
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

Em setembro, celebre o Mês da Árvore de Brampton! 

BRAMPTON, ON (27 de agosto de 2021) – Em setembro junte-se à Cidade de Brampton para o nosso 
primeiro Mês da Árvore (Tree Month) designado para celebrar as árvores de Brampton! A Cidade e os 
seus parceiros vão organizar eventos e iniciativas, incluindo uma empolgante distribuição de árvores, 
integrada neste mês importante. O Mês da Árvore de Brampton (Brampton Tree Month) é patrocinado 
por CN. 

Distribuição de árvores para jardins residenciais (início a 10 de setembro de 2021) 

A partir de 10 de setembro, os residentes de Brampton podem inscrever-se para a nossa distribuição 
de árvores para jardins residenciais (Residential Tree Giveaway)! A Cidade vai distribuir 2400 árvores 
numa variedade de espécies (Acer rubrum, Carvalho-vermelho, Quercus macrocarpa e Abeto-do-
Canadá) aos inscritos. A distribuição das árvores está limitada a uma por agregado familiar e as 
árvores podem ser plantadas apenas em propriedade privada (jardins ou quintais). Os residentes têm 
de efetuar a sua inscrição para participarem. As árvores estarão disponíveis para levantamento 
presencial no fim de semana de 25 de setembro. Saiba mais em www.brampton.ca/trees. 

Conecte-se connosco nas redes sociais 

Fotografe as suas árvores favoritas ou árvores de Brampton e partilhe as fotografias nas redes sociais 
usando #BramptonTrees para que sejam apresentadas nos nossos canais @CityBrampton e no 
website em www.brampton.ca/trees. 

Inquérito relativo aos sistemas do património natural (Natural Heritage Systems Survey) 

Para ter a oportunidade de ganhar um prémio, diga-nos o que pensa das florestas, dos pântanos, 
vales, prados, outros espaços naturais, e para onde vai para desfrutar da natureza em Brampton. 

Preencha o Inquérito relativo ao sistema do património natural (Natural Heritage System Survey.) 

Origens das árvores 

Saiba tudo sobre as árvores e participe no Mês da Árvore (Tree Month) usando estes recursos práticos 
sobre as árvores – ou as origens das árvores! 

• Árvores de Brampton (Brampton Trees) 
• Dicas da Cidade de Brampton para cuidar das árvores (Tree Care Tips from the City of 

Brampton) 
• Instrumento de monitorização de árvores interativo (Interactive Tree Tracking Tool) 
• Programa Um Milhão de Árvores (One Million Trees Program) 
• Tree Canada 
• Semana Nacional da Floresta: 19 a 25 de setembro de 2021 (National Forest Week: September 

19 to 25, 2021) 
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Factos sobre as árvores de Brampton 

• Atualmente, Brampton tem aproximadamente 3,6 milhões de árvores, que são responsáveis 
por 18% da ocupação total do solo. 

• Nos últimos cinco anos, a Cidade e os seus parceiros – incluindo as autoridades de 
conservação, a Região de Peel (Region of Peel), as administrações escolares e a indústria do 
desenvolvimento – plantaram, em média, 43 000 árvores todos os anos em Brampton. 

• Plantou-se em Brampton mais de um quarto de milhão de árvores desde 2014. 

Citações 

«O Conselho Municipal de Brampton declarou setembro como o Mês da Árvore de Brampton 
(Brampton Tree Month)! Brampton é uma Cidade Verde (Green City), e estamos a trabalhar 
ativamente para proteger a floresta urbana da nossa cidade e plantar Um Milhão de Árvores (One 
Million Trees) até 2040. As árvores trazem inúmeros benefícios, incluindo um ar mais puro, reduzindo 
os efeitos das alterações climáticas, aumentando os valores patrimoniais, e embelezando a nossa 
comunidade.» 

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

«Feliz Mês da Árvore (Tree Month), Brampton! Como parte deste mês impactante, incentivo todos a 
fazerem uma caminhada e conhecerem o sistema do património natural de Brampton (Natural Heritage 
System), plantarem uma árvore e procederem à sua monitorização no nosso Instrumento de 
Monitorização de Árvores (Tree Tracking Tool), saberem mais sobre a gestão sustentável da floresta, e 
explorarem www.brampton.ca/trees.» 

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

«O Mês da Árvore de Brampton (Brampton Tree Month) é uma oportunidade para todos reconhecerem 
e aprenderem a importância das árvores na nossa cidade. Participe na distribuição de árvores para 
jardins residenciais (Residential Tree Giveaway), publique fotografias usando #BramptonTrees, e 
explore os nossos recursos e iniciativas.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; Vice-
Presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«Os funcionários municipais estão dedicados a plantar, manter e proteger a bela copa das árvores de 
Brampton. O Mês da Árvore de Brampton (Brampton Tree Month) apoia o nosso Plano Diretor 
Ambiental Grow Green (Grow Green Environmental Master Plan), o Plano de Gestão da Floresta 
Urbana (Urban Forest Management Plan), e o Programa Comunitário de Redução do Consumo de 
Energia e das Emissões (Community Energy and Emissions Reduction Program).» 

- 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. 
 

 
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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