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Brampton distinguida enquanto líder da ação local para o clima após o 
projeto-piloto das cidades vitrina (Showcase Cities) do Pacto Global de 

Autarcas para o Clima e a Energia (Global Covenant of Mayors for Climate 
and Energy) 

 
BRAMPTON, ON (3 de fevereiro de 2021) – Brampton está entre os 25 municípios do Canadá que 
concluíram o projeto-piloto das cidades vitrina (Showcase Cities) do Pacto Global de Autarcas para o 
Clima e a Energia (GCoM) (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), um programa 
intensivo de um ano centrado na ação local para o clima. A Cidade de Brampton recebeu um Distintivo 
de Mitigação (Mitigation Badge) como resultado dos seus esforços em prol do clima. 
 
O Distintivo de Mitigação (Mitigation Badge) é atribuído às cidades que realizam um inventário sobre a 
utilização de gases com efeito de estufa na sua comunidade, estabelecem objetivos em matéria de 
emissões e possuem um plano de mitigação aprovado, tal como o Plano de redução do consumo 
energético e das emissões na comunidade (CEERP) (Community Energy and Emissions Reduction 
Plan (CEERP)) de Brampton. 
 
Brampton foi selecionada para aderir ao primeiro grupo de cidades vitrina (Showcase Cities) liderado 
pelo GCoM Canadá em agosto de 2019, em que a cidade recebeu apoio gratuito para incentivar a 
ação local para o clima, incluindo apoio técnico, formação, oportunidades de trabalho em rede 
(networking) exclusivas e acesso a ferramentas e recursos para alcançar os objetivos climáticos. 
 
O compromisso da Cidade de Brampton com o GCoM alia Brampton à aliança global mais vasta 
empenhada na liderança climática da cidade, reforçando as promessas de mais de 10 000 cidades e 
governos locais de seis continentes, representando mais de 800 milhões de cidadãos em todo o 
mundo. 
 
O GCoM Canadá é uma colaboração entre a Federação de Municípios Canadianos (FCM) (Federation 
of Canadian Municipalities), o ICLEI-Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI-Local 
Governments for Sustainability), o Secretariado do Pacto Global de Autarcas (Global Covenant of 
Mayors Secretariat) e o Projeto Internacional de Cooperação Urbana (International Urban Cooperation 
Project) apoiado pelo financiamento da União Europeia. 
 
Hiperligações 
 

• Brampton entre os 25 municípios canadianos selecionados para um projeto-piloto intensivo 
com uma iniciativa climática global avançada (Brampton among 25 Canadian municipalities 
selected for an intensive pilot with a leading global climate initiative) 

• Plano para a redução do consumo energético e das emissões na comunidade (CEERP) 
(Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP)) 

• Pacto Global de Autarcas (Global Covenant of Mayors) 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globalcovenantofmayors.org%2F&data=04%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C47a172375cb8468686da08d8c87bb68a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637479780951764682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE%3D&reserved=0


 

 

Citações 
 
«Com a participação neste projeto-piloto, Brampton foi distinguida enquanto líder na ação local para o 
clima a nível nacional e internacional. Estamos orgulhosos por termos sido um dos 25 municípios a 
concluir o projeto-piloto cidades vitrina (Showcase Cities) e estamos empenhados na sustentabilidade 
e nas soluções de baixo carbono para cumprir os objetivos climáticos do Canadá, reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa e, sobretudo, intervir em matéria de alterações climáticas globais.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Estamos a assumir a liderança das iniciativas climáticas em Brampton, e a ter um grande impacto na 
nossa pegada de carbono. Através do CEERP estamos a criar uma rede de transportes mais ecológica 
e áreas residenciais que possam ser percorridas a pé, implementando, entre outros, a reestruturação 
de edifícios. É um período importante e empolgante para a nossa cidade. Agradecemos ao GCoM pela 
distinção e a todos aqueles que participaram, até à data, nesta mudança.» 

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

 
«Brampton é uma Cidade Verde (Green City), com o objetivo de reduzir em 80% as emissões de 
gases com efeito de estufa em Brampton até 2050. O nosso ambicioso e transformador CEERP inclui 
objetivos para residências e edifícios energeticamente eficientes, produzir uma energia mais limpa, 
aumentar a rede de transportes de Brampton, trilhos e infraestruturas para bicicletas, entre outros. 
Concluir o projeto-piloto cidades vitrina (Showcase Cities) é um marco nesta viagem de ação para o 
clima.» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 2 e 6; Representante 
de Brampton no Pacto Global de Autarcas para as Alterações Climáticas e Energia (Global 
Covenant of Mayors for Climate Change and Energy); Membro (Member), Grupo de Trabalho 
Comunitário do CEERP (CEERP Community Task Force), Cidade de Brampton 

 
«Os funcionários municipais trabalham em prol da sustentabilidade, de soluções de baixo carbono e da 
redução da pegada de carbono de Brampton para que deixe a sua marca, enquanto líder municipal, na 
ação para o clima. Somos colaborativos, visionários e dedicamo-nos ao percurso de Brampton como 
Cidade Verde (Green City).» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Os municípios estão a abrir caminho para as soluções de baixo carbono, desde a reestruturação de 
edifícios às frotas de transportes ecológicas. Uma vez que as comunidades produzem metade das 
emissões de GEE do Canadá, é fundamental aumentar as soluções locais, com vista a satisfazer os 
objetivos climáticos do Canadá. Enaltecemos a ação direta de Brampton para resolver os impactos das 
alterações climáticas e reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa.» 

- Garth Frizzell, Presidente da FCM (FCM President) 
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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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 

 
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

