
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 
A relocalização do Centro RIC (RIC Centre) para a baixa de Brampton 

fomenta o crescimento do Distrito de Inovação (Innovation District) da 
Cidade 

  
BRAMPTON, ON (28 de fevereiro de 2020) – A 5 de fevereiro, o Conselho de Brampton aprovou o 
financiamento da relocalização do Centro de Investigação, Inovação e Comercialização (RIC) 
[Research Innovation Commercialization (RIC) Centre] para o Distrito de Inovação (Innovation District) 
de Brampton. O Município celebrou um acordo de subvenção com o Centro RIC (RIC Centre) de 
$100,000, no máximo, por ano durante três anos para apoiar a sua relocalização para a baixa de 
Brampton. Em abril deste ano, o Centro RIC (RIC Centre) abrirá as suas portas nas suas novas 
instalações situadas na baixa em 6 George St. 
  
Para ser competitiva no Corredor de Inovação (Innovation Corridor), Brampton está a implementar os 
elementos de base necessários para apoiar um Distrito de Inovação (Innovation District) forte com 
recursos disponíveis para apoiar os empreendedores em todas as fases do seu percurso. 
  
O Centro RIC (RIC Centre), uma organização que ajuda os empreendedores a otimizarem as suas 
empresas, é um complemento essencial para o Distrito de Inovação (Innovation District) de Brampton, 
que inclui o seguinte: 

 Catalizador de Cibersegurança Rogers (Rogers Cybersecure Catalyst) 
 Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) (espaço de 

conceção e cooperação profissional) 
 Zona de Inovação Ryerson-Brampton (Ryerson-Brampton Innovation Zone) (apoio aos 

empreendedores que pretendem criar uma empresa) 
 Centro para Inovação 
 Centro RIC (RIC Centre) (apoio a empresas em processo de expansão) 

  
O Centro RIC (RIC Centre) é uma incubadora tecnológica focada em tecnologia limpa (cleantech), 
produção avançada, empresas de hardware e software em fase de arranque (startups). Presta 
serviços no âmbito da criação de empresas e acesso ao espaço de incubação e apoio aos 
empreendedores, empresas em fase de arranque (startups) e empresas de tecnologia consolidadas 
que pretendem crescer rapidamente e colocar os seus negócios no mercado de forma mais célere. A 
equipa de Desenvolvimento Económico (Economic Development) de Brampton trabalhou 
estreitamente com o Centro RIC (RIC Centre) durante muitos anos em iniciativas que apoiam as redes 
de empreendedorismo e inovação em Brampton. Nos últimos quatro anos, o Centro RIC (RIC Centre) 
ajudou mais de 600 clientes ativos a angariar $110M em financiamento, gerar $97M em receitas e criar 
1642 empregos. 
  
A adição do Centro RIC (RIC Centre) ao Distrito de Inovação (Innovation District) de Brampton surge 

na sequência imediata da divulgação da Zona da Inovação de Ryerson (Ryerson’s Innovation Zone) e 

do primeiro Acelerador de Cibersegurança (Cybersecurity Accelerator) do Canadá, situado no Distrito 

de Inovação (Innovation District) na baixa de Brampton. 
 
Com abertura prevista para a primavera, o Acelerador Catalisador Cibernético (Catalyst Cyber 
Accelerator) de Brampton irá apoiar o sistema de cibersegurança do Canadá, disponibilizando às 
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empresas canadianas de cibersegurança em expansão, e domínios relacionados, as ferramentas 
necessárias para crescerem e terem sucesso a nível nacional e internacional. 
  
A Zona de Inovação de Brampton sob a orientação de Ryerson (Ryerson-led Brampton Innovation 
Zone) é baseada e está ligada à rede da Zona (Zone network) de prestígio mundial da Universidade de 
Ryerson (Ryerson University). Foi concebida para aproximar as pessoas, com vista a produzir ideias 
ou resoluções de problemas através de uma discussão de grupo espontânea (brainstorming), iniciar 
projetos rapidamente e ajudar a transformar as startups de empresas em fase inicial de incubação em 
negócios prósperos e consolidados. Irá abrir na baixa de Brampton no início de 2020. 
  
Citações 

  
«O Município trabalhou exaustivamente com o Centro RIC (RIC Centre) no passado e possui uma 
relação construtiva e duradoura com eles. Estamos entusiasmados por estabelecer uma parceria com 
eles à medida que desenvolvemos o nosso sistema de inovação. Em conjunto com eles e os nossos 
parceiros, estamos a construir um Distrito de Inovação (Innovation District), que nos permitirá apoiar os 
nossos empreendedores e empresas em todas as fases do seu percurso. Esta parceria é vantajosa 
para todas as partes envolvidas – especialmente para os nossos empreendedores e proprietários de 
empresas. Bem-vindo Centro RIC (RIC Centre)!» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
  
«O nosso investimento no Centro RIC (RIC Centre) é fundamental à medida que trabalhamos para 
promover a Prioridade do nosso Mandato, que visa construir uma Cidade de Oportunidades e atrair 
empresas, empreendedores e empregos para Brampton.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional, Distritos 1 e 5; Vice-Presidente, Desenvolvimento 
Económico e Cultura, Cidade de Brampton  

 
«Com a nossa excelente localização no centro do Corredor de Inovação (Innovation Corridor), 
Brampton está a desenvolver o seu ecossistema de inovação com o objetivo de se tornar num líder 
global em matéria de inovação. Os nossos funcionários estão empenhados em criar parcerias e 
implementar as condições necessárias para fazer com que Brampton seja o local perfeito para 
empreendedores e empresas.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
 

«Estamos entusiasmados por mudar para Brampton. Desenvolvemos uma excelente relação com 
Brampton no âmbito do nosso trabalho em conjunto ao longo dos últimos anos e estamos 
entusiasmados com as nossas novas oportunidades à medida que nos estabelecemos no nosso novo 
local. A baixa de Brampton tem uma energia fantástica – um núcleo impressionante – e estamos 
entusiasmados por fazer parte do ecossistema de inovação que prospera nesse sítio.» 

- Pam Banks, Diretor Executivo, Centro RIC (RIC Centre) 
  
«O Programa de Incubação (Incubator Program) do Centro RIC (RIC Centre) está muito bem 
concebido para empresas B2B, bem como para empresas que não se cingem ao software e possuem 
produtos mais complicados que requerem um modelo empresarial mais complexo e uma estratégia de 
crescimento.» 

- Hamid Alemohammad, Co-fundador da AOMS; Antigo cliente da Incubadora RIC (RIC 
Incubator) que apresentou um crescimento de 300% nas receitas em 2 anos. 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 
pessoas e 70 000 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 
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