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Cidade de Brampton distinguida pela Forbes como um dos 
Melhores Empregadores do Canadá em 2022 

 

BRAMPTON, ON (26 de janeiro de 2022) – A Cidade de Brampton foi distinguida pela Forbes como 
um dos Melhores Empregadores do Canadá em 2022 (Canada’s Best Employers 2022.) 
 
Este ano, a Cidade classificou-se na 98.ª posição num total de 300 e integrou a lista pelo quarto ano 
consecutivo. 

 

A Forbes formou uma parceria com a empresa de estudos de mercado Statista para compilar a lista 
anual, inquirindo mais de 10 000 canadianos que trabalham em empresas com mais de 500 
funcionários. Os participantes classificaram as suas organizações com base na sua disposição de as 
recomendarem a amigos e familiares. Também lhes foi solicitado que nomeassem organizações para 
além das suas. 

 

Destaques da Cidade de Brampton 
 

• Em janeiro de 2022, a Cidade de Brampton lançou um Programa de Trabalho Flexível (Flexible 
Work Program) que apoia a flexibilidade relativamente ao local e ao momento em que os 
funcionários trabalham; incluindo opções para trabalho à distância, horário flexível, partilha de 
empregos e semanas de trabalho compactadas. Este programa faz parte da iniciativa 
Modernização do Local de Trabalho (Workplace Modernization), que também inclui o 
planeamento de espaços para acomodar opções de trabalho flexível e apoiar a colaboração. 

• Em 2020, a Cidade estabeleceu a sua Unidade de Capacitação Económica e de Combate ao 
Racismo contra os Negros (Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) para tomar 
medidas significativas contra o racismo contra os negros na comunidade. Em 2021, a Unidade 
realizou consultas aprofundadas à comunidade, conferências e eventos para apoiar o 
desenvolvimento de um plano de ação de cinco anos. A Cidade também desenvolveu uma 
Rede interna de Participação de Funcionários Negros (Black Employee Engagement Network) 
e lançou o Estágio para Jovens Negros e Indígenas (Black and Indigenous Youth Internship) e 
o Programa Co-op (Co-op Program) nas artes perfomativas, o primeiro do género no Canadá. 

• Em dezembro de 2020, a Cidade anunciou o novo Gabinete de Equidade para servir os seus 
funcionários e cidadãos (Equity Office to serve its employees and citizens). O Gabinete de 
Equidade centra-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, estatuto de imigrante, recebimento de 
assistência pública, filiação política, filiação religiosa, grau de instrução, língua e/ou estatuto 
socioeconómico 

 
Citações 
 
«Estamos incrivelmente orgulhosos por recebermos, pelo quarto ano consecutivo, a distinção da 
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Forbes como um dos Melhores Empregadores do Canadá (Canada’s Best Employers). Brampton é 
uma Cidade bem governada (Well-Run City), e os nossos funcionários dedicam-se a construir uma 
comunidade segura, sustentável e bem-sucedida para os nossos residentes. Esta distinção enquanto 
empregador de eleição dos nossos funcionários representa a sua paixão pela nossa comunidade, e o 
seu interesse em obter resultados que beneficiem os nossos residentes.» 

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

 
«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic), e na Cidade continuamos a aumentar uma força 
laboral inclusiva que reflita a nossa comunidade diversa. Através deste tipo de iniciativas como o 
nosso Gabinete de Equidade (Equity Office), trabalhamos para garantir um ambiente harmonioso para 
os funcionários da Cidade e um tratamento justo e equitativo para todas as pessoas, para que 
possamos atrair os melhores candidatos, sem barreiras. Celebramos esta nova distinção da Forbes 
como um dos Melhores Empregadores do Canadá (Canada’s Best Employers).» 

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

 
«A Cidade de Brampton continuar a tomar medidas para remover barreiras e modernizar o nosso local 
de trabalho para que seja justo e equitativo para todos. Os nossos funcionários gostam de servir a 
nossa comunidade diversa, e dedicam-se a criar oportunidades para todos, à medida que criamos uma 
cultura do local de trabalho inclusivo e motivante. Orgulhamo-nos por sermos distinguidos pela Forbes 
como um dos Melhores Empregadores do Canadá (Canada’s Best Employers) pelo quarto ano 
consecutivo.» 

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

 
«Na Cidade de Brampton, estamos empenhados em fomentar uma cultura inclusiva que envolva, 
desenvolva e celebre as pessoas, com base na partilha de um compromisso que visa cumprir as 
Prioridades do nosso Mandato (Term of Council Priorities). É a nossa equipa com mais de 6000 
funcionários que torna a Cidade num excelente local para trabalhar. Trata-se de uma grande proeza 
sermos distinguidos pela Forbes e pelos nossos funcionários, antigos e atuais, como um dos Melhores 
Empregadores do Canadá (Canada’s Best Employers) pelo quarto ano consecutivo.» 

- 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 

Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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