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Comandante dos Bombeiros de Brampton, Bill Boyes, recebeu o prémio 

«Comandante dos Bombeiros do Ano do Canadá» 
 
BRAMPTON, ON (13 de setembro de 2021) – Hoje, o Comandante dos Serviços de Incêndio e 
Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) (BFES), Bill Boyes, recebeu o 
prémio «Comandante dos Bombeiros do Ano» (Fire Chief of the Year) atribuído pela Associação 
Canadiana de Comandantes dos Bombeiros (Canadian Association of Fire Chiefs) (CAFC) e pela Fire 
Underwriters Survey of Canada. Este programa anual reconhece a excelência no setor dos serviços de 
incêndio no Canadá. 
 
O Comandante Boyes (Chief Boyes) iniciou a sua carreira na área dos incêndios em Brampton onde 
começou primeiro como bombeiro e, mais tarde, como Capitão. A servir como Comandante dos 
Bombeiros de Brampton (Brampton’s Fire Chief) desde 2017, ele tem impulsionado de forma contínua 
a evolução e a educação do departamento, mantendo o seu compromisso com a mais elevada 
qualidade do serviço e da segurança contra incêndios. Um forte defensor do crescimento constante, o 
Comandante Boyes dedica-se à importância de melhorar a diversidade, equidade e inclusão dos 
serviços de incêndio e incute isto através de oportunidades de formação permanentes e sessões 
informativas virtuais alusivas à carreira para o público. 
 
Desde o início da pandemia de COVID-19, o Comandante Boyes (Chief Boyes) tem sido decisivo na 
liderança da comunidade durante este desafio, assumindo um papel proeminente na equipa de 
resposta à Gestão de Emergências (Emergency Management) da Cidade, permanecendo 
simultaneamente empenhado na sua função como Comandante dos Bombeiros (Fire Chief). 
 
O Comandante Boyes (Chief Boyes) é um verdadeiro defensor da inovação e trabalha continuamento 
para que os BFES e a cidade tenham sucesso através do Plano Diretor de Incêndios (Fire Master 
Plan) do departamento. Este ano o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou 
os planos dos BFES, que visam substituir um carro de bombeiros de linha da frente por um camião de 
bombeiros totalmente elétrico, contribuindo para o objetivo de Brampton de reduzir os gases com 
efeito de estufa e ser uma Cidade Verde (Green City).  

 
O Comandante Boyes (Chief Boyes) é um membro dedicado e respeitado da corporação, nomeado 
pela Conselheira Rowena Santos, apoiado por toda a equipa proeminente da Cidade, e um número 
incalculável de colegas – tanto internamente, como na comunidade, incluindo o Chefe da Polícia 
Regional de Peel (Peel Regional Police Chief), Nishan Duraiappah. 
 
 
Citações 
 
«Felicito o Comandante Boyes (Chief Boyes) por este prémio bem merecido. Ele é um membro valioso 
da nossa equipa de liderança e está dedicado a tudo aquilo que a função de Comandante representa; 
impulsiona as comunidades, defende a segurança, pensa de forma inovadora e é um líder solidário. 
Desde 2017. O Comandante Boyes desenvolveu os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 



 

 

(Brampton Fire and Emergency Services) para que se tornassem na equipa moderna e visionária que 
são hoje. Enaltecemos o seu empenho constante e estamos gratos por isso.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«O Comandante Boyes (Chief Boyes) supera constantemente o dever da função para liderar e servir a 
comunidade quando ela mais necessita dele. Ele é um pioneiro em matéria de inovação dos serviços 
de incêndio e está dedicado a construir uma equipa que seja inclusiva, unida e visionária. Distingue-se 
como um verdadeiro líder pela sua convicção em optar por uma abordagem colaborativa com a equipa 
de Brampton, os seus colegas e a comunidade.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«O Comandante Boyes (Chief Boyes) é um líder exemplar que representa os nossos valores 
corporativos de coragem, confiança, solidariedade e integridade. Ele é um visionário e fez com que 
todos os integrantes da equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire 
and Emergency Services) fossem encarados como líderes do setor e membros comunitários de 
confiança. Parabéns Comandante!» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«O Comandante Boyes (Chief Boyes) superou sempre os seus deveres como Comandante dos 
Bombeiros (Fire Chief). Com o surgimento da COVID-19 ele aceitou esta função com determinação e 
sobressaiu como líder forte e solidário centrado em apoiar a segurança e o bem-estar da comunidade. 
Valorizo a sua colaboração com os parceiros do serviço de emergência, incluindo a Polícia Regional 
de Peel (Peel Regional Police). Não há ninguém que mereça mais esta honra.» 

- Nishan Duraiappah, Chefe (Chief), Polícia Regional de Peel (Peel Regional Police) 
 
«É um orgulho reconhecer o Comandante Bill Boyes (Chief Boyes) como “Comandante dos Bombeiros 
do Ano 2021” (2021 Fire Chief of the Year), a Carreira e os respetivos Departamentos. O cargo de 
comandante dos bombeiros (fire chief) exige um padrão muito elevado de excelência pessoal e 
profissional. Para o “Prémio de Comandante dos Bombeiros do Ano” (Fire Chief of the Year Award) 
procuramos atributos que superem este patamar já elevado. Ao reconhecermos essa excelência, 
sentimo-nos todos inspirados para criar um futuro melhor repleto de possibilidades, que é o que o 
Comandante Boyes faz. Felicitamos o Comandante Boyes, os Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) e a Cidade de Brampton. Agradecemos a todos.» 

- Comandante John McKearney, Presidente da Associação Canadiana de Comandantes dos 
Bombeiros (President Canadian Association of Fire Chiefs), Comandante dos Bombeiros de 
Whistler (Whistler Fire Chief) 

 
«É uma grande honra receber este reconhecimento como “Comandante dos Bombeiros do Ano” (Fire 
Chief of the Year) pela Associação Canadiana de Comandantes dos Bombeiros (Canadian Association 
of Fire Chiefs) (CAFC) e pela Fire Underwriters Survey of Canada. O meu sucesso neste cargo deve-
se inteiramente ao apoio contínuo e ao sucesso da equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services). Estou muito orgulhoso do que consegui em 
termos coletivos e é um privilégio servir Brampton, o nosso Serviço de Incêndio (Fire Service) e a 
extraordinária comunidade.» 

- Bill Boyes, Comandante (Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton 
Fire and Emergency Services) 
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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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