
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

O Distrito da Inovação (Innovation District) recebe o Founder Institute para 
apoiar empresas em fase de arranque (startups) 

BRAMPTON, ON (22 de setembro de 2020) – Na sua última reunião, o Conselho Municipal de 
Brampton (Brampton City Council) aprovou por unanimidade uma parceria com o Founder Institute 
(FI), uma firma incubadora global que apoia empresas com elevado potencial, na sua fase inicial. A 
parceria inclui financiamento ao Founder Institute de até $30,000 por ano, durante três anos. 

A inclusão do FI é mais um passo que contribui para a construção do Distrito da Inovação (Innovation 
District) na baixa de Brampton. Prestará apoio aos empreendedores e empresas ao longo de todas as 
fases do seu percurso. A ampliação do Distrito da Inovação (Innovation District) é um objetivo 
essencial da Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) da cidade. 

O FI presta apoio a empresas através de programação especializada, cursos de formação, acesso a 
financiamento e inserção numa rede de orientação de excelência. O FI deu formação a mais de 4300 
empresas que angariaram mais de $950M, e ajudou a criar aproximadamente 25 000 empregos a nível 
global. 

Outros benefícios da parceria incluem: 

• Ampliação do programa; trazer para Brampton empreendedores no domínio da tecnologia 
provenientes de Waterloo, Toronto e das regiões limítrofes  

• Bolsas de estudo para Empreendedores de Brampton que participem no programa 

• Liderar a criação de empresas em fase de arranque (startups) e investidores internacionais 

• Apoiar os esforços de Investimento Direto Externo (Foreign Direct Investment) da cidade 
através de sucursais internacionais do FI  

• Ajudar a identificar Brampton através da rede global do FI 
• Desenvolver uma corrente e uma programação de cibersegurança dedicada para os 

fundadores de empresas de cibersegurança em fase de arranque (cybersecurity startup) 

• Criar uma rede de orientação composta por investidores, empreendedores e executivos 

Outros parceiros do Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton incluem o Centro de 
Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre); a Aceleradora Catalisadora Virtual 
(Catalyst Cyber Accelerator) (liderada por Rogers Cybersecure Catalyst e Ryerson DMZ); o Centro de 
Investigação, Inovação e Comercialização [Research Innovation Commercialization (RIC)]; a Zona de 
Negócios Ryerson (Ryerson Venture Zone); 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)]. 

Citações 

«À medida que superamos esta pandemia e retomamos a nossa economia local, convidamos os 
empreendedores e potenciais investidores a instalarem-se na nossa cidade, aderindo ao nosso Distrito 
da Inovação (Innovation District) em crescimento. O objetivo do Founder Institute consiste em ajudar-
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nos a atrair empresas internacionais em fase de arranque (startups) para Brampton, que irão contribuir 
para a nossa economia e criar empregos. Estamos entusiasmados por receber o Founder Institute 
enquanto trabalhamos com vista a apoiar as empresas em todas as fases do seu percurso.» 

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

«O desenvolvimento permanente do nosso Distrito da Inovação (Innovation District) é uma ação 
fundamental da nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), e o 
Founder Institute desempenhará um papel importante no seu sucesso. À medida que a Cidade supera 
a pandemia, estamos empenhados em proporcionar à nossa comunidade de empreendedores e 
empresas um conjunto de apoios que permitam a sua recuperação total e o seu posterior 
crescimento.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-presidente 
(Vice-Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic Development and Culture); 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), Cidade de Brampton 

«Com a nossa localização privilegiada no centro do Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do 
Canadá, Brampton está a desenvolver o seu ecossistema com o objetivo de se tornar líder global em 
matéria de inovação. À semelhança da parceria com o Founder Institute, os nossos funcionários estão 
empenhados em criar outras parcerias e implementar as condições necessárias para transformar 
Brampton um local de excelência para empreendedores e empresas.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«Consigo vislumbrar um futuro em que Brampton se torne berço de um número considerável de 
empresas tecnológicas em fase de arranque (tech startups). Normalmente, as empresas tecnológicas 
em fase de arranque (tech startups) são impulsionadas por imigrantes. Brampton possui uma 
percentagem elevada de imigrantes e uma das populações mais jovens do país que vive entre os 
centros tecnológicos de Toronto e Waterloo, de renome a nível mundial. Possuindo vantagens em 
termos de acessibilidade relativamente às cidades vizinhas e uma base demográfica que supera os 
centros tecnológicos na parte ocidental, Brampton tem potencial para crescer rapidamente como 
centro de empresas em fase de arranque (startup hub). 

- Sunil Sharma, Diretor Executivo (Managing Director), Techstars Toronto; Co-Diretor (Co-Director), 
Founder Institute, Sucursais de Toronto e Waterloo (Toronto and Waterloo Chapters) 

«O Founder Institute tem o prazer de anunciar a parceria com a Cidade de Brampton, que visa 
desenvolver o seu próspero ecossistema tecnológico. O Corredor da Tecnologia de Toronto (Toronto 
Tech Corridor) é uma das melhores regiões do mundo para lançar uma empresa. Estamos gratos pela 
oportunidade de colocar Brampton em primeiro plano.» 

- Ryan Micheletti, Presidente de Operações Globais (Head of Global Operations), Founder Institute 

«Na qualidade de licenciado recente pelo FI e residente de Brampton, vi em primeira mão as 
oportunidades que o FI apresenta. Com a parceria entre o FI e Brampton, acredito que Brampton terá 
oportunidade de capacitar os empreendedores. Tal será conseguido através da ampliação das suas 
redes, da oferta de sessões de grupo e montagem semanais, e do acesso aos orientadores que 



 

 

também possuem as suas próprias empresas em fase de arranque (startups) e podem partilhar as 
suas experiências em primeira mão. Sendo uma das maiores cidades do Canadá, Brampton estará 
posicionada como um verdadeiro centro para a inovação e o sucesso empresarial.» 

- Daniel Yeboah Diretor-Geral (General Manager), Ellerca Health Corp.  
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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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