
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

  

Dê a sua opinião e ajude a manter Brampton uma Cidade Verde (Green 
City) 

As sondagens sobre o Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest 
Management Plan) e a Estratégia de Dedicação de Parques (Parkland 

Dedication Strategy) estão agora disponíveis online 

BRAMPTON, ON (14 de março de 2022) – A Cidade de Brampton lançou uma sondagem 
sobre o Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest Management Plan) e uma 
sondagem sobre a Estratégia de Dedicação de Parques (Parkland Dedication Strategy) para 
melhorar as árvores e os parques comunitários. 

Sondagem sobre o Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest Management Plan) 

O projeto de resumo do primeiro Plano de Gestão da Floresta Urbana [Urban Forest 
Management Plan (UFMP)] da Cidade está pronto para receber os comentários da 
comunidade. 

A floresta urbana de Brampton inclui todas as árvores e respetivos ambientes em crescimento 
em terrenos públicos e privados dentro dos limites da Cidade. O UFMP disponibilizará 
orientação estratégica para suportar e aumentar a floresta urbana de Brampton protegendo as 
árvores existentes e expandindo o dossel de árvores. 

Neste projeto de resumo, a Cidade identificou 36 ações para o fazer, com base na 
investigação, na análise e no compromisso até à data. 

O UFMP faz parte do Plano Diretor Ambiental Grow Green de Brampton (Grow Green 
Environmental Master Plan). O UFMP também aborda a Visão Brampton 2040 (Brampton 
2040 Vision) e os objetivos do Plano Comunitário de Reduções da Energia e das Emissões 
[Community Energy and Emissions Reductions Plan (CEERP)] para plantar um milhão de 
árvores em Brampton até 2040. 

Os residentes e as partes interessadas são convidados a partilhar as suas opiniões sobre o 
projeto de resumo online de 11 de março de 2022 a 1 de abril de 2022. Consulte 
www.brampton.ca/trees para participar na sondagem.  

Sondagem sobre a Estratégia de Dedicação de Parques (Parkland Dedication Strategy) 

A Cidade está empenhada em apoiar os seus vários parques e terrenos de património natural. 
A nova Estratégia de Dedicação de Parques (Parkland Dedication Strategy) da Cidade visa 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

abordar a necessidade de existirem mais espaços verdes na comunidade crescente de 
Brampton. A estratégia ajudará a informar sobre a nova Lei relativa à Dedicação de Parques 
(Parkland Dedication By-Law) e outras recomendações do Plano Diretor de Parques e 
Recriação (Parks and Recreation Master Plan), 2017. 

O estudo inicial relativo à estratégia está pronto para receber os comentários da comunidade. 
Os residentes e as partes interessadas são convidados a partilhar as suas opiniões sobre o 
estudo online de 11 de março de 2022 a 1 de abril de 2022. Clique aqui para saber mais e 
participar na sondagem (Click here to learn more and take the survey). 

Citações 

«Brampton é uma Cidade Verde (Green City), com muitos parques e terras de património 
natural para usufruto de todos. A Cidade continuará a garantir o envolvimento do público e 
das partes interessadas à medida que desenvolvemos a Estratégia de Dedicação de Parques 
(Parkland Dedication Strategy) e o Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest 
Management Plan). Incentivo todas as pessoas a participarem nestas sondagens e a 
ajudarem os nossos parques e árvores a prosperarem.» 

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

«Se gosta de áreas externas em Brampton, a Estratégia de Dedicação de Parques (Parkland 
Dedication Strategy) e o Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest Management 
Plan) irão apoiá-lo. Brampton é uma cidade em crescimento e precisa da sua opinião à 
medida que alargamos as nossas estratégias com vista a cuidar dos parques e árvores. 
Participe nestas breves sondagens hoje!» 

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

 

«Os parques, as terras e as árvores de património cultural são componentes vitais da nossa 
comunidade. Dê a sua opinião sobre a Estratégia de Dedicação de Parques (Parkland 
Dedication Strategy) e sobre o Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest 
Management Plan) à medida que avançamos com estas iniciativas importantes para os 
parques e árvores de Brampton.» 

- Charmaine Williams, Conselheira Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8; 
Vice-Presidente (Vice-Chair), Serviços Comunitários, 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. 

 
 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
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


 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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