
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
 

A instituição Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton da Cidade 

de Brampton conquista prémio nacional pelo seu trabalho em diversidade, 

equidade e inclusão 
 
BRAMPTON, ON (15 de setembro 2021) – Esta semana, a instituição Serviços de Incêndio e 
Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) (BFES) foi premiada com o Prémio 
de Equidade, Diversidade e Inclusão 2021 (2021 Equity, Diversity & Inclusion Award) atribuído pela 
Associação Canadiana de Comandantes dos Bombeiros (Canadian Association of Fire Chiefs) 
(CAFC). Este novo prémio distingue os líderes do setor e celebra o trabalho que está a ser 
desenvolvido com vista a garantir que os serviços de incêndio de todo o país refletem o trabalho da 
população diversa do Canadá.  
 
A instituição Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) está empenhada em criar uma força laboral com base na aceitação e na compreensão 
cultural para refletir melhor a comunidade que serve. A valorização da diversidade, da equidade e da 
inclusão no seio da BFES é a principal prioridade e área de foco do Plano Diretor de Incêndios 2021-
2025 (2021-2025 Fire Master Plan) da instituição Serviços de Incêndio e Emergência aprovado pelo 
Conselho (Council). Este plano identifica duas áreas de foco principais – a necessidade de educar e 
sensibilizar a mão-de-obra existente, e a implementação de táticas de recrutamento inovadoras e um 
compromisso comunitário multicultural para criar um serviço de incêndios diverso, inclusivo e 
equitativo. 
 
Beneficiando da defesa do Comandante dos Bombeiros (Fire Chief) Bill Boyes, e da liderança da 
Divisão do Comandante Ravjot Chhatwal, a BFES criou um plano de ação estratégico para apoiar os 
melhoramentos em matéria de diversidade, equidade e inclusão no departamento através do seguinte: 

• Discussões com vários intervenientes comunitários, organizações comunitárias, organizações 

sem fins lucrativos, organizações culturais e organizações religiosas; 

• Aumentar a consciência e compreensão cultural na equipa BFES através de uma série de 

oportunidades de formação; e 

• Desenvolver uma estratégia de recrutamento que quebre as barreiras tradicionais e funcione no 

sentido de apoiar a diversidade, a equidade e a inclusão através da ligação com as principais 

comunidades, com vista a melhorar a mão-de-obra, para que seja mais representativa de 

Brampton.  

Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), uma comunidade diversa que é valorizada e celebrada. 
Os objetivos a longo prazo e o trabalho que a BFES está a fazer agora e a progredir contribuirão para 
estabelecer as bases para a integração de uma mão-de-obra futura que reflita a comunidade que 
serve, continuando simultaneamente a apoiar a segurança e o bem-estar da comunidade. 

 
Citações 
 
«Felicito toda a equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) pelo seu empenho e melhoramento contínuo na área da diversidade, equidade e 
inclusão. Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e é importante que celebremos a sua 



 

 

diversidade e fomentemos a inclusão, interagindo e comunicando de forma mais eficaz com todos os 
grupos. Estou orgulhoso do trabalho que a BFES está a fazer para conectar com a comunidade de 
Brampton e estabelecer planos para um crescimento e desenvolvimento a longo prazo.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Estou muito orgulhoso do trabalho que a instituição Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) está a desenvolver, e da dedicação contínua ao crescimento 
e à educação. Conforme demonstrado com este prémio, a equipa BFES é distinguida enquanto 
pioneira na forma como aborda a diversidade, a equidade e a inclusão. Este empenho em fazer uma 
alteração significativa no serviço e o investimento contínuo na sensibilização, no reforço de relações e 
na educação fará com que a equipa, o setor e a nossa comunidade tenham sucesso no futuro.» 

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

 
«O compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão evidenciado pela nossa equipa da 
instituição Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 
é o que a distingue como líder do setor e da nossa comunidade. Estamos cientes que ao agir de forma 
significativa para promover a diversidade, a equidade e a inclusão na nossa profissão, criamos uma 
organização mais inovadora, estratégica e representativa da comunidade que serve. Agradeço à 
equipa de liderança da instituição Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton pela sua ação 
contínua neste domínio e por contribuírem para o progresso da nossa cidade e dos serviços de 
incêndio.»  

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Felicito a instituição Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) por receber o primeiro Prémio de Equidade, Diversidade e Inclusão (Equity, Diversity and 
Inclusion Award) anual da CAFC. O objetivo deste prémio consiste não só em celebrar a excelência, 
mas também em partilhá-la com todo o país. Os leitores podem ler o estudo de caso na íntegra, bem 
como outros em www.cafc.ca. Obrigado por partilharem este trabalho excelente.» 

- Associação Canadiana de Comandantes dos Bombeiros (Canadian Association of Fire Chiefs) 
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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 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cafc.ca%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7Cb41c8fe9f9ab471757b908d9785f597a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637673173188563077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wRbxIK%2BOqnjSzdU2FTGlTOSSChb60i7Hlh%2BPR0XEynQ%3D&reserved=0
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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca


 

 

  

 
 

 
 
 

 
 


