
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           
 

A Cidade de Brampton oferece ajuda aos empreendedores de todas as 
idades com os programas Starter Company Plus e Summer Company 

 
BRAMPTON, ON (11 de fevereiro de 2021) – A Cidade de Brampton está agora a aceitar candidaturas 
para duas oportunidades de formação e financiamento de empreendedores: o Programa Starter 
Company Plus e o Programa Summer Company. 
 
Numa época de rápidas mudanças para as pequenas empresas de Brampton, a Cidade de Brampton 
continua a fornecer recursos para apoiar os empreendedores. Estes dois programas são oferecidos 
através do Centro de Empreendedorismo de Brampton (BEC (Brampton Entrepreneur Centre), com 
vista a ajudar os empreendedores a iniciarem ou desenvolverem as suas empresas. São financiados 
pelo Ministério do Desenvolvimento Económico, Criação de Empregos e Comércio de Ontário (Ontario 
Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade). 
 
Programa Starter Company Plus 
 
O BEC, em parceria com a Província de Ontário, reconhece a importância de apoiar as pessoas com 
uma ideia empresarial nova ou existente. O Programa Starter Company Plus fornece formação 
gratuita, aconselhamento gratuito, e concede oportunidades de até $5,000 para os participantes 
elegíveis iniciarem, expandirem ou adquirirem uma pequena empresa. O Programa visa abordar as 
necessidades de desenvolvimento económico locais e, quando adequado, centra-se em indústrias e 
setores específicos. 
 
Para se candidatar ao Programa Starter Company Plus em Brampton tem de confirmar a sua 
elegibilidade para participar e estar presente numa sessão informativa obrigatória. A presença na 
sessão informativa não garante que seja aceita para o programa ou receba um subsídio no âmbito do 
mesmo. 
 
As partes interessadas podem inscrever-se para a sessão informativa obrigatória em: 
 

• 18 de fevereiro, das 10:00 às 11:00 

• 18 de fevereiro, das 18:00 às 19:00 

• 23 de fevereiro, das 10:00 às 11:00 

• 23 de fevereiro, das 18:00 às 19:00 
 
Para saber mais sobre o programa e determinar a elegibilidade, visite www.brampton.ca/bec. 
 
Programa Summer Company 
 
Em parceria com o Governo de Ontário, o BEC ajuda os estudantes de Ontário, com idades entre os 
15 e 29 anos, a lançarem e gerirem uma empresa. Durante o verão, os estudantes participam em 
formações que abrangem temas, tais como domínio das redes sociais, marketing e vendas, risco da 
gestão de empresas, e trabalho em rede.   
 
O prazo para as candidaturas é 19 de abril de 2021. Os candidatos a jovens empreendedores são 
incentivados a contactarem o BEC para saberem mais sobre o processo de candidatura. O programa 
será fornecido virtualmente de maio a agosto de 2021. 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

 
As partes interessadas podem inscrever-se na sessão informativa obrigatória em: 

• 25 de março, das 15:30 às 16:30 
 
Visite www.brampton.ca/bec para mais informações. 
 
 
 
Sobre o Centro de Empreendedorismo de Brampton (The Brampton Entrepreneur Centre) 
 
O Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) pertence ao 
departamento de Planeamento, Construção e Desenvolvimento Económico (Planning, Building and 
Economic Development) da Cidade de Brampton. O BEC centra-se na estabilidade e no crescimento 
da economia local, promovendo a preparação cuidadosa, o lançamento e a sustentabilidade a longo 
prazo de micro e pequenas empresas em todos os setores. 
 
Sobre a Estratégia de Recuperação Económica de Brampton 
 
Em maio de 2020, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou uma Estratégia 
de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) como abordagem para a Cidade avançar 
com a retoma da economia local. A Estratégia de Recuperação Económica está organizada em quatro 
pilares: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, que inclui o alargamento das ofertas do Centro de 
Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) para reforçar o apoio aos 
empreendedores e pequenas empresas; Investimento; Artes, Cultura e Turismo; e Infraestruturas. 
Para saber mais, clique aqui (click here). 
 
Citações 
 
«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e as empresas locais são 
fundamentais para o bem-estar da nossa grande comunidade. Num período de dificuldades sem 
precedentes para os nossos residentes, continuamos emprenhados em promover os sonhos dos 
empreendedores locais, existentes e potenciais. Incentivo os cidadãos de Brampton interessados a 
aproveitarem os programas Starter Company Plus e Summer Company, que são oferecidos pelo 
nosso Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre).»  

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«O Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) fornece serviços e 
programas indispensáveis às micro e pequenas empresas em todos os setores da nossa cidade. Os 
interessados em iniciar, desenvolver ou adquirir uma empresa em Brampton são convidados a 
participarem numa sessão informativa para o Programa Starter Company Plus, e os estudantes 
aspirantes a empreendedores são incentivados a inscreverem-se no Programa Summer Company, 
ambos oferecidos pelo BEC. Vocês são o futuro da nossa cidade e nós estamos aqui para ajudar.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; 
Presidente (Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic Development and 
Culture), Cidade de Brampton 

 
«As empresas e os empreendedores locais de Brampton são fundamentais para o bem-estar geral da 
nossa comunidade. O Grupo de Trabalho de Apoio Económico COVID-19 (COVID-19 Economic 
Support Task Force) da Cidade foi criado no início da pandemia e desde então estabeleceu uma 
Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), que se centra no fornecimento 
de mais recursos e apoios aos nossos empreendedores e empresas para se lançarem e crescerem 
aqui em Brampton.»  

https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

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

 
«Os funcionários municipais estão empenhados em promover a Prioridade do Mandato do Conselho 
(Term of Council Priority) Brampton é uma Cidade de Oportunidades (Brampton is a City of 
Opportunities), e uma das muitas formas de a concretizar é através de programas oferecidos pelo 
nosso Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre). Os jovens e 
empreendedores são cruciais para o desenvolvimento da nossa economia local. Estamos orgulhosos 
de poder apoiá-los através dos próximos programas Starter Company Plus e Summer Company.»  

- 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

