
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
  

Brampton atinge um novo marco com a Agência de Desenvolvimento dos 
Setores Artístico, Cultural e Criativo 

 
BRAMPTON, ON (18 de fevereiro de 2021) – Nomeada ontem pelo Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council), Nuvi Sidhu foi confirmada como Presidente inaugural para liderar a empresa 
em fase de arranque (start-up) e incubação da primeira Agência de Desenvolvimento dos Setores 
Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency).  
 
Durante os últimos oito anos, Nuvi Sidhu tem promovido a comunidade artística local, utilizando 
comunicações fortes e capacidades de gestão de projetos para reforçar relações e apoiar a 
comunidade artística emergente de Brampton. Ela possui dez anos de experiência no domínio de 
envolvimento comunitário na área metropolitana de Toronto e Hamilton (GTHA) e trabalhou com 
inúmeros artistas e organizações locais sem fins lucrativos que gerem demonstrações artísticas e 
desenvolvem oficinas (workshops) como forma de apoio ao setor criativo.   
  
Ela será acompanhada pelo Responsável Sénior do Programa (Senior Program Lead), Michael 
Vickers, para orientar a empresa em fase de arranque e a eventual criação de uma organização 
independente sem fins lucrativos, com vista a apoiar uma ecologia robusta, criativa e empreendedora 
em Brampton. Michael possui dez anos de experiência na organização de iniciativas criadas do zero, 
tendo construído uma reputação como líder estratégico responsável pelo desenvolvimento e reforço de 
comunidades e programas diversos e criativos. Mais recentemente, Michael foi Codiretor (Co-Director) 
da organização artística Akin sediada em Toronto, onde liderou o planeamento estratégico e respetivas 
operações para criar o maior fornecedor de espaços de estúdio acessíveis e partilhados do Canadá. 
  
Esta nova organização irá funcionar de forma independente da Cidade e é um parceiro chave na 
distribuição de uma visão ambiciosa da Cidade para os setores artístico, cultural e criativo, conforme 
expresso na visão estratégica da Cidade e no Plano Diretor da Cultura (Culture Master Plan). 
 
Estima-se que a Agência seja uma agência de desenvolvimento dos setores artístico, cultural e 
criativo, incubando, crescendo, celebrando, defendendo e ligando os setores através da prestação de 
uma gama de programas, serviços e recursos. 
 
A Cidade de Brampton aprovou o seu Plano Diretor da Cultura (Cultural Master Plan) em 2018 para 
estabelecer uma via estratégica para se tornar numa cidade urbana criativa, expressiva e conectada. 
  
Sobre Nuvi Sidhu 
  
Nuvi Sidhu é Consultora de Gestão de Projetos (Project Management Consultant) e, durante os últimos 
5 anos, geriu a NuvCo Inc. para prestar serviços de gestão de projetos a artistas, criativos e/ou 
organizações sem fins lucrativos locais. Atualmente, Nuvi é Produtora Sénior (Senior Producer) na 
Point Blank Creative, uma agência de publicidade centrada em campanhas digitais e projetos criativos. 
Anteriormente, Nuvi, foi Diretora de Projetos (Project Manager) dos artistas e clientes de Brampton, 
incluindo Rupi Kaur Inc, SOCH, The Element, e Noyz. Anteriormente, Nuvi desempenhou uma 
variedade de funções no setor público como Consultora Sénior de Gestão de Projetos (Senior Project 
Management Consultant) no Centennial College, e Infraestruturas de Ontário. Nuvi contribui com 9 
anos de experiência em gestão de projetos, 4 anos de experiência em relações governamentais, e 



 

 

mais de 10 anos de experiência na organização de projetos comunitários nos domínios artístico e 
cultural na Região de Peel (Peel Region) para a função de Presidente Inaugural (Inaugural Chair) da 
primeira Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and 
Creative Industry Development Agency). Nuvi possui um Bacharelato em Artes (Bachelor of Arts 
Degree) da Universidade York (York University) e um Certificado de Gestão de Projetos (Project 
Management Certificate) do Sheridan College. Ela é reconhecida como Profissional de Gestão de 
Projetos (Project Management Professional [PMP]), pelo Instituto de Gestão de Projetos (Project 
Management). 
 
Nuvi irá desempenhar a função de Presidente Inaugural a título voluntário, à medida que a Agência de 
Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry 
Development Agency) se prepara, e transita com êxito para o estatuto sem fins lucrativos ao longo de 
um período de 3 anos. O recrutamento do Presidente (Chair) seguiu o processo e a matriz de 
qualificações detalhada, aprovados pelo Conselho Municipal (Council) em janeiro de 2020. 
 
Sobre Michael Vickers 
  
É um artista premiado reconhecido pelo Conselho Artístico de Ontário (Ontario Arts Council), Conselho 
Artístico de Toronto (Toronto Arts Council) e Conselho Canadiano para as Artes (Canadian Council for 
the Arts); nos últimos 9 anos, Michael serviu como Codiretor (Co-Director) do Coletivo Akin (Akin 
Collective), uma organização artística da área metropolitana de Toronto e Hamilton (GTHA) que 
disponibiliza espaços de estúdios criativos, bem como uma programação baseada nas artes. Estes 
estúdios fornecem um ambiente de trabalho com uma atmosfera inspiradora onde as pessoas podem 
trabalhar em empreendimentos criativos e projetos empreendedores de todos os tipos. A Akin reforça 
a comunidade através de críticas artísticas, oficinas (workshops), eventos de estúdio abertos, visitas a 
galerias, exposições mensais, bem como outros projetos artísticos variados. Anteriormente, Michael 
desempenhou funções em várias galerias de Toronto e na cidade de Nova Iorque. Michael ensinou 
Arte Contemporânea no Humber College, foi docente no Humber College e na OCAD University, e 
organizou residências artísticas no Centro Banff para as Artes e Criatividade- Leaders’ Lab (Banff 
Centre for Arts and Creativity- Leaders’ Lab), AZ West- Andrea Zittlel Wagon Station Encampment na 
Califórnia, e VSVSVS Studio Residency em Toronto. Michael possui um Bacharelato em Artes 
(Bachelor of Arts), Especialização em Artes Visuais (Majoring in Visual Arts) da Universidade de 
Ottawa (University of Ottawa), e um Mestrado em Artes em História da Arte Contemporânea e 
Moderna (Master of Arts in Contemporary and Modern Art History) da Universidade de Toronto 
(University of Toronto). 
 
Citações 
  
«Esta Agência irá desempenhar um papel fundamental no reforço das artes como promotor económico 
e na transformação do atual ambiente cultural da Cidade numa cena artística próspera – 
complementada com oportunidades para produzir, participar em e consumir produtos criativos que 
fomentam o progresso cultural e comunitário, atraem investimento e reforçam a identidade de 
Brampton.» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Ter uma agência inteiramente focada no desenvolvimento dos setores artístico, cultural e criativo em 
linha com o Plano Diretor da Cultura (Culture Master Plan) da Cidade é uma ligação fundamental para 
a construção de uma ecologia criativa e empreendedora robusta na Cidade de Brampton. A 
Comunidade Artística de Brampton (Brampton’s Arts Community) será uma parte importante da 
Recuperação Económica de Brampton e este novo marco irá ajudar a Agência de Desenvolvimento 
dos Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) a 
realizar esse trabalho primordial.» 



 

 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 
  
«A nomeação de um Presidente que irá supervisionar o painel consultivo, administrar e liderar é um 
marco no arranque e desenvolvimento da primeira Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, 
Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) de Brampton. Esta 
função, juntamente com o Responsável Sénior (Senior Lead), será crucial para defender a importância 
e o estatuto das artes em Brampton.» 
- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente (Chair), 
Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton  
  
«Os setores Artístico, Cultural e Criativo de Brampton constituem uma parte integrante do Mosaico 
multicultural (Mosaic) vibrante da nossa cidade. Através da colaboração estreita com o painel 
consultivo de especialistas da Agência, a nossa equipa está empenhada em promover uma cena 
artística e cultural próspera em Brampton, contribuindo para o bem-estar geral da nossa comunidade.» 
- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Estou entusiasmada por começar a assumir responsabilidade como primeira Presidente (Chair) da 
Cidade de Brampton para a Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo 
(Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) e espero cooperar e trabalhar com muitos 
artistas talentosos e organizações artísticas que contribuem para a diversidade da comunidade criativa 
de Brampton. Com os artistas de Brampton em primeiro plano, espero que possamos trabalhar de 
forma conjunta no sentido de concretizar a visão da agência. Também estou entusiasmada por 
trabalhar com Michael Vickers, na sua função de Responsável Sénior de Projetos (Senior Project 
Lead) que contribuirá com a sua liderança e especialização no domínio do planeamento estratégico 
para o lançamento desta nova e interessante organização.» 
- Nuvi Sidhu, Presidente (Chair), Agência de Desenvolvimento dos Setores Artístico, Cultural e Criativo 
(Culture and Creative Industry Development Agency) 
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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

