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A Alectra vai abrir novo centro de operações com certificação LEED para 

400 funcionários na Cidade de Brampton 

BRAMPTON, ON (15 de junho de 2021) – Na reunião dos membros do Conselho de Brampton 
(Brampton’s Committee of Council) da semana passada, a Alectra anunciou o seu plano para a 
construção de um novo centro de operações sustentável localizado em 200 Kennedy Road South em 
Brampton. 

A um quilómetro do novo local estão 78 empresas do setor retalhista e 55 de serviços de alojamento e 
alimentação. Ao levar 400 funcionários para a área – duas vezes e meia o número de empregos no 
sítio atual – a Alectra vai ajudar a reforçar as empresas dos setores retalhista e alimentar de Brampton, 
situadas a uma curta distância do centro de operações, apoiando a recuperação económica local da 
cidade e o crescimento no futuro. 

Em linha com o compromisso da Cidade em matéria de sustentabilidade, as novas instalações 
receberão a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de Padrão de 
Excelência (Gold Standard) e funcionarão como centro de operações consolidado para mais de 400 
funcionários da Alectra que servem Brampton e Mississauga. 

Algumas das características de construção dos edifícios com certificação LEED incluem: 

• melhoria dos sistemas de ar externos dedicados (DOAS) – reduzindo as emissões de GEE em 
aproximadamente 43% para além dos padrões LEED de Excelência (Gold) 

• 500KW em produção de energia solar no telhado – mais de 800 MWh/ano de energia renovável 
ajudarão a satisfazer os requisitos energéticos do edifício  

• instalação de mais de 30 estações de carregamento de veículos elétricos, que serão utilizadas 
pelos veículos da frota Alectra, funcionários e o público em geral 

Está programada provisoriamente uma cerimónia inovadora para agosto de 2021, e prevê-se a 
conclusão do projeto para agosto de 2023. 

Leia mais sobre a Alectra aqui (here). Leia mais sobre o desenvolvimento económico em Brampton 
aqui (here). 

Sobre a Alectra Inc. 

Servindo mais de um milhão de casas e empresas na área da Greater Golden Horseshoe de Ontário, a 
Alectra Utilities é atualmente a maior empresa pública de eletricidade detida pelo município no 
Canadá, com base no número total de clientes servidos. Contribui para o crescimento económico e o 
caráter vibrante das 17 comunidades que serve investindo em infraestruturas fundamentais de energia, 
com um abastecimento de eletricidade seguro e fiável, e fornecendo soluções energéticas inovadoras. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L%2FkR33YtguUT96ZAQZJ5O%2B50hTg8%3D&reserved=0


 

 

A missão da Alectra consiste em ser um aliado em matéria de energia, ajudando os seus clientes e as 
comunidades que serve a descobrirem as possibilidades que se perspetivam para a energia no futuro.  

Citações  

«Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e, juntamente com os nossos parceiros, estamos 
dedicados a construir uma comunidade cada vez mais sustentável e a aumentar a nossa resiliência às 
alterações climáticas. Estamos entusiasmados por a Alectra ter escolhido Brampton para construir o 
seu novo centro de operações e esperamos testemunhar os benefícios acrescidos que este novo local 
trará às empresas locais na área de Kennedy Road.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Brampton tem como objetivo reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa produzidos 
na cidade até 2050. E sabemos que para o concretizarmos teremos de contar com os esforços dos 
parceiros em toda a comunidade. Aguardamos a abertura do novo centro de operações com 
certificação LEED e Padrão de Excelência (Gold Standard) da Alectra e estamos entusiasmados com 
a vinda de 400 funcionários para o centro de operações. Terão, assim, a possibilidade de experimentar 
as excelentes empresas alimentares e retalhistas adjacentes.»  

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Desenvolvimento Económico (Economic Development), Cidade de Brampton 

«Brampton oferece um ambiente económico que apoia o investimento e permite que as empresas 
prosperem juntamente com a nossa comunidade local. Acolhemos a decisão de expansão da Alectra 
em Brampton. Este projeto criará empregos no setor da construção e, uma vez concluído, o benefício 
acrescido destas instalações com 400 pessoas vai repercutir-se nas empresas locais da área.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic Development and Culture), Cidade de 
Brampton 

«Brampton tem o prazer de anunciar que a Alectra escolheu a nossa Cidade Verde (Green City) para 
implementar o seu novo centro de operações. As novas instalações com certificação LEED 
contribuirão para reduzir as emissões de GEE e criar uma quantidade significativa de empregos na 
área, apoiando as empresas locais na sua recuperação. Em nome do Distrito 3, esperamos recebê-los 
na área.» 

- Jeff Bowman, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4, Cidade de Brampton 

«Em nome dos funcionários da Cidade de Brampton, felicitamos a Alectra relativamente às notícias 
sobre a construção do seu centro de operações em 200 Kennedy Road South, Brampton. Estamos 
empenhados em promover a Prioridade do Mandato do Conselho (Term of Council Priority): Brampton 
é uma Cidade Verde (Green City), e acolhemos todos os parceiros da nossa comunidade que 
partilham da nossa dedicação, com vista a aumentar a resiliência às alterações climáticas e melhorar a 
eficiência energética.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 



 

 

«Enquanto empresa sustentável, a Alectra está empenhada em reduzir a nossa pegada ambiental 
através da implementação de soluções energéticas inovadoras. Este novo edifício não só irá melhorar 
os nossos níveis de serviço para os clientes da Região de Peel (Region of Peel), como também nos 
ajudará no nosso objetivo de atingir emissões zero de carbono (Net Zero) até 2050.» 

- James Macumber, Vice-Presidente (Vice President), Cadeia de Abastecimento (Supply Chain), 
Alectra Utilities 
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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 
 
 
 

 

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

