
 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

O novo sítio Web (website) InvestBrampton.ca fornece ferramentas e 
recursos às empresas locais, empreendedores, e investidores estrangeiros 

 
 
BRAMPTON, ON (3 de junho de 2020) – Hoje, a Cidade anunciou a criação do InvestBrampton.ca, um 
novo sítio Web (website) que disponibiliza uma fonte centralizada online para que as empresas locais, 
os empreendedores e potenciais investidores estrangeiros acedam às informações e aos recursos 
necessários para estabelecerem ou desenvolverem o seu negócio em Brampton. O novo sítio Web 
(website) InvestBrampton.ca foi a ação mais importante na Estratégia de Recuperação Económica da 
Cidade (City’s Economic Recovery Strategy). 
 
Com ênfase na interatividade, o sítio Web (website) permite que os seletores, potenciais investidores e 
empresas locais encontrem informações de forma mais rápida e fácil e estabeleçam ligação com 
consultores especializados. As novas funcionalidades incluem: página de recursos central, ferramenta 
de seleção do sítio (site) e acesso direto para a nova equipa de serviços de investimentos que presta 
um serviço personalizado aos potenciais investidores. O sítio (site) também apresenta a possibilidade 
de conversa ao vivo. 
 
Em 13 de maio, o Conselho de Brampton (Brampton Council) aprovou o quadro da Estratégia de 
Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) para que a Cidade inicie a retoma da 
economia local. O Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 do Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor’s COVID-19 Economic Support Task Force) orientou o desenvolvimento da 
Estratégia de Recuperação Económica da Cidade (City’s Economic Recovery Strategy), que será 
realizada através da implementação de ações no âmbito de cada uma das quatro bases: inovação, 
tecnologia e empreendedorismo, investimento, infraestrutura, e artes, cultura e turismo. 
 
Outras iniciativas recentemente lançadas para apoiar a recuperação económica de Brampton incluem 
a campanha «Apoie o que é local» (Support Local campaign) e o programa digital ShopHERE (digital 
ShopHERE program).  
 
Brampton possui aproximadamente 74 000 empresas. Em 2019, o Centro de Empreendedorismo de 
Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) realizou cerca de 1000 consultorias a pequenas empresas 
e processou mais de 10 000 inquéritos de pequenas empresas.  
 
Citações 
 
«Enquanto continuamos a trabalhar na recuperação económica de Brampton, o nosso principal foco 
consiste em salvaguardar e ampliar as nossas atuais empresas, e introduzir novos investimentos na 
nossa Cidade. Através deste novo sítio Web (website) visamos apoiar as nossas atuais empresas e 
destacar os muitos benefícios que Brampton oferece como local ideal para investir!» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
  
«Temos que considerar novas formas de estabelecer ligações com potenciais investidores, 
principalmente investidores estrangeiros, à medida que avançamos para a recuperação económica da 
COVID-19. Teremos que alterar significativamente a nossa abordagem às missões de Investimento 
Estrangeiro Direto (Foreign Direct Investment) como parte da nova forma de fazer e atrair negócios. 
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Complementando as nossas conversas personalizadas e os nossos esforços para construir relações, o 
investbrampton.ca permitirá que os nossos potenciais investidores reúnam facilmente grande parte da 
informação inicial que necessitam num único lugar.» 

− Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Co-
presidente (Co-Chair), Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 do Presidente do 
Conselho Municipal (Mayor’s COVID-19 Economic Support Task Force) 

 
 

«O Grupo de Trabalho de Apoio Económico (Economic Support Task Force) tem trabalhado 
assiduamente com as empresas locais durante a COVID-19 e está empenhado em manter este apoio 
para que a nossa economia local possa recuperar e sair reforçada. A nossa Estratégia de 
Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) ajudará a salvaguardar a resiliência e a 
vantagem competitiva da Cidade à medida que avançamos.» 

− Michael Palleschi, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 2 e 6; Co-
presidente (Co-Chair), Grupo de Trabalho de Apoio Económico do Presidente do Conselho 
Municipal (Mayor’s COVID-19 Economic Support Task Force) 

 
«À semelhança das empresas e organizações em todo o país, a nossa Cidade sentiu os impactos 
financeiros negativos da COVID-19. Para avançarmos temos de nos focar essencialmente na 
recuperação económica. Iremos considerar muitas iniciativas diferentes que, conjugadas, nos farão 
avançar.» 

− 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 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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