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Cidade de Brampton distinguida pela Forbes como um dos  
«Melhores Empregadores do Canadá» em 2020 

 BRAMPTON, ON (7 de fevereiro de 2020) – Em janeiro de 2020, a Cidade de Brampton foi distinguida 

pela Forbes como um dos «Melhores Empregadores do Canadá» (Canada’s Best Employers 2020), 
uma lista dos 300 melhores empregadores do Canadá. 

Em 2019, a Cidade de Brampton classificou-se na 66.ª posição na Lista da Forbes. Em 2020, entre 
300, a Cidade subiu para a 48.ª posição. Apenas duas organizações de Serviços Públicos Canadianos 
se classificaram entre os 50 melhores (top 50) da lista: a Cidade de Brampton e a Cidade de Ottawa.  

A Forbes formou uma parceria com a empresa de estudos de mercado Statista para identificar as 
empresas preferidas dos funcionários na classificação anual dos melhores empregadores do Canadá. 

Pediu-se aos inquiridos que classificassem anonimamente, numa escala de zero a 10, qual seria a 
probabilidade de recomendarem o seu empregador a outros. De seguida, a Statista pediu aos 
inquiridos que indicassem organizações para além da sua. Compilada após inquirir 8000 canadianos 
que trabalham para empresas com, pelo menos, 500 funcionários, a lista final classifica os 300 
empregadores que receberam mais recomendações. 

Factos rápidos 

 Em novembro de 2019, a Cidade de Brampton criou uma Estratégia de Diversidade e Inclusão 
no Local de Trabalho ((Workplace Diversity and Inclusion Strategy) e um Plano de Trabalho 
(Work Plan) para cinco anos. Define oportunidades para promover uma cultura corporativa 
mais inclusiva que comprometa, desenvolva e favoreça as pessoas e atraia uma mão-de-obra 
diversificada. 

 Brampton é uma das cidades com o crescimento mais rápido e a 9.ª maior cidade do Canadá. 

Citações 

«A Cidade de Brampton é um empregador de eleição para os antigos e atuais funcionários, e todos 
aqueles que reconhecem e estão interessados no trabalho importante que a Cidade de Brampton 
desenvolve na construção da nossa comunidade. Estamos orgulhosos por sermos distinguidos pela 
Forbes como um dos Melhores Empregadores (Top Employers) do Canadá!» 

-        Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«A Cidade de Brampton é um dos Melhores Empregadores (Top Employers) do Canadá e uma das 
comunidades mais diversificadas do Canadá. No ano passado lançámos uma série de iniciativas 
novas, incluindo uma Estratégia de Diversidade e Inclusão no Local de Trabalho (Workplace Diversity 
and Inclusion Strategy) e um Plano de Trabalho (Work Plan) para cinco anos, que irá ajudar a nossa 
organização a espelhar melhor a diversidade cultural (Mosaic) da nossa comunidade.» 

-        Harkirat Singh, Presidente, Serviços Corporativos; Conselheiro Municipal, Distritos 9 e 10, 
Cidade de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.forbes.com/canada-best-employers/%23424046d241f0&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|636386fb616643d7dfd908d7abeb2690|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637166900080472105&sdata=oi9kVs30mJsIPKU9djx+DSSfQClWc7Crko66unUDd9w=&reserved=0


 

 

«Estamos a fazer alterações em Brampton, tornando-a numa das cidades mais jovem, com o 
crescimento mais rápido e mais diversificada do país. Temos grandes objetivos para assegurar a 
posição de Brampton como uma cidade emergente e global para o futuro. A distinção da Forbes é 
motivadora para a nossa organização e reflete o compromisso da nossa equipa de funcionários 
empenhados, motivados e capacitados que obtêm diariamente resultados para Brampton.» 

-        David Barrick, Diretor Administrativo, 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
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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

