
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
   

A Cidade recebe financiamento do Governo do Canadá superior a 15,7 
milhões de dólares ($15.7 million) para modernização do Susan Fennell 

Sportsplex em matéria de eficiência energética 

BRAMPTON, ON (19 de julho de 2022) – Hoje, Sonia Sidhu, Membro do Parlamento para Brampton 
South, em nome do Ilustre Dominic LeBlanc, Ministro dos Assuntos Intergovernamentais, 
Infraestruturas e Comunidades, e o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown 
anunciaram um financiamento superior a 15,7 milhões de dólares ($15.7 million) para renovações 
energéticas profundas no Susan Fennell Sportsplex em Brampton. 

O financiamento vai contribuir para a realização de uma série de atualizações com vista a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e aumentar a eficiência energética do Sportplex. O trabalho 
envolve as instalações de refrigeração da unidade, os sistemas de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado, o sistema de automatização e a iluminação do edifício. Também irá incluir a instalação 
de um sistema de armazenamento energético a bateria para compensar os custos da eletricidade, e 
um sistema geotérmico para aquecer e arrefecer a instalação usando a terra como um meio de 
transferência de calor. Estas renovações irão reduzir o consumo de gás natural e reduzir 
significativamente as emissões de gases com efeito de estufa para transformar esta instalação numa 
instalação Neutra em termos de carbono. 

Uma parte do Susan Fennell Sportsplex encontra-se presentemente encerrada ao público para 
construção, com vista a revitalizar o Centro recreativo envelhecido. A construção no Susan Fennell 
Sportsplex é orientada pelo Plano Diretor de Parques e Recreação [Parks and Recreation Master Plan 
(PRMP)] e faz parte do plano da Cidade de Brampton para revitalizar os Centros recreativos para 
melhor servir a comunidade. 

A Cidade selecionou o Susan Fennell Sportsplex para a renovação de Zero Carbono porque o centro 
recreativo liberta cerca de 1135 toneladas de dióxido de carbono todos os anos, o equivalente a 
emissões de GEE produzidas por aproximadamente 240 automóveis. 

Saiba mais sobre o plano de renovação dos centros comunitários de Brampton aqui (here). Saiba mais 
sobre o programa de Edifícios Comunitários Ecológicos e Inclusivos do Governo do Canadá aqui 
(here). 

Citações 

«Agradecemos aos nossos parceiros do Governo do Canadá o seu investimento para modernizar o 
Susan Fennell Sportsplex em matéria de eficiência energética. Brampton é uma Cidade Verde (Green 
City), e nós estamos empenhados em reduzir a nossa pegada de carbono e em liderar em termos de 
sustentabilidade. Este investimento contribuirá para reduzir o consumo de combustível e reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, oferecendo aos nossos residentes uma instalação moderna e 
eficiente energeticamente onde podem usufruir de excelentes programas recreativos e manter um 
estilo de vida saudável e ativo.» 

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

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgicb-bcvi%2Findex-eng.html&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cf1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637938613631889678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6thkpD5bCpCtR%2BfqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk%3D&reserved=0


 

 

«A Cidade de Brampton dedica-se à revitalização dos nossos centros recreativos mais antigos 
centrando-se na sustentabilidade para oferecer aos nossos residentes instalações flexíveis, multiusos, 
destinadas a várias gerações e estações do ano, para que possam manter estilos de vida saudáveis e 
ativos. Agradecemos ao Governo do Canadá por este investimento no Susan Fennell Sportsplex, 
enquanto trabalhamos para reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases com efeito de 
estufa nesta instalação.» 

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

«Enquanto Cidade Verde, Saudável e Segura (Green and Healthy and Safe City), estamos focados em 
oferecer oportunidades recreativas modernas aos nossos residentes e em revitalizar as nossas 
instalações dando prioridade à sustentabilidade. Agradecemos ao Governo do Canadá o 
financiamento destinado a modernizar o Susan Fennell Sportsplex em matéria de eficiência energética. 
Continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros para captar investimento para Brampton.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 

«As modernizações no Susan Fennell Sportsplex permitirão oferecer aos residentes de Brampton uma 
instalação moderna e eficiente energeticamente, onde possam juntar-se, aceder a programações, e 
manter-se ativos. O nosso Governo vai continuar a investir em projetos de infraestrutura que reforcem 
as nossas comunidades e desenvolvam a nossa economia.» 

- Sonia Sidhu, Membro do Parlamento para Brampton South, em nome do Ilustre Dominic LeBlanc, 
Ministro dos Assuntos Intergovernamentais, Infraestruturas e Comunidades (Minister of 
Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities) 
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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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

