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Brampton cria áreas residenciais mais sustentáveis 
 

BRAMPTON, ON (17 de fevereiro de 2021) – Hoje, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council) aprovou o Plano de Ação para Áreas Residenciais Sustentáveis (SNAP) (Sustainable 
Neighbourhood Action Plan) de Bramalea para as secções K, E e F de Bramalea.  
 
O SNAP de Bramalea recomenda uma série de ações para as secções K, E e F que visam criar um 
sistema ligado de Espaços Ecológicos e infraestruturas verdes, uma rede de transportes segura e 
ativa, um sistema alimentar local saudável com jardins comunitários e privados, eficiência das 
habitações e dos edifícios, iniciativas de valorização do ambiente para propriedades comerciais e 
institucionais, e resiliência comunitária. 
 
Os SNAPs promovem o Plano de redução do consumo energético e das emissões na comunidade 
(CEERP) (City’s Community Energy and Emissions Reduction Plan) da Cidade. O CEERP cria um 
roteiro que irá melhorar a eficiência energética, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 
criar vantagens económicas, garantir a segurança energética, e aumentar a resiliência de Brampton 
relativamente às alterações climáticas. 
 
O relatório completo do Plano de Ação (Action Plan) está disponível aqui (here). 
 
Antecedentes 
A Ação de Áreas Residenciais Sustentáveis (Sustainable Neighbourhood Action) é um modelo 
inovador e colaborativo para a renovação urbana sustentável e a ação climática centrado na escala de 
áreas residenciais. Orientado por um Plano de Ação personalizado para a área residencial 
selecionada, o programa alinha prioridades de sustentabilidade municipais com necessidades 
comunitárias, identifica soluções de modernização integradas, e promove parcerias entre as agências 
públicas, as organizações comunitárias, as empresas e os residentes. Como resultado, os SNAPs 
ajudam a gerar eficiências de programação, a capacitar os residentes e a apresentar inovações. 
 
Inicialmente desenvolvidos pela Autoridade de Conservação de Toronto e Região (TRCA) (Toronto 
and Region Conservation Authority) existem mais de uma dúzia de SNAPs em Ontário, com três agora 
localizados em Brampton – SNAP de Bramalea, SNAP de Country Court e SNAP de Fletchers Creek. 
 
Hiperligações 

• Planos de Ação de Áreas Residenciais Sustentáveis (SNAPs) (Sustainable Neighbourhood 
Action Plans (SNAPs)) 

• SNAP de Bramalea (Bramalea SNAP) 

• SNAP de County Court (County Court SNAP) 

• SNAP de Fletcher’s Creek (Fletcher’s Creek SNAP) 

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

 
Citações 
 
«Brampton é uma Cidade Verde (Green City), que está a criar áreas residenciais mais sustentáveis, 
com vista a ter um verdadeiro impacto nas alterações climáticas, e incentivar um estilo de vida que 

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

valorize o ambiente para os seus residentes. Estamos a trabalhar com os nossos parceiros da 
Autoridade de Conservação de Toronto e Região (Toronto and Region Conservation Authority); Região 
de Peel (Region of Peel) e da Iniciativa Comunidades Saudáveis (Healthy Communities Initiative) para 
criar alterações sustentáveis nas secções K, E e F de Bramalea através do SNAP de Bramalea.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«O SNAP de Bramalea desenvolve o nosso Plano de redução do consumo energético e das emissões 
na comunidade (Community Energy and Emissions Reduction Plan), com vista a reduzir os nossos 
contributos para as alterações climáticas globais e construir um futuro melhor. Estamos empenhados 
em reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa geradas em Brampton até 2050.» 

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

«O SNAP de Bramalea é um marco em matéria de sustentabilidade para os Distritos (Wards) 7 e 8. O 
plano de ação foi co-concebido com a nossa comunidade e partes interessadas para refletir as 
necessidades da comunidade. O envolvimento da comunidade é uma prioridade para todas as etapas 
deste plano.» 

- Charmaine Williams, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 7 e 8, Cidade de 
Brampton  

 
«Bramalea possui uma história e uma identidade únicas em Brampton, como primeira cidade satélite 
planeada do Canadá em 1960. Estas melhorias estão concebidas para servir os residentes de 
Bramalea e tornar as secções K, E e F mais saudáveis e sustentáveis para todos.» 

- Pat Fortini, Vice-Presidente (Vice-Chair), Obras Públicas e Engenharia (Public Works and 
Engineering); Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Cidade de 
Brampton 

 
«Os funcionários municipais estão dedicados a criar alterações sustentáveis através do SNAP de  
Bramalea. Agradecemos aos nossos parceiros, membros da comunidade e partes interessadas por 
participarem na criação do terceiro SNAP de Brampton. Aguardamos com expectativa a sua 
implementação.» 

- 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 
 

 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

