
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

Participe na primeira Celebração Ambiental de Brampton e Cerimónia Grow 
Green Awards 

BRAMPTON, ON (14 de abril de 2022) – Inserida no Mês da Terra (Earth Month), a Cidade de 
Brampton organiza a sua primeira Celebração Ambiental (Environmental Celebration) e Cerimónia de 
prémios Grow Green Awards no fim de semana dedicado ao Dia da Terra (Earth Day). 

A Celebração Ambiental (Environmental Celebration) e a Cerimónia de prémios Grow Green Awards 
realizam-se no sábado, 23 de abril, das 10:00 às 14:00 no parque Norton Place Park, localizado em 170 
Clark Boulevard. 

Este evento gratuito está aberto ao público e apresentará os departamentos, grupos comunitários locais 
e organizações sem fins lucrativos da Cidade de Brampton inseridos numa feira comunitária alusiva ao 
tema do ambiente, que inclui atividades tais como caminhadas pela natureza, caças ao tesouro e uma 
zona para crianças. O evento é apoiado pelo Comité Consultivo para o Ambiente de Brampton 
(Brampton Environmental Advisory Committee) e a Aliança Ambiental de Brampton (Brampton 
Environmental Alliance). 

A Cerimónia de prémios Grow Green Awards realiza-se às 11:30, em celebração e reconhecimento de 
pessoas e organizações notáveis que se destacaram na liderança ambiental e contribuíram 
significativamente para a Visão Grow Green (Grow Green Vision) de Brampton que consiste em 
conservar, melhorar e equilibrar os nossos ambientes naturais e construídos, com vista a criar uma 
Brampton saudável, sustentável e resiliente. 

Os prémios Grow Green Awards são generosamente patrocinados pela ARGO Development 
Corporation. 

É necessário fazer um registo para este evento. Saiba mais e registe-se em 
www.brampton.ca/earthmonth. 

Enquanto Cidade Verde (Green City), Brampton continua a fazer progressos em matéria de esforços de 
sustentabilidade e a reduzir o seu impacto no ambiente. Conheça as nossas iniciativas ecológicas em 
www.brampton.ca. 

Hiperligações 

• Plano Comunitário de Redução da Energia e das Emissões (Community Energy and Emissions 
Reduction Plan) 

• Centro para Transformação Energética Comunitária (Centre for Community Energy 
Transformation) 

• Estratégia de Dedicação de Terrenos para Parques (Parkland Dedication Strategy) 

• Plano de Gestão da Floresta Urbana (Urban Forest Management Plan) 

• Um Milhão de Árvores (One Million Trees) 

http://www.brampton.ca/earthmonth
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx


 

 

• Ensaio de Demonstração e Integração dos Autocarros Elétricos (Electric Bus Demonstration and 

Integration Trial) 

Citações 

«Brampton é uma Cidade Verde (Green City) e eu aguardo com expectativa a nossa primeira 
Celebração Ambiental (Environmental Celebration) e Cerimónia de prémios Grow Green Awards. Este 
evento importante destaca e celebra a nossa cidade sustentável e todas as pessoas que contribuem 
para que assim seja. Incentivo todas as pessoas a assistirem ao evento no dia 23 de abril no parque 
Norton Place Park.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Este Conselho (Council) está empenhado na ecologização (greening) da nossa cidade. Assista à 
Celebração Ambiental (Environmental Celebration) e à Cerimónia de prémios Grow Green Awards para 
saber mais sobre os projetos ambientais de Brampton, conversar e interagir com organizações locais, 
desfrutar do ar livre e celebrar as pessoas que fazem a diferença no nosso ambiente diariamente.» 

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

 
«Traga a sua família e os seus amigos à nossa primeira Celebração Ambiental (Environmental 
Celebration) e Cerimónia de prémios Grow Green Awards. O nosso objetivo é reduzir em 80% as 
emissões de gases com efeito de estufa gerados em Brampton até 2050, e os residentes podem ajudar 
a manter a nossa cidade limpa, verde e preparada para um futuro mais sustentável.» 

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

 
«A Cidade de Brampton está empenhada em manter os residentes informados sobre a forma como 
melhoramos a sustentabilidade e reforçamos as normas ambientais. Venha à Celebração Ambiental 
(Environmental Celebration) e à Cerimónia de prémios Grow Green Awards e desfrute de um sábado 
informativo, comemorativo e ecológico.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Office), 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://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

