
Comunitário CEERP (CEERP Community Task Force) e aos residentes que participaram nas sessões 
de empenho para saberem mais sobre o Plano Comunitário para a Energia e Redução das Emissões 
(Community Energy and Emission Reduction Plan). Será um quadro de referência fundamental no 
nosso percurso de sustentabilidade, à medida que continuamos a construir uma Cidade Verde (Green 
City).» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6, Membro, Grupo de 
Trabalho Comunitário CEERP (CEERP Community Task Force), Cidade de Brampton 

«O Plano Comunitário para a Energia e Redução das Emissões (Community Energy and Emission 
Reduction Plan), desenvolvido em parceria com o Sheridan, servirá de orientação aos funcionários 
enquanto continuamos a trabalhar na prioridade de Brampton de ser uma Cidade Verde (Green City) e 
aspiramos a cumprir o objetivo do Conselho, que consiste em reduzir em 80 % as emissões de gases 
com efeito de estufa na nossa comunidade até 2050.» 



 

 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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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