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O Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) de 
Brampton fornece mais de 4500 kg (10,000 lbs) de produtos para os 

residentes necessitados 

 
BRAMPTON, ON (20 de outubro de 2020) – O Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden 
Program) da Cidade de Brampton está agora concluído, com mais de 4500 kg (10,000 lbs) de produtos 
oferecidos aos residentes necessitados de abril a outubro de 2020. 
 
O Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program), presidido pelo Conselheiro 
Municipal (City Councillor) Doug Whillans, Distritos (Wards) 2 e 6, e facultado pela divisão de 
Silvicultura e Manutenção de Parques da Cidade (City’s Parks Maintenance and Forestry), foi lançado 
em 15 de abril como o primeiro programa do género no Canadá em resposta à Covid-19. Trata-se de 
uma extensão do atual programa Jardins Comunitários (Community Gardens).  
 
O programa forneceu recursos alimentares para o Grupo de Trabalho de Apoio Social Covid-19 do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s COVID-19 Social Support Task Force), que promove os 
apoios sociais necessários para as comunidades vulneráveis de Brampton.  
 
Disponível para todos os residentes de Brampton, o programa forneceu aos residentes terra, 
embalagens de sementes e conselhos sobre como cultivarem os seus novos jardins. De abril a 
outubro, os residentes plantaram os seus próprios jardins no quintal, alguns conservaram a sua 
colheita e outros ofereceram-na aos bancos alimentares locais e organizações comunitárias, incluindo 
a Knights Table, Regeneration, Khalsa Aid, e United Sikhs.  
 
Para além de apoiar os residentes necessitados com produtos frescos, esta iniciativa ecológica 
incentivou os residentes a manterem-se ativos durante a Covid-19 e ajudou a cuidar da saúde mental 
dos cidadãos de Brampton através da realização de atividades em casa. Também foi uma 
oportunidade para os jardineiros principiantes aprenderem sobre jardinagem e experimentarem um 
novo passatempo. 
 
A Cidade de Brampton agradece aos seus apoiantes Scotts, Mattamy Homes, Paradise Developments, 
TACC Holborn Corporation, e Fieldgate Developments por tornarem este programa possível.  
 
Demonstração em números 
 

• Três dias após o lançamento do programa, tinham-se inscrito no programa 6000 residentes. 

• Mais de 45 voluntários trabalharam 490 horas para ajudar na entrega de sementes gratuitas 
aos participantes. 

• Os funcionários e voluntários entregaram aos participantes 2975 metros (3,057 yards) de terra; 
8553 sacos de terra; e 15 162 embalagens de sementes. 

 
Citações 
 
«A resposta ao Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) e à liderança do 
Conselheiro Whillans foi incrível. É motivo de orgulho para nós termos defendido esta iniciativa em 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force


 

 

Brampton, como primeira do género no Canadá, inspirando cidades próximas e distantes. O Grupo de 
Trabalho de Apoio Social Covid-19 (COVID-19 Social Support Task Force) disponibilizou os apoios 
alimentares necessários aos residentes vulneráveis de Brampton através da Knights Table e Regen 
durante um período difícil e todos os que plantaram e ofereceram produtos aliviaram a pressão nos 
nossos bancos alimentares, apoiando o ambiente e enchendo-nos de orgulho.» 
 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«O nosso primeiro Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) foi um enorme 
sucesso em Brampton. Entregámos sementes e terra a milhares de residentes, que forneceram mais 
de 4500 kg (10,000 libras) de produtos aos residentes necessitados. Gostaria de agradecer a todos os 
residentes e empresas que participaram na iniciativa inovadora que constituiu um incentivo para que 
todos se dedicassem à jardinagem, desfrutassem de espaços exteriores e restituíssem algo à nossa 
comunidade este ano.» 
 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6, Cidade de 
Brampton  

  
«Os funcionários municipais demonstraram um enorme empenho e preocupação com a nossa 
comunidade trabalhando com afinco para implementar o Programa de Jardinagem no Quintal 
(Backyard Garden Program), e nós não podíamos estar mais impressionados com os resultados. 
Brampton é uma Cidade Verde (Green City), a principal prioridade do Mandato do Conselho (Term of 
Council) e este programa manteve os residentes ativos e forneceu segurança alimentar aos indivíduos 
e famílias de Brampton.» 
 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
  
«O Programa de Jardinagem no Quintal (Backyard Garden Program) foi uma iniciativa enorme. Muitos 
dos indivíduos, famílias e seniores que servimos estão a passar por problemas de saúde. Os frutos e 
legumes frescos são fundamentais para os ajudar a manterem-se saudáveis. O programa de 
jardinagem foi um recurso valioso que forneceu produtos indispensáveis a agregados familiares com 
insegurança alimentar.» 
 

- Annie Bynoe, Diretora Executiva (Executive Director), Knights Table 

  
«O Programa de Jardinagem no Quinta (Backyard Garden Program) da Cidade de Brampton foi um 
enorme sucesso. Os produtos frescos que a Regeneration Outreach Community recebeu tiveram um 
impacto direto nas vidas dos cidadãos de Brampton que acederam ao nosso programa de refeições e 
ao nosso banco alimentar de emergência. Estamos verdadeiramente à Cidade pela iniciativa visionária 
que incentivou os nossos residentes a participarem.» 
 

- Ted Brown, CEO, Regeneration Outreach Community 
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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. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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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 
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