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A Cidade de Brampton será o primeiro município em Ontário a utilizar um 
camião dos bombeiros elétrico 

BRAMPTON, ON (16 de junho de 2021) – Hoje, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council) aprovou os planos do Serviço de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Service) de substituir um camião de primeira linha por um Rosenbauer RT, um camião dos 
bombeiros totalmente elétrico. 

Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e está empenhada em melhorar a sustentabilidade e 
liderar em matéria de inovação ambiental. O Rosenbauer RT é o primeiro camião dos bombeiros 
totalmente elétrico disponível no mercado com capacidade para cumprir as atuais normas de combate 
a incêndios. Brampton será o primeiro município em Ontário a utilizar um veículo elétrico de primeira 
linha de resposta a emergências, juntando-se a outras cidades de excelência como Berlim, Amsterdão, 
Dubai, Los Angeles e Vancouver. 

A tecnologia do camião permitirá às equipas dos bombeiros de Brampton produzir zero emissões 
enquanto respondem a emergências, não só durante a viagem, mas também no local. A eliminação de 
emissões no local protege simultaneamente o ambiente, a saúde e a segurança dos bombeiros 
durante o trabalho, reduzindo a absorção de substâncias cancerígenas. 

As características adicionais do veículo totalmente elétrico incluem a capacidade de aumentar e 
diminuir as alturas de circulação, semelhante a um autocarro de passageiros, facilitando a entrada no 
veículo. Esta característica também reduz a altura de alcance para os bombeiros acederem ao 
equipamento enquanto estão no local. A altura de circulação pode ser reduzida para 17,27 cm (6.8 
inches) e aumentada para uma altura de 46,99 cm (18.5 inches), permitindo dar uma resposta em 
situações de inundação sem que a água entre no motor. O novo camião dos bombeiros contribuirá 
para que as equipas efetuem manobras de forma mais eficiente em espaços restritos e em estradas 
mais estreitas em subdivisões novas. Além disso, utilizará as tecnologias ergonómicas mais recentes, 
melhorando a saúde e a segurança dos bombeiros. 

Prevê-se que o novo camião dos bombeiros fique no novo e avançado Quartel dos Bombeiros de 
Brampton (Brampton Fire Campus), que se encontra atualmente em construção. A Cidade receberá o 
camião no final de 2022. 

Para saber mais sobre os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services), visite www.bramptonfire.com. Para mais informações sobre a Prioridade do 
Mandato do Conselho da Cidade (Term of Council Priority): Brampton é uma Cidade Verde (Green 
City), visite www.brampton.ca. 

Citações 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonfire.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cabba70bf1bf74104f61308d93104a755%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594718323256413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g8DL32O6r8M3SXEbeUwXH04bKS5KbFIcCOhJdA954cs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx


 

 

«Na Cidade de Brampton, trabalhamos para construir uma comunidade cada vez mais sustentável em 
tudo o que fazemos enquanto Cidade Verde (Green City). Felicito os Serviços de Incêndio e 
Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) pelo seu esforço, com vista a 
garantir um camião dos bombeiros totalmente elétrico em Ontário. Brampton é uma cidade de 
excelência e estamos orgulhosos por nos juntarmos a outras cidades que trabalham para aumentar a 
resiliência às alterações climáticas e reduzir as emissões, mantendo as nossas comunidades em 
segurança.» 

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

«Brampton é uma cidade inovadora, e estamos sempre à procura de novas formas de melhorar a 
nossa sustentabilidade e proteger os nossos residentes e funcionários. O novo camião totalmente 
elétrico reduzirá os riscos e melhorará a saúde e a segurança da equipa dos nossos Serviços de 
Incêndio e Emergência (Fire and Emergency Services), reduzindo as emissões na nossa comunidade. 
Estamos orgulhosos por os Bombeiros de Brampton serem percursores em matéria de tecnologia 
ecológica.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Em nome da equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência (Brampton Fire and Emergency 
Services), gostaria de expressar o nosso entusiasmo relativamente ao Rosenbauer RT, um camião 
dos bombeiros totalmente elétrico. O camião tem muitas características interessantes, desde reduzir 
as substâncias cancerígenas durante o trabalho, às tecnologias ergonómicas mais recentes e 
contribuirá para a nossa liderança em matéria de sustentabilidade ambiental. Esperamos utilizá-lo para 
proteger a nossa comunidade.» 

- Bill Boyes, Comandante (Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services), Cidade de Brampton 

 «Os funcionários da Cidade de Brampton estão empenhados em melhorar a sustentabilidade em 
todas as nossas operações e em promover a Prioridade do Mandato do Conselho (Term of Council 
Priority): Brampton é uma Cidade Verde (Green City). Ao disponibilizar um camião dos bombeiros 
totalmente elétrico, os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) reduzirão as emissões, juntando-se a outras cidades de excelência na liderança 
em matéria de inovação ambiental.» 

- 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. 
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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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