
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

O Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton visa promover a 
recuperação económica 

 

BRAMPTON, ON (4 de setembro de 2020) – A Cidade de Brampton está a construir um Distrito da 

Inovação (Innovation District) no centro da baixa (downtown) de Brampton para promover uma 
comunidade inicial dinâmica, desenvolver os talentos locais e apoiar os empreendedores.  
 
Na próxima quarta-feira, a nova Zona de Negócios Ryerson (Ryerson Venture Zone) será oficialmente 
lançada no Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton. Esta nova incubadora visa ajudar a 
formar e desenvolver empresas novas em Brampton, criar empregos altamente qualificados e 
desenvolver um canal de talentos. 
 
O Distrito da Inovação (Innovation District) é uma iniciativa fundamental para a Estratégia de 
Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) COVID-19 da Cidade, e continuará a evoluir 
durante os próximos meses e anos.  
 
Parceiros do Distrito da Inovação (Innovation District) 
 
Para além da Zona de Negócios Ryerson (Ryerson Venture Zone), uma série de espaços de 
empreendedorismo, incubadora e aceleradora de empresas juntaram-se ao Distrito da Inovação 
(Innovation District) de Brampton, incluindo: 
 

• Espaço de trabalho conjunto e recursos para pequenas empresas do Centro de 
Empreendedorismo de Brampton [Brampton Entrepreneur Centre (BEC)] Co-working Space & 
Small Business Resources)] – Localizado numa entrada de loja espaçosa com 418 m2, este 
espaço de trabalho conjunto está concebido para aumentar a criatividade e a produtividade. O 
BEC apresenta seminários frequentes e oferece aos empreendedores e inovadores locais 
análises e consultorias de planos empresariais com consultores gratuitos. 
 

• Aceleradora catalisadora virtual (Catalyst Cyber Accelerator) (liderada por Rogers Cybersecure 
Catalyst e Ryerson DMZ) – Esta aceleradora é a primeira aceleradora de cibersegurança do 
Canadá para empresas em fase de arranque e empresas em expansão. Esta aceleradora, em 
conjunto com os outros pilares da Rogers Cyber Secure Catalyst (incluindo a primeira 
formação, investigação e desenvolvimento de cibersegurança Cyber Range) visa situar o 
centro de cibersegurança do Canadá em Brampton. 

 

• Centro de Investigação, Inovação e Comercialização [Research Innovation Commercialization 
(RIC) Centre] – Um espaço especializado destinado à incubadora e aceleradora de empresas, 
o Centro RIC ajuda as empresas em fase de arranque no processo de expansão, levando os 
seus negócios para outro patamar. O Centro RIC é um catalisador dinâmico para empresas 
tecnológicas e possui recursos especializados para empresas que trabalham nas áreas da 
Internet das Coisas (Internet of Things), Tecnlogia Limpa (CleanTech) e Produção Avançada 
(Advanced Manufacturing). 

 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

• A Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) e a Área de Desenvolvimento 
Empresarial da Baixa de Brampton [Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA)] 
também são parceiros essenciais na construção do Distrito da Inovação (Innovation District).  
 

Espera-se que mais parceiros adiram posteriormente ao Distrito da Inovação (Innovation District) este 
ano. 
 
Desenvolvimento de talentos 
 
O Distrito da Inovação (Innovation District) também oferece oportunidades de ensino e formação para 
aumentar ou requalificar as competências em toda a Área Metropolitana de Toronto [Greater Toronto 
Area (GTA)]. Desde a Ryerson University Chang School of Continuing Education e a Rogers 
Cybersecure Catalyst, ao Sheridan College e Algoma University, o Distrito da Inovação (Innovation 
District) é um centro em crescimento em matéria de desenvolvimento de talentos. 
 
 
Estratégia de Recuperação Económica 
Em 13 de maio, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a Estratégia de 
Recuperação Económica de Brampton (Brampton’s Economic Recovery Strategy) para retomar a 
economia local. A estratégia visa fomentar a resiliência e a vantagem competitiva da economia de 
Brampton através da promoção de ações imediatas e a longo prazo em linha com os seus quatro 
pilares: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, Investimento, Infraestrutura, e Artes, Cultura e 
Turismo. 
 
Citações 
 
«Brampton começa rapidamente a construir um Distrito da Inovação (Innovation District) forte na nossa 
cidade, localizado no centro do Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá, que nos coloca 
numa posição ideal para novos investimentos. À medida que o nosso Distrito da Inovação (Innovation 
District) se consolida, estaremos em condições de apoiar as empresas em cada fase do seu 
percurso.»  

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton  
 
«O desenvolvimento contínuo do nosso Distrito da Inovação (Innovation District) constitui uma ação 
importante da nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), e a Zona 
de Negócios Ryerson (Ryerson Venture Zone) é um complemento fundamental do nosso Distrito em 
crescimento. À medida que a nossa Cidade se liberta da pandemia COVID-19, estamos empenhados 
em promover o nosso ecossistema de inovação e construir um excelente Distrito da Inovação 
(Innovation District).» 

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

 
 
«À medida que emergimos desta pandemia e retomamos a nossa economia local, esperamos acolher 
os empreendedores e potenciais investidores no nosso Distrito da Inovação (Innovation District) em 
crescimento. Há muitos motivos pelos quais Brampton é o local ideal para estabelecer uma empresa. 
Assim, esperamos atrair as partes interessadas para que se juntem a nós e façam parte deste 
dinamismo.»   

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

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

 
«Com a nossa excelente localização no centro do Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do 
Canadá, Brampton está a desenvolver o seu ecossistema de inovação com o objetivo de se tornar 
num líder global em inovação. A nossa equipa está empenhada em criar parcerias e implementar as 
condições necessárias para que Brampton seja um local apelativo para os empreendedores e as 
empresas.» 

− 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 
 

 

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

