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Os esforços de sensibilização de Brampton resultam no apoio ao 
pagamento de alugueres para as pequenas empresas  

 
BRAMPTON, ON (24 de abril de 2020) – Hoje, os resultados dos esforços de sensibilização de 
Brampton concretizaram-se, uma vez que o governo federal anunciou que chegou a acordo, em 
princípio, com todas as províncias e territórios para implementação do Apoio de Emergência à 
Locação Comercial do Canadá (Canada Emergency Commercial Rent Assistance) (CECRA) para as 
pequenas empresas. Este programa irá reduzir em 75 % os alugueres para as pequenas empresas 
que foram afetadas pela COVID-19. 
 
O novo programa CECRA irá prestar o apoio muito solicitado às pequenas empresas de Brampton, e é 
uma medida que a Cidade tem defendido desde a declaração dos encerramentos de empresas não 
essenciais. Em 1 de abril, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Brown enviou uma carta de 
sensibilização ao Ministro Clark a solicitar ajuda no pagamento de alugueres para as pequenas 
empresas. O apoio ao pagamento de alugueres tem sido uma questão importante e constante para as 
pequenas empresas desde a declaração da pandemia COVID-19 em março. Num inquérito durante 
uma Conversa Telefónica Remota (Tele Town Hall) para pequenas empresas, realizada em 17 de abril 
no âmbito do Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task), 73 % dos 
participantes indicaram que não receberam qualquer tipo de apoio para pagamento dos alugueres. É 
um assunto que tem sido discutido com os representantes federais e provinciais em todas as reuniões 
do Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 (COVID-19 Economic Support Task Force) do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor).  
 
O Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 (COVID-19 Economic Support Task Force) do 
Presidente do Conselho Municipal (Mayor) é um dos quatro grupos de trabalho criados para apoiar os 
residentes e as empresas de Brampton que lidam com os impactos da COVID-19. O Grupo de 
Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force) é responsável pela coordenação de 
recomendações e medidas de apoio aos esforços de ajuda às empresas de Brampton. O Grupo de 
Trabalho (Task Force), que possui representantes dos governos federais e provinciais, bem como 
parceiros como a Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade), a Associação de 
Dinamização Comercial na Baixa de Brampton (BIA) (Downtown Brampton Business Improvement 
Association), e a Câmara de Comércio Afro-canadiana (CBCC) (Canadian Black Chamber of 
Commerce), tem atuado no apoio às empresas de Brampton desde o surgimento da COVID-19. O 
Grupo de Trabalho (Task Force) realizou duas chamadas telefónicas remotas com pequenas 
empresas, com um total combinado de 500 empresas participantes, e duas chamadas adicionais com 
o setor da restauração e grandes empresas. Além disso, os funcionários responderam a, 
aproximadamente, 1200 inquéritos das empresas de Brampton desde o surgimento da COVID-19. 
 
Citações 
  
«As nossas empresas são cruciais para o bem-estar global da nossa comunidade e estamos a fazer 
tudo o que nos é possível, com vista a apoiá-las e defendê-las desde o início da crise COVID-19. É 
com prazer que constatamos que os nossos esforços estão a resultar em medidas tangíveis que farão 
a diferença na nossa comunidade empresarial. Gostaria de agradecer aos representantes federais e 
provinciais que integram o nosso Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task 
Force), MP Kamal Khera e MPP Prabmeet Sarkaria, bem como a Câmara de Comércio de Brampton 
(Brampton Board of Trade), a BIA da Baixa de Brampton (Downtown Brampton BIA), e a Câmara de 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force


 

 

Comércio Afro-canadiana (Canadian Black Chamber of Commerce), por colaborarem connosco com 
vista a encontrar soluções. A COVID-19 provou ser um maremoto económico e precisamos de nos 
associar para apoiarmos os nossos residentes e empresas.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
  
«Tem sido um período muito extenuante para todos e, em particular, para os proprietários e 
operadores empresariais. Temos estado muito empenhados com a nossa comunidade empresarial 
durante esta crise e temos ouvido as suas preocupações. Estão preocupados com as suas empresas, 
os seus funcionários e os respetivos futuros. Vamos continuar a apoiá-los agora e à medida que 
vamos todos recuperando a nossa normalidade. Estamos satisfeitos por este novo programa apoiar 
significativamente muitas pessoas e de forma imediata.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional, Distritos 1 e 5, Cidade de Brampton e Co-presidente, 
Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 do Presidente do Conselho Municipal 

 
 
«Embora esta crise tenha sido incrivelmente desafiante para tantos na nossa comunidade, também 
vimos resiliência, bondade e espírito comunitário. Embora alguns se tenham debatido com 
dificuldades, outros mais habilitados estiveram à altura do desafio para orientarem as suas empresas, 
com vista a fornecerem apoio durante esta crise, doando alimentos e dinheiro. Continuaremos a apoiar 
a nossa comunidade, conforme pudermos, e estou certo de que continuaremos a apoiar-nos 
mutuamente e de que iremos ultrapassar isto.» 

- Michael Palleschi, Conselheiro Regional, Distritos 2 e 6, Cidade de Brampton e Co-presidente, 
Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 do Presidente do Conselho Municipal 
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