
 

 

DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

 A Cidade de Brampton mantém uma forte classificação de crédito AAA 
para 2020 

 
BRAMPTON, ON (16 de outubro de 2020) – Ontem, a S&P Global Ratings (S&P) confirmou a 
classificação «Triplo A» da Cidade de Brampton para 2020 (S&P Global Ratings (S&P) affirmed the 
City of Brampton’s Triple 'A' rating for 2020), a classificação de crédito máxima que um município pode 
receber, com um panorama estável. De acordo com a S&P, a classificação reflete as práticas firmes de 
gestão económica e financeira da Cidade, que irão apoiar a sua recuperação da pandemia Covid-19. 
 
Destaques 
 
A S&P declara que os fatores que contribuem para a forte classificação de crédito da Cidade incluem: 

• Posição de liquidez excecional, com uma cobertura do serviço da dívida mais reforçada do 
que a dos seus pares. 

• Boas características socioeconómicas e financeiras, com uma população média mais jovem 
comparativamente ao nível nacional, um crescimento demográfico equilibrado e 
oportunidades de emprego na região. 

• Divulgação de informações pertinentes, operações detalhadas e orçamentos de capital de 
fácil acesso. 

 
A classificação de panorama estável reflete as expectativas da S&P quanto à economia de Brampton 
retomar a dinâmica nos próximos dois anos com a diminuição das restrições Covid-19, apoiando o 
forte desempenho orçamental e a posição de liquidez favorável da Cidade. 
 
Citações 
 
«Nos últimos dois anos, o nosso Conselho tomou medidas com vista a apoiar as práticas de gestão 
financeira favoráveis da Cidade. Pela primeira vez em cerca de 20 anos disponibilizámos um 
congelamento fiscal e conseguimos mantê-lo durante dois anos consecutivos, enquanto fazíamos 
contributos históricos para as reservas. Também realizámos uma auditoria da otimização dos recursos 
que demonstrou 7,2 milhões de dólares em potenciais poupanças, e uma revisão de projetos de capital 
que apresentou 9,2 milhões de dólares em financiamento para ser devolvido e utilizado em iniciativas 
novas e demonstrou 10,5 milhões de dólares para uma revisão complementar. Continuaremos a 
envidar esforços com vista a apoiar o objetivo de Brampton de ser uma Cidade bem governada (Well-
Run City) e ajudaremos a promover a recuperação da pandemia.» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Os nossos esforços antes do início da pandemia reforçaram as reservas municipais e ajudaram a 
consolidar a nossa posição financeira, mesmo perante os desafios incomparáveis que vivemos 
atualmente. Como uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, localizada no 
Corredor da Inovação (Innovation Corridor), Brampton continua a ser um centro de crescimento 
importante que estimula o talento e a diversidade.»  

− Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

 
«Empenhámo-nos no funcionamento eficaz da Cidade equilibrando os custos cuidadosamente 
enquanto modernizávamos as nossas operações. Para que Brampton continue a progredir e de forma 
a apoiarmos melhor os nossos residentes, empresas e investidores, especialmente enquanto 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF


 

 

recuperamos dos impactos da Covid-19 – comprometemo-nos em dar prioridade ao serviço e à 
excelência financeira.» 

− David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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 
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