
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

A Cidade de Brampton anuncia Consultor Sénior para a Unidade de 
Capacitação Económica e de Combate ao Racismo contra Negros (Senior 

Advisor, Economic Empowerment and Anti-Black Racism) 

BRAMPTON, ON (19 e junho de 2020) – Hoje, Gwyneth Chapman foi nomeada Consultora Sénior 
para a recentemente anunciada Unidade de Capacitação Económica, Cultural e Social da Comunidade 
Africana e Caribenha Negra e de Combate ao Racismo contra Negros (Black African and Caribbean 
Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) da Cidade de Brampton, 
aprovada pelo Conselho Municipal (City Council) em 10 de junho de 2020. 

Reportando ao Gabinete do Diretor Administrativo (Office of the Chief Administrative Officer), a Sra. 
Chapman irá apoiar e liderar a criação da unidade e desenvolver o respetivo plano de ação que visa 
eliminar o racismo sistémico contra negros em Brampton. Seguindo as diretrizes dos intervenientes da 
comunidade local, o trabalho irá centrar-se no reforço da posição social, cultural e económica da 
comunidade negra de Brampton. 

Com uma vasta experiência a nível comunitário em matéria de compromisso, defesa e comunicações, 
a Sra. Chapman será muito útil à Cidade e à comunidade, dado que estabelece a comunicação entre 
funcionários, empresas e partes interessadas a nível local. Muito recentemente, a Sra. Chapman 
ocupou o cargo de Presidente da Canadian Black Caucus, Inspiring and Empowering Youth Network, e 
da Inspiring You Media Productions. Uma líder comunitária solidária, a Sra. Chapman também 
trabalhou exaustivamente em televisão, incluindo a CTV e CityTV, produzindo programas de 
capacitação de grande qualidade que destacam a comunidade negra. 

A Sra. Chapman possui um longo historial de trabalho com os jovens, atuando como mentora e vínculo 
comunitário da comunidade Africana Canadiana de Toronto. A Sra. Chapman recebeu o Prémio 100 
Mulheres Negras Canadianas Talentosas (100 Accomplished Black Canadian Women Award), o 
Prémio Mulher de Honra da Associação de Empresas e Profissionais Negras (Black Business and 
Professional Association's Women of Honour Award) pelo seu contributo à comunidade, e foi nomeada 
pelos seus pares para um Prémio Harry Jerome (Harry Jerome Award) na área do Serviço Comunitário 
e Meios de Comunicação (Community Service and Media) em 2008. Em 2013, a Sra. Chapman 
recebeu a Medalha de Diamante do Jubileu da Rainha Elizabeth II (Queen Elizabeth II Diamond 
Jubilee Medal) por serviço comunitário. 

Para saber mais ou expressar interesse em participar à medida que a Cidade desenvolve a sua 
Unidade de Capacitação Económica, Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha Negra e 
de Combate ao Racismo contra Negros (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic 
Empowerment and Anti-Black Racism Unit), contacte o Município 
em AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. Esta importante iniciativa será supervisionada pelo Gabinete 
do Diretor Administrativo (Office of the Chief Administrative Officer) em colaboração com o Presidente 
do Conselho Municipal (Mayor), os Conselheiros (Councillors) e as partes interessadas da 
comunidade. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FAntiBlackRacismUnit%40brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd4843b49ed624e493c2908d814af9474%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637282092374206256&sdata=GfZsZhc%2BAY5xcRmJjIRKwTm9iSSTQVkWg44%2B0DIBKYo%3D&reserved=0


 

 

As oportunidades para a comunidade participar e partilhar a sua voz neste processo serão partilhadas 
publicamente. 

Citações 

«Estamos a viver um momento histórico importante, em que constatamos a união das nossas 
comunidades para confrontarem coletivamente o racismo sistémico contra negros. Enquanto 
detentores de cargos públicos devemos agir de forma relevante, com vista a fazermos mudanças 
importantes. Esperamos trabalhar com a Sra. Chapman e a Unidade de Capacitação Económica, 
Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha Negra e de Combate ao Racismo contra 
Negros (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black 
Racism Unit) para continuarmos a criar uma igualdade genuína na nossa cidade.» 

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

«Enquanto Cidade, sabemos que temos uma tremenda responsabilidade em garantir que o nosso 
trabalho apoie e reflita a comunidade diversa de Brampton. A Sra. Chapman terá um papel inestimável 
na liderança da criação do nosso plano de ação de combate ao racismo sistémico contra negros, 
ajudando a criar uma cultura e uma comunidade inclusiva, solidária e equitativa.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«Tenho o prazer de me associar à Cidade de Brampton no empreendimento de uma abordagem ativa 
contra o racismo na comunidade. Aguardo com expectativa esta oportunidade de liderança para 
trabalhar estreitamente com os funcionários municipais, o Conselho (Council) e a comunidade local. 
Nesta colaboração espero exercer a minha experiência para que enfrentemos e eliminemos 
eficazmente o racismo em Brampton. Temos de criar um sentido de pertença. Temos de reconhecer o 
potencial inexplorado dos nossos cidadãos, o seu desejo de contribuir para uma mudança significativa, 
e a oportunidade de contribuir para o crescimento económico exponencial da cidade. Durante 
demasiado tempo, os canadianos negros brilhantes, inovadores, trabalhadores, com tanto para 
oferecer, foram negligenciados e excluídos apenas devido à cor da sua pele. Isto tem de parar agora! 
Para formarmos uma grande cidade, temos de nos empenhar em capacitar todos os cidadãos. Nunca 
mais podemos negligenciar quaisquer grupos.»  

- Gwyneth Chapman, Consultora Senior (Senior Advisor), Capacitação Económica e Combate ao 
Racismo contra Negros (Economic Empowerment and Anti-Black Racism), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
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 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@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
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

