
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
                  

Cidade recebe Prémio de Excelência Empresarial 2022 (2022 Business 
Excellence Award) para a Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

  
BRAMPTON, ON (9 de maio de 2022) – A Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of 
Trade) organizou recentemente a Gala dos Prémios de Excelência Empresarial 2022 (2022 Business 
Excellence Awards Gala), onde a Cidade de Brampton recebeu um prémio destinado à Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) no âmbito da categoria Soluções Inteligentes (Smart Solutions) pela sua 
dedicação e pelo seu trabalho na eletrificação da sua frota. 
 
A Transportes de Brampton (Brampton Transit) realizou vários feitos notáveis, incluindo o lançamento 
da 1.ª Fase do ensaio do seu Autocarro Elétrico a Bateria [Battery Electric Bus (BEB)] como parte do 
Ensaio Pan-Canadiano de Demonstração e Integração do BEB (Pan-Canadian BEB Demonstration 
and Integration Trial), a aprovação do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) de 
uma terceira instalação de transportes totalmente eletrificada e, mais recentemente, um acordo de 
financiamento com a instituição bancária Canada Infrastructure Bank (CIB), que visa disponibilizar um 
investimento no valor de 400 milhões de dólares ($400M) a Brampton para apoiar a aquisição de 
aproximadamente 450 BEB entre hoje e 2027. 
 
O prémio Soluções Inteligentes (Smart Solutions) distingue organizações por realização e excelência 
no domínio da transformação digital. A Transportes de Brampton (Brampton Transit) foi distinguida por 
responder às constantes mudanças no setor dos transportes, tendo investigado, descoberto e adotado 
tecnologias novas e inovadoras, com vista a melhorar a eficiência, conferir valor e, em última instância, 
evoluir em prol da comunidade. Clique aqui para saber mais (Click here to learn more). 
 
 
Citações 
 
«É uma honra para a Cidade de Brampton receber da Câmara de Comércio de Brampton (Brampton 
Board of Trade) o Prémio Excelência Empresarial 2022 (2022 Business Excellence Award) destinado à 
Transportes de Brampton (Brampton Transit). A Transportes de Brampton (Brampton Transit) é líder 
em transformação digital na área dos transportes, inovando constantemente e fornecendo um 
excelente serviço para manter a nossa cidade em movimento.» 
 - Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Agradecemos à Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) por distinguir a 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) no âmbito da categoria Soluções Inteligentes (Smart 
Solutions) nos Prémios de Excelência Empresarial 2022 (2022 Business Excellence Awards). O nosso 
sistema de transportes está a moldar o futuro com avanços tecnológicos, dando o exemplo a outros 
municípios e tornando Brampton num sítio ainda melhor para viver, trabalhar e divertir-se.» 
- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente, Obras 
Públicas e Engenharia, Cidade de Brampton 
 
«Em nome da Transportes de Brampton (Brampton Transit), agradeço sinceramente à Câmara de 
Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) por nos premiar com esta distinção em Soluções 
Inteligentes (Smart Solutions). Sinto-me incrivelmente orgulhoso da nossa equipa que continua a 
liderar no setor – fazendo um equilíbrio entre crescimento, inovação digital e sustentabilidade 
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ambiental, fornecendo simultaneamente serviços de excelência aos nossos clientes. À medida que 
encaramos o futuro, confiamos na colaboração de todos as partes interessadas, como as nossas 
empresas locais para ajudarem a moldar a forma como evoluímos e prestamos serviços à nossa 
comunidade. Obrigado novamente por esta honra e esperamos continuar a nossa parceria.» 
- Alex Milojevic, Diretor-Geral (General Manager), Transportes de Brampton (Brampton Transit), 
Cidade de Brampton 
 
«Os funcionários municipais estão dedicados a responder a constantes mudanças no domínio dos 
transportes para que estejamos preparados para o futuro. Estamos comprometidos com a inovação, e 
a Cidade de Brampton e a Transportes de Brampton (Brampton Transit) orgulham-se de receber um 
Prémio de Excelência Empresarial 2022 (2022 Business Excellence Award) para Soluções Inteligentes 
(Smart Solutions) em transformação digital.» 
- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim 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. 
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