
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 

Convite a quem trabalha ativamente em prol da transformação ambiental 
de Brampton! 

Associe-se ao Centro para Transformação Energética Comunitária como 
membro do conselho de administração; nomeie uma pessoa ou empresa 

para os prémios Grow Green Awards 

BRAMPTON, ON (2 de fevereiro de 2022) – A Cidade de Brampton tem duas novas oportunidades 
para pessoas, empresas e organizações na comunidade. 

Centro para Transformação Energética Comunitária (CCET) 

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou por unanimidade as 
recomendações do Grupo de Trabalho Consultivo do CCET (CCET Advisory Task Force), incluindo a 
reatribuição de fundos de capital existentes do orçamento de capital referente ao Plano Diretor 
Ambiental (Environmental Master Plan) no valor de 300 000 dólares ($300,000) para o novo 
Orçamento do CCET. Este financiamento ajudará a estabelecer o CCET e sustentará o seu primeiro 
ano de operações, apoiando a Cidade a tomar medidas climáticas transformadoras. Para ver o 
relatório completo, consulte www.brampton.ca/CCET.  

Com financiamento aprovado, o CCET procura agora pessoas motivadas interessadas em integrar 
voluntariamente o Conselho de Administração Transitório para ajudar a estabelecer formalmente o 
CCET enquanto incorporação sem fins lucrativos. 

Este Conselho de Administração para governação com base em competências será composto por 
nove membros numa base de voluntariado, e um complemento de 5 funcionários municipais. O 
Conselho de Administração voluntário será responsável pela gestão diária e pelas operações do 
CCET. 

O prazo de candidatura é 25 de fevereiro de 2022. Pode encontrar todos os detalhes e enviar uma 
candidatura para membro do Conselho de Administração em www.brampton.ca/CCET.  

Prémios Grow Green Awards 
Nomeie uma pessoa, uma empresa, uma organização ou instituição para os novos prémios Grow 
Green Awards de Brampton! Estes prémios irão distinguir pessoas, empresas e organizações notáveis 
de Brampton que se destacaram na liderança ambiental e contribuíram significativamente para a Visão 
Grow Green (Grow Green Vision) que visa conservar, melhorar e equilibrar os nossos ambientes 
naturais e construídos para criar uma Brampton saudável, sustentável e resiliente. 

As quatro categorias de prémios incluem: 
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• Prémio de Alterações Climáticas (Climate Change Award) – entregue a uma pessoa e a uma 
empresa/organização que tenham contribuído significativamente para promover a mitigação das 
alterações climáticas e/ou a sensibilização/o conhecimento e medidas para adaptação às 
alterações climáticas. 

• Prémio de Gestão (Stewardship Award) – entregue a uma pessoa e a uma empresa/organização 
que tenham contribuído significativamente para o avanço das iniciativas de sustentabilidade 
ambiental relacionadas com a conservação e/ou a gestão de árvores, os sistemas de património 
natural, água e/ou a redução de resíduos. 

• Prémio Ambiental para Jovens (Environmental Youth Award) – entregue a uma pessoa ou a 
um grupo de jovens que tenha demonstrado um feito excecional na promoção da proteção 
ambiental, medidas de alterações climáticas, e/ou sustentabilidade em Brampton: 

• Prémio de Herança Ambiental (Environmental Legacy Award) – entregue a uma pessoa que 
tenha prestado um serviço pessoal notável e tenha contribuído de forma persistente para promover 
a Visão Grow Green (Grow Green Vision), que visa conservar, melhorar e equilibrar os nossos 
ambientes naturais e construídos para criar uma cidade saudável, resiliente e sustentável. 

O prazo para as nomeações é 28 de fevereiro de 2022. Na primavera de 2022 será realizada uma 
cerimónia de entrega de prémios presencial ou virtual, seguindo as diretrizes de saúde pública. Para 
mais detalhes sobre os prémios e para preencher o formulário de nomeação, clique aqui (click here). 

Citações 

«Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e líder em sustentabilidade, graças aos defensores 
ambientais da nossa comunidade. Se conhece alguém que merece a distinção devido aos seus 
contributos para a sustentabilidade em Brampton, nomeie-a para os prémios Grow Green Awards. Se 
tem experiência como membro de um conselho de administração, candidate-se ao Conselho de 
Administração do CCET.» 

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

«Aguardamos com expectativa para ver o grau de importância das nomeações para os prémios Grow 
Green Awards e as candidaturas para o Conselho de Administração do CCET. O Conselho Municipal 
de Brampton (Brampton City Council) visa reduzir a pegada de carbono da nossa cidade com o 
objetivo de reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa gerados em Brampton até 
2050. Junte-se a nós e faça parte desta mudança.» 

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

«Os prémios Grow Green Awards e o Conselho de Administração (Board of Directors) do CCET 
apoiam a nossa missão para uma cidade mais ecológica, conforme definido no CEERP e nas 
Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities). Convidamos todos os líderes no 
domínio das alterações climáticas que ajudem a reduzir os contributos de Brampton para as alterações 
climáticas globais através destas oportunidades e inspirem outros a fazerem o mesmo.» 

- Doug Whillans, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6; Membro, 
Comité Consultivo do Ambiente (Environment Advisory Committee); Membro, CEERP Grupo de 
Trabalho Comunitário (Community Task Force), Cidade de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx


 

 

«A Cidade de Brampton está dedicada a alcançar os nossos objetivos no domínio das alterações 
climáticas, e a distinguir as pessoas da nossa comunidade que aspiram a melhorar a sustentabilidade 
e a intensificar as nossas normas ambientais. Saiba mais, nomeie alguém para os prémios Grow 
Green Awards ou envie uma candidatura para o Conselho de Administração (Board of Directors) do 
CCET em Brampton.ca.» 
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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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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