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O setor do processamento de alimentos da Cidade de Brampton 
classificou-se no 1.º lugar 

BRAMPTON, ON (28 de julho de 2021) – Ontem, a Cidade de Brampton recebeu a distinção máxima 
classificando-se em primeiro lugar, pelo segundo ano consecutivo, na categoria Líderes em 
Processamento de Alimentos (Food Processing Leaders) no 17.º Relatório Anual de Classificações 
Metro (Annual Metro Rankings Report) da Business Facilities Magazine. 

Brampton recebeu a distinção máxima nas categorias de emprego, projetos anunciados e expansões 
recentes da classificação. Pode consultar o Relatório de Classificações 2021 (2021 Rankings Report) 
completo em www.businessfacilities.com. 

Como parte do Grupo Alimentar de Ontário (Ontario’s Food Cluster), um dos maiores setores 
agroalimentares da América do Norte, Brampton possui um setor alimentar e de bebidas próspero, 
complementado por tecnologia líder no setor, produtos de qualidade superior, e uma tradição agrícola 
rica. O setor alimentar e das bebidas de Brampton é um serviço único integral com instalações para 
ensaio de alimentos, processamento e embalagem, bem como transporte, conceção de embalagens, 
equipamento e armazenamento com refrigeração, dentro da cidade. 

Os setores alimentar e das bebidas contribuem anualmente com 1,3 mil milhões de dólares ($1.3 
billion) para o PIB canadiano. Aproximadamente 300 empresas das indústrias alimentar e de bebidas, 
indústrias de processamento e apoio empregam 8500 pessoas. 

O setor do processamento de alimentos e bebidas (Food and Beverage Processing) é um dos quatro 
principais setores de Brampton. Os principais setores da Cidade são: processamento de alimentos e 
bebidas, produção avançada, ciências da saúde e da vida, e inovação e tecnologia. 

Os maiores empregadores no setor alimentar e das bebidas em Brampton possuem sedes para a 
Loblaws, a Maple Lodge Farms, e a Italpasta. Além disso, os principais empregadores como a Coca-
Cola Bottling e a Give and Go Prepared Foods possuem instalações em Brampton. Todas estas 
empresas posicionaram-se estrategicamente em Brampton para tirar partido das competências, das 
infraestruturas e do acesso ao mercado da cidade. 

O setor alimentar e das bebidas de Brampton permaneceu forte durante a pandemia de COVID-19 e 
tem sido o que mais tem contribuído para o reforço económico da Cidade durante este período.  

Para mais informações sobre o setor alimentar e das bebidas de Brampton, visite 
www.investbrampton.ca. 

Citações  

«O setor alimentar e das bebidas de Brampton tem desempenhado um papel determinante com vista a 
manter o abastecimento de alimentos destinados a alimentar os canadianos durante a pandemia de 
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COVID-19. Agradecemos o contributo de todos os nossos trabalhadores essenciais. Pelo segundo ano 
consecutivo, estamos particularmente orgulhosos por receber a classificação no primeiro lugar da 
Business Facilities Magazine como Líder em Processamento de Alimentos (Food Processing Leader). 
Esta classificação demonstra o excelente trabalho desenvolvido pela nossas empresas de 
processamento de alimentos e bebidas (Food and Beverage Processing), e também pela nossa equipa 
de Desenvolvimento Económico que as apoia.» 

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

«A COVID-19 teve muitos impactos nas empresas em todo o mundo, e os esforços das pessoas no 
setor alimentar e das bebidas de Brampton ajudaram a nossa comunidade a ultrapassar estes desafios 
sem precedentes. Agradecemos às nossas empresas e aos respetivos funcionários, e a Cidade espera 
continuar a trabalhar com eles.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Desenvolvimento Económico, Cidade de Brampton 

«Estamos orgulhosos por obter, pelo segundo ano consecutivo, a distinção de n.º 1 na categoria de 
Líderes em Processamento de Alimentos (Food Processing Leaders) no Relatório Anual de 
Classificações Metro (Annual Metro Rankings Report) da Business Facilities Magazine. Agradecemos 
a dedicação da nossa equipa do Desenvolvimento Económico que trabalha com vista a reforçar e 
apoiar este setor, e a todas as empresas do setor e aos seus empregados. Centrando-nos na retenção 
e expansão empresarial, trabalhamos para trazer novas empresas para Brampton na Cidade, 
apoiando simultaneamente as nossas atuais e extraordinárias empresas.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-Presidente 
(Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura, Cidade de Brampton 

«A nossa comunidade empresarial é a espinha dorsal de Brampton, e na Cidade a nossa equipa 
dedica-se a apoiar o seu sucesso de todas as formas possíveis. Orgulhamo-nos dos esforços 
despendidos pelo nosso setor alimentar e das bebidas – e da nossa equipa de Desenvolvimento 
Económico dedicada – distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com o 1.º lugar da classificação 
pela Business Facilities Magazine. 

- 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 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 
Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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