
 

 

  
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) toma medidas 
para apoiar as empresas e planear a recuperação económica em resposta à 

COVID-19 

BRAMPTON, ON (13 de maio de 2020) – Hoje, o Conselho Municipal aprovou a Estratégia de 
Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) de Brampton, um sistema de regras 
que permitirá à Cidade avançar com a retoma da economia local. 

Auxílio às pequenas empresas 

Em resposta aos impactos da COVID-19 na comunidade das pequenas empresas de 
Brampton, incluindo perda de receitas e ameaças contínuas de despejo, o Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor), Patrick Brown, redigiu uma carta ao Governo Provincial 
(Provincial Government) a solicitar a abolição temporária dos despejos comerciais. Esta 
solução a curto prazo seria uma ajuda para as empresas que aguardam aprovações do 
programa de Apoio de Emergência à Locação Comercial do Canadá (CECRA) (Canada 
Emergency Commercial Rent Assistance). 

A Cidade encoraja os proprietários de Brampton a considerarem a possibilidade de se 
candidatarem ao CECRA e a colaborarem com os locatários nos planos de pagamento de 
rendas com vista a ajudá-los durante este período desafiante. 

Estratégia de recuperação económica 

A Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) foi orientada pelo 
Grupo de Trabalho de Apoio Económico do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s 
Economic Support Task Force) no âmbito da COVID-19, co-presidido pelos Conselheiros 
Regionais (Regional Councillors) Michael Palleschi e Paul Vicente. Este Grupo tem trabalhado 
com vista a coordenar recomendações e medidas para apoiar os esforços de ajuda às 
empresas de Brampton durante a pandemia COVID-19. O Grupo de Trabalho inclui membros 
dos governos federais e provinciais, da Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board 
of Trade), da Downtown Brampton BIA, das Câmaras de Comércio (Chambers of Commerce), 
bem como representantes da comunidade empresarial de Brampton. 

A Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) visa fomentar a 
resiliência e a vantagem competitiva da economia de Brampton com vista ao seu 
desenvolvimento. Estes objetivos serão alcançados se promovermos medidas imediatas e a 
longo prazo em harmonia com os quatro fundamentos da Estratégia. Os quatro fundamentos 
e algumas medidas imediatas, são: 

• Inovação, tecnologia e empreendedorismo 
Assumir integralmente uma transformação tecnológica e inovadora, rentabilizando o 
empreendedorismo, através de iniciativas como o alargamento das ofertas do Centro 



 

 

de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) e o lançamento 
oficial e desenvolvimento do Distrito da Inovação (Innovation District) da baixa. 

• Investimento 
Aproveitar as oportunidades para atrair e reter o investimento, incluindo o lançamento 
de uma campanha «Apoie o que é local» (Support Local) e Missões Virtuais de 
Investimento Estrangeiro Direto (Virtual Foreign Direct Investment Missions). 

• Infraestrutura 
Agilizar projetos de infraestrutura, incluindo a expansão da Universidade Algoma 
(Algoma University). 

• Artes, Cultura e Turismo 
Prosseguir na via da inovação digital à medida que a Cidade reconfigura o futuro 
relativamente às ações culturais e ao apoio ao setor das artes e cultura. As iniciativas 
imediatas incluem a apresentação virtual do ensino de artes, atuações e eventos. 

A Estratégia evoluirá com o tempo, conforme as medidas forem implementadas e avaliadas. 

Citações 

«À semelhança do que tem acontecido em todo o mundo, a COVID-19 tem tido um impacto 
enorme nas empresas de Brampton. Continuaremos a defender a nossa comunidade 
empresarial à medida que planeamos a reconstrução da nossa economia. Apraz-me que o 
Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force) esteja focado na 
recuperação, proporcionando simultaneamente o apoio imediato às empresas locais, para que 
estejamos prontos a reiniciar a nossa economia, ajudando na recuperação das nossas 
empresas, logo que possível.» 

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

«Sentimo-nos privilegiados por podermos contar com a presença de muitos dos nossos 
parceiros comunitários, incluindo o Ministro Sarkaria e o Membro do Parlamento (MP) Khera, 
connosco no painel do Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task 
Force). Vamos discutir os problemas que a nossa comunidade empresarial enfrenta e 
trabalhar em conjunto nas potenciais soluções. Decidimos unir forças para apoiar atualmente 
a nossa comunidade empresarial e planear a recuperação da nossa economia, à medida que 
formos saindo desta crise. Juntos, somos realmente mais fortes, e ultrapassaremos isto em 
conjunto.» 

- Michael Palleschi, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos 2 e 6; Co-presidente 
(Co-Chair), Grupo de Trabalho e Apoio Económico (Economic Support Task Force) 

«Acompanhámos a nossa comunidade empresarial desde o início da pandemia COVID-19, 
fizemos reuniões, defendemos a sua causa, apoiando-a de todas as formas possíveis. 
Esperamos ajudá-la a sair desta crise mais forte e resiliente através de passos tangíveis que a 
ajudem agora e no futuro.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos 1 e 5; Co-presidente (Co-
Chair), Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force) 



 

 

«Os nossos funcionários trabalharam incansavelmente com os membros do Grupo de 
Trabalho COVID-19 da Cidade, com vista a apoiar as nossas empresas locais agora, 
enquanto procuramos ajudar a impulsionar o seu crescimento e sucesso no futuro. A Cidade 
está a adotar uma abordagem proactiva que assegure uma resposta abrangente à COVID-19 
e que inclua os vários setores da nossa economia local.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

