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Cidade de Brampton recebe certificação de dados ISO de nível platina do 
Conselho Mundial de Dados Municipais pelo segundo ano consecutivo 

BRAMPTON, ON (13 de outubro de 2021) – Hoje, o Conselho Mundial de Dados Municipais [World 
Council on City Data (WCCD)] anunciou que a Cidade de Brampton recebeu, pelo segundo ano 
consecutivo, a certificação ISO 37120 de nível Platina, o mais elevado padrão em recolha, partilha e 
utilização de dados para tomar decisões de forma mais eficaz. 
 
A Cidade satisfez o requisito para o nível mais elevado, apresentando mais de 90 dos 104 indicadores 
da norma ISO 37120 do WCCD, como parte do Projeto «Dados para as Cidades Canadianas» [Data 
for Canadian Cities Project (DCCP)] apoiado pelo Governo do Canadá, juntando-se a um grupo restrito 
de mais de 100 cidades a nível global em 35 países – e 30 no Canadá – que recolhem, partilham e 
utilizam dados municipais para tomarem decisões eficazes e transformadoras. 

Enquanto membro da Rede Global do WCCD (WCCD Global Network), a Cidade partilha as 
experiências locais e faz análises comparativas relativamente a outras cidades orientadas por dados 
em todo o mundo para melhorar serviços e a qualidade de vida dos residentes. Em conjunto com os 
seus parceiros da Rede Global do WCCD (WCCD Global Network), Brampton vai medir os indicadores 
sociais, económicos e ambientais para continuar a construir uma comunidade inteligente, sustentável, 
resiliente, próspera e inclusiva. 

Para mais informações sobre o Conselho Mundial de Dados Municipais [World Council on City Data 
(WCCD)] e a certificação visite www.dataforcities.org. 

Sobre o Projeto «Dados para as Cidades Canadianas» 

Dotando os líderes municipais do Canadá com dados municipais de alta importância, comparáveis e 
verificados independentemente, o Projeto «Dados para as Cidades Canadianas» (Data for Canadian 
Cities Project) é um projeto canadiano transformador com a duração de três anos, que está atualmente 
em curso em quinze municípios orientados por dados em todo o país. Apoiado pelo Ministério Federal 
das Infraestruturas e Comunidades (Federal Ministry of Infrastructure and Communities), o Projeto 
fornece aos líderes municipais o tipo de dados de que necessitam para tomarem decisões importantes, 
mas também reforça a avaliação comparativa interna, permitindo assim comparações robustas e 
idênticas com trinta cidades do Canadá, e 100 cidades em todo o mundo. Desde reforçar o 
planeamento de sustentabilidade até fomentar o desenvolvimento económico e atingir os objetivos em 
matéria de alterações climáticas, e esclarecer decisões de investimento fundamentais, o Projeto 
«Dados para as Cidades Canadianas» (Data for Canadian Cities Project) oferece aos decisores 
municipais de todo o país os dados essenciais de que necessitam para criarem comunidades mais 
inteligentes, sustentáveis, resilientes, prósperas e inclusivas. 

 
Citações 
 
«Brampton é uma Cidade bem gerida (Well-Run City) e nós estamos a construir uma comunidade 
inclusiva segura, sustentável e bem-sucedida. Através da tomada de decisões orientada por dados, 
continuamos a melhorar a qualidade de vida dos nossos residentes. Orgulhamo-nos da distinção de 
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certificação ISO 37120 de nível Platina atribuída pelo WCCD pelo segundo ano consecutivo. 
Esperamos partilhar as nossas experiências locais com a Rede Global do WCCD (WCCD Global 
Network), bem como aprender com outras cidades, com vista a beneficiar os nossos residentes e 
todos no Canadá.» 

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

«Os dados são essenciais para tomar decisões eficazes para os nossos residentes, e enquanto parte 
da elite da Rede Global do WCCD (WCCD Global Network), temos a oportunidade de colaborar e 
realizar uma avaliação comparativa para aprender com outras comunidades orientadas por dados, 
com vista a melhorar as vidas dos cidadãos de Brampton e das pessoas no Canadá. A Cidade de 
Brampton orgulha-se desta distinção atribuída pelo Conselho Mundial de Dados Municipais (World 
Council on City Data) pelo segundo ano consecutivo, e continuará a melhorar a nossa sustentabilidade 
e infraestrutura e a fomentar o desenvolvimento económico através da tomada de decisões com base 
em evidências» 

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

«A Cidade de Brampton está dedicada a promover a Prioridade do Mandato do Conselho (Term of 
Council Priority): Brampton é uma cidade bem gerida (Well-Run City) e – conforme demonstrado pela 
entrega da certificação ISO 37120 de nível Platina do WCCD durante dois anos consecutivos – 
continuamos a ser distinguidos como líder global em matéria de inovação e tomada de decisões 
orientada por dados. A nossa equipa esforça-se constantemente para construir uma cidade segura, 
sustentável e bem-sucedida para os nossos residentes. Continuaremos a fazê-lo incentivando as 
nossas parcerias a colaborar e tomar decisões com base em evidências.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«Em nome do WCCD tenho o prazer de felicitar a Cidade de Brampton pela obtenção da Certificação 
ISO 37120 de nível Platina mais elevado do WCCD pelo segundo ano. Brampton destaca-se 
globalmente entre um grupo de mais de 100 cidades WCCD no seu compromisso de rentabilizar dados 
municipais normalizados para concretizar um futuro mais sustentável, resiliente, próspero, inclusivo e 
inteligente para todos os residentes de Brampton. Felicitamos o Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) Brown, o Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer) David Barrick, o Conselho 
(Council) e o pessoal (Staff) por esta realização integrada no Projeto «Dados para as Cidades 
Canadianas» (Data for Canadian Cities Project). O WCCD espera poder trabalhar convosco à medida 
que continuamos a apresentar estes dados anuais, enquanto os utilizamos para fomentar a mudança 
para os residentes na nossa Cidade e acompanhar o vosso progresso excecional.» 

- Dr. Patricia McCarney, Presidente (President) e CEO, WCCD 
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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. 
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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 
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