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Cidade de Brampton garante um investimento de 1,2 milhões de dólares 
($1.2M) do Governo do Canadá para plantar 8000 árvores este ano 

BRAMPTON, ON (4 de agosto de 2021) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick 
Brown; os Conselheiros Municipais de Brampton (Brampton City Councillors); e Maninder Sidhu, 
Secretário Parlamentar do Ministro do Desenvolvimento Internacional e Membro do Parlamento para 
Brampton East, em nome do Ilustre Seamus O’Regan Jr., Ministro dos Recursos Naturais, anunciaram 
um investimento de $1,280,000 para a plantação de, aproximadamente, 8000 árvores em Brampton 
este ano. 

A iniciativa apoia o plano do Governo do Canadá para plantar dois mil milhões de árvores num período 
de 10 anos e a visão da Cidade de Brampton de plantar Um Milhão de Árvores (One Million Trees) até 
2040. 

O investimento do Governo do Canadá contribuirá para a canópia urbana de Brampton formada pela 
copa das árvores. A Cidade procederá à plantação destas árvores em espaços naturais, pelas ruas, 
como solo arborizado com grandes e pequenos troncos, ramos e restos de folhas de árvores mortas 
em parques, nas avenidas, e nas plantações comunitárias. O programa de plantação de árvores de 
Brampton será responsável por eliminar cerca de 35 500 toneladas de gases com efeito de estufa 
(GEE) num período de 50 anos. 

Enquanto Cidade Verde (Green City), amiga do ambiente, Brampton está empenhada em melhorar a 
sua floresta urbana como parte dos seus esforços de sustentabilidade em prol do clima. A plantação 
de Um Milhão de Árvores (One Million Trees) até 2040 faz parte do Plano Diretor Ambiental Grow 
Green [Grow Green Environmental Master Plan (EMP)], do Plano de Gestão da Floresta Urbana 
[Urban Forest Management Plan (UFMP)] e do Plano Energético e de Redução das Emissões na 
Comunidade [Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP)]. 

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) designou setembro como o Mês das 
Árvores de Brampton (Brampton Tree Month)! Esta comemoração anual visa sensibilizar para a 
importância das árvores, celebrar os esforços e sucessos da Cidade e da comunidade para proteger e 
melhorar a floresta urbana de Brampton, reforçar o compromisso cívico, criar comunidades saudáveis 
e resilientes em matéria de clima, promover a administração ambiental, e ajudar a atingir o objetivo da 
Cidade que consiste em plantar um milhão de árvores. Os detalhes estarão disponíveis brevemente 
em www.brampton.ca/trees. 

Hiperligações 

• Plantar árvores em Brampton como parte de dois mil milhões de árvores (Planting Trees in 
Brampton as Part of Two Billion Trees) 
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«Brampton é uma Cidade Verde (Green City), amiga do ambiente, e nós estamos empenhados em 
proteger as nossas árvores, plantas e espaços verdes. A nossa floresta urbana é uma parte integrante 
da nossa comunidade, e eu saúdo este financiamento para ajudar a alcançar o nosso objetivo de 
plantar Um Milhão de Árvores (One Million Trees) em Brampton até 2040, e apoiar o plano do Governo 
do Canadá, que visa plantar dois mil milhões de árvores no período de 10 anos.» 

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

«O investimento do Governo do Canadá na floresta urbana de Brampton contribuirá diretamente para 
os nossos objetivos climáticos e de sustentabilidade. Estamos a desenvolver um grande trabalho para 
garantir que Brampton é uma Cidade Verde (Green City), amiga do ambiente, e estas árvores farão a 
diferença na nossa comunidade.» 

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

«Os funcionários municipais estão dedicados em atrair investimentos para Brampton. Saudamos o 
investimento importante do Governo do Canadá na nossa cidade. Em conjunto com todos os 
intervenientes, estamos empenhados em construir um futuro mais ecológico.» 

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

«A plantação de árvores em todo o Canadá, incluindo aqui em Brampton, contribuirá para alcançarmos 
os nossos objetivos climáticos para 2030 e atingirmos as zero emissões líquidas (net-zero emissions) 
até 2050. A iniciativa de plantação de dois mil milhões de árvores proporcionará aos residentes de 
Brampton um ar mais puro e alargará a área formada pela copa das árvores para conferir mais 
sombra. Além disso, também contribuirá para a criação de empregos mais ecológicos. Estou muito 
entusiasmado com este investimento, uma vez que terá um impacto nesta geração, bem como nas 
gerações vindouras!» 

- Maninder Sidhu, Secretário Parlamentar para o Ministro do Desenvolvimento Internacional, 
Membro do Parlamento para Brampton East 

«A plantação de dois mil milhões de árvores é mais do que um plano para a ação climática. É um 
plano para criar milhares de empregos úteis e ecológicos. Estamos a lançar projetos de plantação de 
árvores em todo o país. A plantação de árvores permite-nos obter zero emissões líquidas.»  

- O Ilustre Seamus O’Regan Jr., Ministro dos Recursos Naturais 
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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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CONTACTOS DE IMPRENSA 
Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
Ian Cameron 
Consultor Sénior de Comunicações  
Gabinete do Ministro de Recursos Naturais 
613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.ca     
  
Relações com a comunicação social 
Natural Resources Canada 
Ottawa 
343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca 
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