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Pode acreditar em BEElieve! 

Brampton recebe a designação de Cidade Amiga das Abelhas (Bee City)   

BRAMPTON, ON (16 de junho de 2021) – A Bee City Canada distinguiu oficialmente Brampton como a 
sua mais recente Cidade Amiga das Abelhas (Bee City)! 

A Cidade de Brampton está empenhada em apoiar e proteger os polinizadores, incluindo as abelhas e 
as borboletas na qualidade de Cidade Amiga das Abelhas (Bee City). Tal inclui a criação e 
manutenção dos atuais habitats dos polinizadores, educando os residentes acerca da importância dos 
polinizadores, e celebrando os polinizadores durante a Semana dos Polinizadores (Pollinator Week) 
(21-27 de junho). 

A designação de Cidade Amiga das Abelhas (Bee City) constitui uma oportunidade para a Cidade de 
Brampton promover e reforçar a sua liderança, com vista a proteger e melhorar o sistema do 
património natural da Cidade. A Cidade de Brampton junta-se a mais de 50 municípios do Canadá que 
obtiveram esta designação. 

A designação de Cidade Amiga das Abelhas (Bee City) é apoiada pelo Plano Diretor Ambiental Grow 
Green de Brampton (Brampton Grow Green Environmental Master Plan), o Plano Diretor de Parques e 
Recriação (Parks and Recreation Master Plan), a Estratégia de Gestão Ambiental e do Património 
Natural (NHEMS) (Natural Heritage and Environmental Management Strategy (NHEMS) e a Estratégia 
EcoParque de Brampton (Brampton Eco Park Strategy). 

O que demonstram os números 

• A Cidade mantém atualmente 17 ninhos dedicados aos polinizadores e 706 ninhos perenes de 
apoio aos polinizadores. 

• Desde 2002, o Programa de Naturalização de Vales e Parques de Brampton (Brampton 

Valley and Parks Naturalization Program) naturalizou mais de 220 hectares de terra e 
utiliza misturas de sementes nativas, arbustos e árvores que fornecem alimentos e habitat para 
os polinizadores. 

• Desde 2018, o Programa Não Ceife, Deixe Crescer (Don’t Mow, Let it Grow Program) 

converteu aproximadamente 21 hectares de relva em prados (meadows) e jardins para os 
polinizadores. 

Semana Internacional dos Polinizadores (International Pollinator Week) (21-27 de junho) 

A semana de 21 a 27 de junho é a Semana dos Polinizadores (Pollinator Week)! Junte-se a nós na 
realização de atividades virtuais, incluindo uma caça ao tesouro dedicada à temática do polinizador 
com prémios, páginas para colorir descarregáveis, recursos e factos para explorar, e mais. Visite 
www.brampton.ca/pollinators para obter os detalhes. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Brampton%20Eco%20Park.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Valley-Renaturalization.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Valley-Renaturalization.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
http://www.brampton.ca/pollinators


 

 

Sobre a Bee City Canada 

Fundada em 2016, a Bee City Canada é uma organização sem fins lucrativos reconhecida a nível 
federal, cujo objetivo é educar os canadianos sobre a importância dos polinizadores e inspirá-los a agir 
com vista a garantir a proteção do habitat dos polinizadores. A organização apoia os esforços de 
colaboração das comunidades e organizações empenhadas em ajudar os polinizadores através da 
disponibilização de quatro designações. Estas designações são: Cidades Amigas das Abelhas (Bee 
Cities), Parceiros das Abelhas (Bee Partners), Escolas das Abelhas (Bee Schools) e Campus das 
Abelhas (Bee Campuses). 

Citações 

«Orgulhamo-nos de ser uma Cidade Amiga das Abelhas (Bee City)! Brampton é um dos mais de 50 
municípios do Canadá a obter a designação de Cidade Amiga das Abelhas (Bee City). Estamos 
empenhados em apoiar e proteger os polinizadores e, por sua vez, em manter ecossistemas 
saudáveis e diversos na nossa bela cidade.» 

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

«A Cidade de Brampton reconhece a importância de proteger os polinizadores na nossa comunidade. 
Temos implementada uma série de programas e iniciativas de apoio aos polinizadores, incluindo o 
melhoramento de áreas naturais, a construção e manutenção de ninhos para os polinizadores e os que 
apoiam os polinizadores. Agradecemos a distinção à Bee City Canada, e as nossas iniciativas serão 
criadas com base neste compromisso.» 

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

«Todas as pessoas desempenham um papel no apoio à designação de Cidade Amiga das Abelhas 
(Bee City) de Brampton. Os polinizadores são fundamentais para a produção de alimentos e a 
manutenção de habitats saudáveis e sistemas naturais. Incentivo os residentes a plantarem árvores e 
flores nativas, apoiarem os agricultores locais, e saberem mais sobre as nossas iniciativas em 
www.brampton.ca/pollinators.» 

- 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 CEERP (CEERP Community Task Force), Cidade de Brampton 

«Os funcionários municipais estão empenhados em melhorar os nossos programas e iniciativas para 
apoiar a designação de Cidade Amiga das Abelhas (Bee City) de Brampton. Espero trabalhar com os 
nossos colaboradores e parceiros com vista a apoiar e proteger os polinizadores, tais como as abelhas 
e borboletas na nossa comunidade.» 

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

 

-30- 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeecitycanada.org%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384124365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8aSqKJyVEapixTtXeRn7YyheEurRPZTqB0GpcHtNAF0%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/pollinators


 

 

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

