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A BHive Brampton abriu e capacita a próxima geração de inovadores  

BRAMPTON, ON (21 de maio de 2021) – Ontem, a Cidade de Brampton acolheu um lançamento 
virtual da BHive Brampton, uma plataforma de adaptação suave para empreendedores internacionais 
no Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton. 

A BHive é uma iniciativa desenvolvida pela Cidade de Brampton com o objetivo de capacitar a próxima 
geração de inovadores, acelerar o seu percurso e criar um impacto positivo para o empreendedor, a 
economia e a comunidade como um todo. Criada em colaboração com o Centro de Desenvolvimento 
Empresarial de Toronto (Toronto Business Development Centre), a BHive destina-se a atrair os 
empreendedores estrangeiros que desejem estabelecer novas empresas dimensionáveis no Canadá 
através do Start-up Visa. Aos candidatos selecionados ser-lhes-á atribuída residência permanente e, 
durante o seu programa de incubação de 6 meses, terão uma gama de recursos, incluindo espaço de 
escritório, oportunidades de trabalho em rede e serviços de apoio à empresa. Os empreendedores 
podem candidatar-se aqui (here). 

A evolução contínua do Distrito da Inovação (Innovation District) da Cidade é um elemento essencial 
da sua Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), e contribuirá para que a 
Cidade supere a pandemia de COVID-19. A BHive reúne uma série de espaços empreendedores, 
incubação empresarial, e espaços de aceleradora no Distrito da Inovação (Innovation District) de 
Brampton, incluindo o Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), a 
Zona da novação liderada pela Ryerson (Ryerson-led Innovation Zone), o Centro de Investigação, 
Inovação e Comercialização (RIC) (Research Innovation Commercialization Centre), o Instituto 
Founder (Founder Institute), a Aceleradora para a Cibersegurança (Cyber Security Accelerator), a 
Catalizadora Cyber Ranger liderada pela Rogers Cyberecure Catalyst e a Ryerson's DMZ. A Câmara 
de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) e a Downtown Brampton BIA também são 
parceiros fundamentais para a construção do Distrito da Inovação (Innovation District). 

Saiba mais sobre a BHive aqui (here). Conheça o Distrito da Inovação (Innovation District) da Cidade 
aqui (here). 

Citações 

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) e, ao lançarmos a BHive, 
continuamos a criar um ecossistema onde os empreendedores podem idealizar empresas e produtos, 
contratar pessoal vocacionado, obter capital, e dimensionar a sua empresa sem sair do nosso Distrito 
da Inovação (Innovation District). Brampton está verdadeiramente em vias de se tornar líder em 
Inovação. Espero que comecem histórias de grande sucesso na BHive e no nosso Distrito da Inovação 
(Innovation District).» 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fimmigration-refugees-citizenship%2Fservices%2Fimmigrate-canada%2Fstart-visa.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585347288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.f6s.com%2Fstart-upvisaprogram%2Fapply&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6E65X%2BRzKsU8%2B%2Fiq2ahbWPewQonXSMYOsA9wCzNS8Jg%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=doutHmli5h9cd9d9Zg31C9tTqltja6j2T27fFaVjDys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585367284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pY7N9%2Bchq%2F4N4HwFnvcp0R3MeZlFXCT2qL8JnNG36zw%3D&reserved=0


 

 

«Brampton está em vias de se tornar líder em inovação e cria empregos para o futuro. Ao acolher a 
BHive no nosso Distrito da Inovação (Innovation District) em expansão, estamos a reforçar a nossa 
capacidade de promover uma comunidade de empresas em fase de arranque, desenvolver as 
aptidões locais e apoiar os empreendedores em cada fase do seu percurso. Esperamos acolher 
empresas novas na nossa comunidade e vê-las prosperar.» 

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

«A contínua evolução do Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton é um elemento 
fundamental da nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), e 
contribuirá para superarmos os impactos da pandemia de COVID-19. O setor da Inovação e 
Tecnologia desempenha um papel essencial nessa resiliência económica. Ao habilitar a próxima 
geração de inovadores, a BHive terá um impacto positivo na economia e na comunidade como um 
todo.» 

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

«O crescente ecossistema de inovação de Brampton demonstra o compromisso do nosso pessoal 
para criar um Distrito da Inovação (Innovation District) que capte os melhores parceiros. Com o 
lançamento da BHive trazemos mais especialização do Centro de Desenvolvimento Empresarial de 
Toronto (Toronto Business Development Centre) para o nosso Distrito da Inovação (Innovation 
District), oferecendo ainda mais oportunidades de colaboração, parceria e inovação para todos os 
setores.» 

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

«Orgulhamo-nos de fazer parte do distrito da inovação da Cidade de Brampton recentemente lançado, 
que forma parcerias com as melhores instituições académicas da região e líderes comunitários 
visionários, com vista a criar um ecossistema favorável aos empreendedores. A BHive procura trazer 
empreendedores experientes recém-chegados, ajudando-os a assentar e expandir. Os nossos 
investimentos em empreendedores inovadores beneficiarão as futuras empresas, bem como o 
crescimento global do ecossistema da inovação no Canadá.» 

- Vikram Khurana, CEO, Brampton BHive. 

«A chave para um ecossistema saudável é a polinização cruzada, e ao unirmos pessoas que possuem 
antecedentes e especializações diferentes, não só reforçamos a BHive, como desenvolvemos o 
ecossistema da inovação. Em conjunto com a especialização do TBDC para fornecer uma 
programação de classe mundial para os empreendedores recém-chegados, esperamos contribuir com 
essa experiência partilhada e apoiar a BHive na construção de um futuro melhor com inovação que 
contribua significativamente para a região e o Canadá como um todo.» 

- Sobi Ragunathan, Membro da Administração (Board Member), Centro de Desenvolvimento 
Empresarial de Toronto (Toronto Business Development Centre); Principal Parceiro de Conformidade 
(Senior Compliance Partner), 4S Consulting Services Inc.  

 



 

 

 
 

-30- 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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. 
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