
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

  

Celebre o Mês da Terra em Brampton! 

 

Inscreva-se numa Limpeza de Parques, na primeira Celebração Ambiental 
do Dia da Terra da Cidade e numa plantação de árvores. 

BRAMPTON, ON (1 de abril de 2022) – Enquanto Cidade Verde (Green City), Brampton continua a 
progredir nos esforços de sustentabilidade e a reduzir o seu impacto no ambiente. Durante o mês de 
abril, celebre o Mês da Terra (Earth Month) participando nas iniciativas comunitárias ambientais da 
Cidade. 

Limpeza de parques – 1 de abril 

A Limpeza de Parques (Parks Cleanup) de Brampton para 2022 está em curso. De 1 de abril a 1 de 
novembro, os residentes podem voluntariar-se para liderar uma limpeza num parque à sua escolha. A 
Cidade também vai criar eventos de limpeza organizados em maio, apresentando um evento em cada 
associação distrital e um churrasco comunitário gratuito. Saiba mais e inscreva-se em 
www.brampton.ca/cleanup para fazer a sua limpeza e obter produtos gratuitos. 

Celebração ambiental e Cerimónia dos Grow Green Awards – 23 de abril 

Junte-se à primeira Celebração Ambiental (Environmental Celebration) da Cidade de Brampton e dos 

prémios Grow Green Awards! No sábado, 23 de abril, das 10:00 às 14:00, no parque Norton Place 
Park, a Cidade vai organizar atividades para as famílias e apresentar os novos prémios Grow Green 
Awards aos líderes ambientais na comunidade. Clique aqui (here) para obter os detalhes e inscrever-
se no evento. 

Plantação de árvores – 24 de abril 

Em parceria com a Autoridade de Conservação da Região de Toronto [Toronto Region Conservation 
Authority (TRCA)], a Cidade vai organizar um evento de plantação de árvores gratuito no domingo, 24 
de abril, das 10:00 às 12:00, no Centro Comunitário Gore Meadows (Gore Meadows Community 
Centre). É necessário efetuar um registo. Consulte www.brampton.ca/parks para obter os detalhes e 
efetuar o registo. 

Citações 

«Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e líder em sustentabilidade e nos esforços relacionados 
com as alterações climáticas. Faça parte da mudança – junte-se a uma limpeza de parques, plante 
uma árvore e assista à Celebração Ambiental do Dia da Terra (Earth Day Environmental Celebration) e 
à Cerimónia dos prémios Grow Green Awards este mês.  

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

http://www.brampton.ca/cleanup
http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fenvironmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C457fb02c31b7484de30208da142322d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844438733707869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BLu5Jz5%2Bt9gFRWsMWKV44fTqWzwWj1csselB6WnhB7c%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks


 

 

«As iniciativas ambientais de Brampton contribuem para reduzir a nossa pegada de carbono e apoiar o 
nosso percurso com vista a reduzir em 80% as emissões de gases com efeito de estufa gerados na 
nossa cidade até 2050. Incentivo todas as pessoas a contribuírem para manter a nossa cidade limpa e 
ecológica participando em iniciativas este mês e durante todo o ano.» 

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

«A nossa missão é obter uma cidade mais ecológica, conforme definido no Plano Comunitário de 
Reduções da Energia e das Emissões [Community Energy and Emissions Reduction Plan (CEERP)] e 
nas Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities). Este mês, desafio os residentes 
a fazerem algo pelo ambiente. Os residentes podem ajudar a limpar os nossos parques, a plantar uma 
árvore, participar na celebração do Dia da Terra (Earth Day), ou participar noutras iniciativas 
ecológicas à sua escolha.» 

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

«A Cidade de Brampton dedica-se a cumprir os seus objetivos em relação às alterações climáticas, 
melhorando a sustentabilidade e reforçando as normas ambientais na nossa comunidade. Participe 
nas iniciativas ambientais durante o mês de abril e consulte Brampton.ca para saber mais. 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim CAO), 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

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
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