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Cidade de Brampton distinguida com o 13.º lugar na lista da Maclean’s para 

Melhores Comunidades do Canadá 2021 (Best Communities in Canada 
2021) 

BRAMPTON, ON (9 de abril de 2021) – A Cidade de Brampton foi distinguida pela Revista Maclean’s 
como uma das Melhores Comunidades do Canadá 2021 (Canada’s Best Communities 2021), uma 
classificação dos melhores locais para viver no país. 

No ano passado, Brampton classificou-se no 199.º lugar na lista. Este ano, Brampton subiu para o 13.º 
lugar entre 415 cidades. A classificação destaca as melhores características de cada comunidade, 
sendo que o Envolvimento da Comunidade, as Amenidades e o Acesso à Internet (Community 
Involvement, Amenities and Internet Connectivity ) de Brampton distinguiram a cidade como um dos 
melhores locais para viver e trabalhar remotamente no Canadá. 

A nova e exclusiva classificação da Maclean’s dos melhores locais para viver no país tem em 
consideração a pandemia de COVID-19 e o facto de mais pessoas trabalharem e estudarem a partir 
de casa. Utilizando dados fornecidos pela Environics Analytics e pela Autoridade Canadiana de 
Registo na Internet (Canadian Internet Registration Authority) (CIRA), bem como dados disponíveis 
publicamente provenientes de uma variedade de fontes, eles avaliaram uma gama de categorias com 
base na importância que, na sua opinião, cada uma delas teria para a pessoa comum e classificaram 
cada município em conformidade. 

A classificação da Maclean’s considerou a acessibilidade da habitação, o crescimento demográfico, os 
impostos, a criminalidade, as condições meteorológicas, o acesso a cuidados de saúde, as 
amenidades e o envolvimento da comunidade. Também incluiu a classificação de uma categoria nova 
relativa ao desempenho da banda larga, com base nos dados da CIRA. 

Para mais informações e para ver a lista completa, visite www.macleans.ca 

Citações 

«Brampton é uma Cidade segura, sustentável e bem-sucedida e estou extremamente orgulhoso desta 
distinção da Maclean’s, não só como uma das Melhores Comunidades do Canadá (Canada’s Best 
Communities), mas pela subida do 199.º lugar para o 13.º lugar num único ano. Continuamos a 
construir uma cidade próspera para os nossos residentes que seja conectada, sustentável, inclusiva e 
esteja disposta a reforçar o crescimento económico e a criação de empregos.» 

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

«Ser distinguida pela Maclean’s como uma das Melhores Comunidades do Canadá (Canada’s Best 
Communities) é um reflexo do trabalho que a nossa equipa desenvolve para obter resultados 
significativos para os nossos residentes. Dedicamo-nos a obter resultados para a nossa comunidade, e 
ao promovermos as Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities), continuaremos a 
fazer de Brampton um local de eleição para viver, trabalhar e divertir-se.» 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0


 

 

- 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 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

