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Cidade de Brampton garante compromisso até 400 milhões de dólares 
($400 million) do Canada Infrastructure Bank para a Transportes de 

Brampton (Brampton Transit)  

BRAMPTON, ON (21 de julho de 2021) – Hoje, a Cidade de Brampton e o Canada Infrastructure Bank 
(CIB) anunciaram o seu acordo de princípio, em que o CIB se compromete em financiar até 400 
milhões de dólares ($400) para apoiar a aquisição de 450 autocarros zero emissões (ZEBs) pela 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) até 2027.  

No âmbito do acordo, o financiamento do CIB contribuirá para o mais elevado custo de capital inicial 
dos ZEBs e respetiva infraestrutura de carregamento na rua. Trata-se do terceiro compromisso de 
financiamento ZEB do CIB com um município e apoia uma das maiores conversões para veículos de 
transportes públicos elétricos no Canadá até à data. 

A transição para uma frota de autocarros totalmente elétricos reforça os compromissos da Cidade em 
reduzir a sua pegada de carbono e construir uma Cidade Verde (Green City). Os ZEBs são veículos de 
transporte sustentáveis que oferecerão viagens eficientes, tranquilas e ecológicas para a nossa 
comunidade.  

A eletrificação de veículos de transporte é um marco fundamental no percurso da Cidade com vista a 
reduzir em 80% as emissões de GEE (gases com efeito de estufa) (GHG) até 2050. Atualmente, a 
frota da Transportes de Brampton (Brampton Transit) inclui oito autocarros elétricos a bateria e quatro 
carregadores aéreos, que economizam cerca de 235 toneladas de CO2 por autocarro por ano; além da 
frota de 133 híbridos-elétricos de autocarros Züm. 

O acordo final será submetido à aprovação do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council) e ao Conselho Regional (Regional Council). O CIB e a Cidade de Brampton esperam obter a 
mobilização de capital até ao fim de 2021. 

Hiperligações 

• O Canada Infrastructure Bank compromete-se a financiar até 400 milhões de dólares para a 
transição de 450 autocarros zero emissões da Cidade de Brampton (Canada Infrastructure 
Bank commits up to $400 million towards the City of Brampton’s 450 zero-emission bus 
transition) 

Citações 

«Saúdo o compromisso do CIB no valor de vários milhões de dólares para a Transportes de Brampton 
(Brampton Transit). Estamos a revolucionar os transportes no Canadá com o nosso objetivo de adquirir 
até 450 autocarros zero emissões para circularem nas estradas de Brampton nos próximos seis anos. 
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Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e, em conjunto, podemos reduzir a nossa pegada de 
carbono, para nos tornarmos numa cidade ainda mais moderna e sustentável.» 

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

«Trata-se de um compromisso considerável. Brampton lidera em matéria de iniciativas de transporte 
ecológico, e este compromisso com os transportes visa melhorar a qualidade de vida dos nossos 
residentes. A eletrificação da nossa rede de transportes é uma prioridade no compromisso do 
Conselho de construir uma Cidade Verde (Green City).» 

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

«O compromisso do CIB apoia a dedicação da Cidade em desenvolver um sistema de transportes com 
boas ligações, sustentável e energeticamente eficiente, bem como uma cidade mais verde para todos. 
Esperamos continuar a trabalhar com os nossos intervenientes para criar investimentos em 
Brampton.» 

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

«Os melhoramentos que criam modelos de viagem sustentáveis são fundamentais para alcançar os 
objetivos da Região de Peel (Region of Peel) para um crescimento a longo prazo e comunidades mais 
saudáveis e habitáveis. Este compromisso do Canada Infrastructure Bank que ascende a 400 milhões 
de dólares ($400 million) para apoiar a aquisição de até 450 autocarros zero emissões pela 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) é o exemplo ideal de uma iniciativa que visa ajustar o 
crescimento, dando prioridade à sustentabilidade ambiental, social e económica.» 

- Nando Iannicca, Presidente Regional (Regional Chair) 

«Apraz-me que o CIB faça um investimento importante na iniciativa ZEB da Cidade de Brampton. A 
nossa parceria contribuirá para que Brampton se torne numa cidade verde e disponibilize transportes 
públicos mais ecológicos para as próximas gerações. Trata-se de uma excelente oportunidade para 
fazer a diferença em matéria de modernização da infraestrutura municipal. O CIB continuará a fazer 
investimentos que melhorem a qualidade de vida dos canadianos e apoiem comunidades mais 
sustentáveis.» 

- Ehren Cory, Presidente e CEO, Canada Infrastructure Bank 

«Ar mais puro, ruas mais tranquilas, e um planeta seguro para os nossos filhos – é o nosso objetivo. 
Ao criar uma parceria com a Cidade de Brampton, o Canada Infrastructure Bank contribuirá para trazer 
cerca de 450 novos autocarros zero emissões para as ruas de Brampton, tendo em vista o nosso 
compromisso de mais 5000 autocarros zero emissões em todo o país. Faz parte do plano do Governo 
do Canadá melhorar a qualidade de vida de todos os canadianos, criando novos empregos e 
impulsionando a economia, procurando lidar com as alterações climáticas, e construindo comunidades 
mais inclusivas.» 

- A Ilustre (Honourable) Catherine McKenna, Ministra das Infraestruturas e Comunidades 
(Minister of Infrastructure and Communities) 
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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 
Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
Julie Desjardins 

Canada Infrastructure Bank        
514-963-3478 | jdesjardins@cib-bic.ca   
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