
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Brampton divulga o Plano Diretor Ambiental atualizado 

 

O plano apresenta cerca de 60 ações de elevado impacto para a sustentabilidade e as 
alterações climáticas em Brampton. 

 
BRAMPTON, ON (25 de março de 2021) – Em 24 de março, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou por unanimidade a atualização do Plano Diretor Ambiental Brampton 
Grow Green (Brampton Grow Green Environmental Master Plan (EMP)), reforçando o seu 
compromisso de ser uma Cidade Verde (Green City).   
 
A atualização deste documento decisivo destaca os sucessos no domínio do ambiente da Cidade de 
Brampton e a forma como as prioridades ambientais evoluíram desde o primeiro lançamento do EMP 
em 2014. Além disso, oferece um Plano de Ação (Action Plan) renovado para avançar com estes 
objetivos. O Plano de Ação apresenta 60 ações de elevado impacto que traçam o rumo para uma 
cidade mais ecológica durante a próxima década e vai impulsionar Brampton como comunidade 
saudável, resiliente e ambientalmente sustentável. 
 
Estas ações incluem a ampliação do programa Jardins Comunitários (Community Gardens), com vista 
a obter a classificação «Bee City», estabelecendo um Plano de Adaptação às Alterações Climáticas 
(Climate Change Adaptation Plan), e criando estratégias de eficiência do uso da água nas instalações 
municipais. 
 
Beneficiando do trabalho de base já em curso, a Cidade e os respetivos parceiros continuarão a 
educar, estimular e capacitar os residentes, empresas e organizações comunitárias para agirem no 
domínio das alterações climáticas e sustentabilidade ambiental. 
 
Histórico 
 
O EMP Brampton Grow Green é o plano da Cidade para melhorar a sustentabilidade ambiental 
internamente e na comunidade. Lançado inicialmente em 2014, o EMP define uma visão, princípios de 
orientação, objetivos e ações para um futuro mais sustentável, e índices e objetivos de desempenho 
para promover e avaliar o progresso. 
 
O EMP tem sido o catalisador para muitos dos planos, políticas, projetos e práticas da Cidade que 
estão a melhorar o desempenho ambiental, a qualidade de vida de Brampton e ajudaram a Cidade a 
tornar-se um líder ambiental na Área Metropolitana de Toronto e Hamilton (Greater Toronto and 
Hamilton Area). 
 
Citações 
 
«O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou por unanimidade o novo Plano 
Diretor Ambiental Brampton Grow Green (Brampton Grow Green Environmental Master Plan). 
Brampton á uma Cidade Verde (Green City) e estamos empenhados em garantir que esta Prioridade 
do Mandato do Conselho (Term of Council Priority) se reflete em tudo o que fazemos. O Plano 

http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

atualizado é um documento fundamental que promoverá o avanço da sustentabilidade em Brampton 
na próxima década.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
 
«Orgulhamo-nos de divulgar o novo Plano Diretor Ambiental Brampton Grow Green (Brampton Grow 
Green Environmental Master Plan). Trata-se de um documento orientado para a ação, com vista a 
garantir um futuro mais sustentável para Brampton, integrando um prisma corporativo (Cidade) e 
comunitário nas suas 60 ações de elevado impacto. Convido todos a explorarem o novo plano.» 

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

 
«A nossa missão consiste em reduzir em 80% as emissões dos gases com efeito de estufa gerados 
em Brampton até 2050. O Plano Diretor Ambiental Brampton Grow Green (Brampton Grow Green 
Environmental Master Plan) visa apoiar esta missão. Temos planos impactantes para concretizar a 
verdadeira mudança na comunidade e construir um futuro melhor.» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor) Distritos (Wards) 2 e 6; Membro, Comité 
Consultivo para o Ambiente (Environment Advisory Committee); Membro, Grupo de Trabalho 
Comunitário da CEERP (CEERP Community Task Force), Cidade de Brampton 

 
 
«Os funcionários municipais estão dedicados a criar a mudança sustentável através do Plano Diretor 
Ambiental Brampton Grow Green (Brampton Grow Green Environmental Master Plan) atualizado. 
Continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros e intervenientes para implementar este importante 
plano de ação.» 

- 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 mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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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