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Cidade de Brampton distinguida pela Forbes como um dos 

«Melhores Empregadores do Canadá» em 2021 
 

BRAMPTON, ON (27 de janeiro de 2021) – A Cidade de Brampton foi distinguida pela Forbes como 
um dos «Melhores Empregadores do Canadá em 2021» (Canada’s Best Employers 2021), uma lista 
dos 300 melhores empregadores do Canadá. 
 
A Cidade classificou-se na lista da Forbes pelo terceiro ano consecutivo. Este ano, a Cidade 
classificou-se na 58.ª posição num total de 300. 

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.  

A Forbes e a Statista selecionaram os «Melhores Empregadores do Canadá de 2021» (Canada’s Best 
Employers 2021) através de um inquérito independente aplicado a uma ampla amostra com mais de 
8000 funcionários canadianos que trabalham para empresas com mais de 500 funcionários no 
Canadá. A avaliação baseou-se em recomendações diretas e indiretas dos funcionários que foram 
inquiridos quanto a classificarem a sua predisposição para recomendarem os seus empregadores aos 
amigos e família. As avaliações dos funcionários também incluíam outros empregadores nos seus 
respetivos setores que se destacaram de forma positiva ou negativa. 

Factos rápidos 

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

• Em dezembro, a Cidade anunciou que está a estabelecer as bases de um Gabinete de 
Equidade para servir os seus funcionários e cidadãos (Equity Office to serve its employees and 
citizens). O Gabinete de Equidade (Equity Office) irá centrar-se na identificação e remoção de 
barreiras no local de trabalho e na comunidade independentemente da raça, ascendência, local 
de origem, cor, origem étnica, incapacidade, cidadania, crença, sexo, orientação sexual, 
identidade de género, parceria do mesmo sexo, idade, estado civil, estado familiar, estado de 
imigrante, recebimento de assistência pública, filiação política, filiação religiosa, grau de 
instrução, língua e/ou estatuto socioeconómico.  

Citações 

«A Cidade de Brampton é uma Cidade bem gerida (Well-Run City) e os seus funcionários estão 
empenhados em construir uma comunidade segura, sustentável e bem-sucedida para os nossos 
residentes. Orgulhamo-nos desta distinção da Forbes pelo terceiro ano consecutivo, como um dos 
“Melhores Empregadores do Canadá” (Canada’s Best Employers 2021). Continuamos a ser um 
empregador de eleição para os nossos funcionários, passado e presente.» 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%232a5e812c241f&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1823b7d27c874315610708d8c309a104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637473793423339469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L4Nq4oe6j1LUxGwu6XSM2mAj6pTcdip5rokhKzM2ab8%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

«Brampton é um Mosaico multicultural e na Cidade continuamos a aumentar a força laboral diversa 
que reflete a comunidade que servimos. Através destas iniciativas, como a nossa Estratégia de 
Diversidade e Inclusão no Local de Trabalho (Workplace Diversity and Inclusion Strategy) e o Plano de 
Trabalho (Work Plan) e o Gabinete de Equidade (Equity Office), estamos a trabalhar com vista a 
garantir um tratamento justo e equitativo para todos os indivíduos, bem como um ambiente harmonioso 
para os funcionários municipais.» 

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

«A Cidade continua a tomar medidas para remover barreiras no local de trabalho para que seja justo e 
equitativo para todos. Estamos empenhados em criar oportunidades para os nossos funcionários, que 
se dedicam a servir os nossos residentes, e a construir uma cultura do local de trabalho inclusiva e 
motivante. Orgulhamo-nos por sermos distinguidos novamente pela Forbes como um dos “Melhores 
Empregadores do Canadá” (Canada’s Best Employers).» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 1 e 5, Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

«Sermos distinguidos pela Forbes pelo terceiro ano consecutivo como um dos “Melhores 
Empregadores do Canadá” (Canada’s Best Employers) pelos nossos funcionários exemplifica a 
dedicação da Cidade com vista a promover uma cultura inclusiva que motive, desenvolva e favoreça 
as pessoas, atraindo uma força laboral diversa. Gostaria de distinguir os nossos funcionários, a sua 
confiança e os seus contributos para a nossa organização. Eles estão permanentemente empenhados 
em apresentar resultados aos cidadãos de Brampton e energizados pela comunidade diversa que 
servimos.» 

- 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 
 

 

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

