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Programa Um Milhão de Árvores (One Million Trees Program): em  2020 serão plantadas 

50 000 árvores novas em Brampton 

 
BRAMPTON, ON (19 de fevereiro de 2020) – Hoje, o Conselho Municipal de Brampton 
aprovou a plantação de 50 000 árvores novas na cidade todos os anos, no âmbito do 
Programa Um Milhão de Árvores (One Million Trees Program). Trata-se de mais um grande 
passo no combate à ameaça das alterações climáticas. 
 
Em 2019, o Conselho aprovou por unanimidade decretar uma emergência climática, enquanto 
visa reduzir em 80% as emissões de gás com efeito de estufa geradas na cidade até 2050. 
 

Nos últimos cinco anos, a Cidade e respetivos parceiros – incluindo as autoridades da 

conservação, a Região de Peel, os conselhos escolares e a indústria de desenvolvimento – 

plantaram, em média, 43 000 árvores todos os anos em Brampton. Com um aumento de, pelo 

menos, 7000 árvores plantadas anualmente, a Cidade está mais perto de cumprir a Visão 

Bampton 2040 (Brampton 2040 Vision) e atingir o objetivo de um milhão de árvores em 

2040.                                                            

 

As árvores desempenham uma função importante na mitigação e adaptação às alterações 

climáticas, aumentando a floresta urbana, embelezando os espaços e melhorando a saúde 

pública. O Programa Um Milhão de Árvores (One Million Trees Program) irá plantar mais 

árvores, especialmente ao longo das estradas, parques públicos e outros terrenos 

pertencentes à Cidade nas zonas residenciais existentes e terrenos comerciais/industriais, 

para melhorar a cobertura verde e fomentar a prestação de serviços ecossistémicos.  

 

A Cidade está empenhada na sustentabilidade e estes esforços contribuem para construir 

uma Cidade Verde (Green City), uma prioridade do Termo do Conselho.  

 

Factos rápidos: 

 Atualmente, Brampton tem aproximadamente 3,6 milhões de árvores, que abrangem 18 
por cento da ocupação total do solo. 

 O Programa Um Milhão de Árvores (One Million Trees Program) visa plantar árvores 
novas. Para atingir um milhão de árvores em 2040, será necessário plantar anualmente 
mais 7000 árvores. 

 As direções relativas à inventariação, operações, manutenção e monitorização da 
floresta urbana serão abordadas no Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest 
Management Plan da Cidade), que está atualmente em desenvolvimento. 

 

 



 

 

 

Citações 

«Trata-se de mais um passo estimulante para tornar Brampton numa Cidade Verde (Green 

City) e a Cidade está a fazer a sua parte para enfrentar o desafio das alterações climáticas. 

Como Membro do Pacto Global de Autarcas para o Clima e Energia (Global Covenant of 

Mayors for Climate and Energy) aguardo com expectativa a implementação desta estratégia 

ousada e desafiante este ano e ainda mais iniciativas ecológicas nos próximos anos.» 

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

 

«O nosso objetivo de reduzir em 80% as emissões de gás com efeito de estufa até 2050 é 

desafiante, mas podemos atingi-lo em conjunto com os nossos parceiros e iniciativas 

comunitárias, tais como o Programa Um Milhão de Árvores (One Million Trees Program).» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional dos Distritos 1 e 5 e Presidente, Obras Públicas e 

Engenharia, Cidade de Brampton 

 
«Brampton possui alguns espaços verdes magníficos e o Programa Um Milhão de Árvores 

(One Million Trees Program) é uma iniciativa estimulante que, através das parcerias, irá ajudar 

o nosso pessoal dedicado a prosseguir com a prioridade do Conselho, que consiste em ser 

uma Cidade Verde (Green City) e criar ainda mais superfícies cobertas de árvores que 

possam ser desfrutadas pelos nossos residentes.»  

– 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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