
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
   

Setor de transformação de produtos alimentares da Cidade de Brampton 
classificou-se em 1.º lugar pelo terceiro ano consecutivo 

BRAMPTON, ON (15 de julho de 2022) – Ontem, a Cidade de Brampton recebeu o primeiro prémio ao 
classificar-se em primeiro lugar na categoria «Líderes em transformação de produtos alimentares» 
(Food Processing Leaders) no 18.º Relatório Anual de Classificações Metro da Business Facilities 
Magazine (Business Facilities Magazine 18th Annual Metro Rankings Report). Trata-se do terceiro ano 
consecutivo em que a Cidade é distinguida com esta classificação. 

Brampton recebeu a distinção superior por um programa-piloto lançado no outono de 2021 que visa 
alargar o canal laboral da indústria de transformação de produtos alimentares. Outros fatores que 
contribuíram para a classificação são o emprego, as expansões e os programas para a indústria. O 
Relatório de Classificações 2021 completo pode ser consultado em www.businessfacilities.com. 

Como parte do Nicho Alimentar de Ontário (Ontario’s Food Cluster), um dos maiores setores 
agroalimentares da América do Norte, Brampton possui um setor próspero da alimentação e das 
bebidas, apoiado pela tecnologia líder da indústria, produtos de elevada qualidade, e uma tradição 
agrícola rica. O setor da alimentação e das bebidas de Brampton é um balcão único completo com 
instalações de ensaios de alimentos, transformação e embalagem, bem como transporte, conceção de 
embalagens, equipamento e armazenamento refrigerado, tudo na cidade. 

Os setores da alimentação e das bebidas de Brampton contribuem anualmente com 1,3 mil milhões de 
dólares ($1.3 billion) para o PIB canadiano. Aproximadamente 300 empresas empregam 8500 pessoas 
nas indústrias de fabrico, transformação e apoio.  

Os melhores empregadores do setor da alimentação e das bebidas de Brampton possuem sedes em 

Loblaws, Maple Lodge e Italpasta. Além disso, os principais empregadores como a Coca-Cola Bottling 
e a Give and Go Prepared Foods possuem instalações em Brampton. Todas estas empresas 
posicionaram-se estrategicamente em Brampton para beneficiar do talento, das infraestruturas e do 
acesso ao mercado da cidade. 

Recentemente, a Toppits Food Ltd. anunciou a expansão das capacidades produtivas de alimentos e a 
compra e instalações de um novo equipamento de transformação e congelação de marisco na sua 
nova instalação de Brampton. Isto vai contribuir para criar 60 novos empregos na região de Brampton, 
a duplicar a capacidade de produção doméstica e estabelecer as bases para o crescimento futuro. 

Em 2021, a Maple Leaf Food também fez um investimento significativo na comunidade de Brampton 
com o investimento de 80 milhões de dólares ($80 million), destinado a uma linha e equipamento 
novos, e acrescentou 140 empregos à hora e 54 empregos assalariados. 

Para mais informações sobre o setor da Alimentação e das Bebidas de Brampton, visite o site 
www.investbrampton.ca. 

Citações 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.businessfacilities.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ce16d98e7c86c498fd93908da669e1037%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935126320694590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BE10TTRnzKOpfX%2BgZ4YgPl1g1UqpTcXRdOHkceYI3s4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ce16d98e7c86c498fd93908da669e1037%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935126320694590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hocFH6HpcVfzgK4bBkTdBTxw7vpL%2FkL7B%2FfWWXwEQDE%3D&reserved=0


 

 

«A Cidade de Brampton orgulha-se de receber a classificação no 1.º lugar da Business Facilities 
Magazine e “Líder em transformação de produtos alimentares” (Food Processing Leader) pelo terceiro 
ano consecutivo. Esta classificação destaca o excelente trabalho que as nossas empresas de 
transformação de alimentos e bebidas estão a realizar, e também o apoio dado pela nossa equipa de 
Desenvolvimento Económico. Com a sua tecnologia líder na indústria, os produtos de elevada 
qualidade e a tradição agrícola rica, Brampton lidera, realmente, a indústria do setor alimentar e das 
bebidas.» 

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

«A distinção pelo terceiro ano consecutivo com o 1.º lugar no Relatório Anual de Classificações Metro 
(Annual Metro Rankings Report ) da Business Facilities Magazine na categoria “Líderes em 
transformação de produtos alimentares “ (Food Processing Leaders) destaca a dedicação da nossa 
equipa do Desenvolvimento Económico, bem como de todas as empresas industriais e respetivos 
trabalhadores. Centrando-se na retenção e expansão de negócios, a Cidade está a trabalhar para 
trazer novas empresas para Brampton, enquanto apoia as nossas empresas atuais e extraordinárias 
do setor alimentar e das bebidas.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente 
(Chair), Desenvolvimento Económico, Cidade de Brampton 

«A nossa equipa na Cidade de Brampton dedica-se a apoiar a nossa comunidade empresarial – a 
espinha dorsal da nossa comunidade – de todas as formas possíveis. Orgulhamo-nos dos esforços no 
nosso setor alimentar e das bebidas, e da nossa equipa dedicada do Desenvolvimento Económico, 
distinguido pelo terceiro ano consecutivo com a classificação no 1.º lugar atribuída pela Business 
Facilities Magazine.» 

- 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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