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 Cidade de Brampton lança novo Programa de Estágio e Co-op em artes 

performativas para jovens negros e indígenas (performing arts Internship 
and Co-op Program for Black and Indigenous Youth) 

 
BRAMPTON, ON (31 de maio de 2021) – No sábado, 5 de junho, a Cidade de Brampton lança o seu 
novo Programa de Estágio e Co-op para jovens negros e indígenas (Black and Indigenous Youth 
Internship and Co-op Program) nas artes performativas, o primeiro do género no Canadá. 

Concebido por e para os estudantes negros e indígenas, o programa foi desenvolvido para celebrar e 
promover os jovens negros e indígenas, aumentar a compreensão cultural, oferecer oportunidades 
para desenvolvimento profissional, e preparar os estudantes para futuros cargos e carreiras de 
liderança no setor das artes performativas ao vivo. 

Reconhecendo a necessidade de agir em matéria de equidade e impacto social, o programa 
contribuirá para quebrar as barreiras que os jovens negros e indígenas enfrentam quando tentam obter 
formação e oportunidades no domínio das artes. O programa é apoiado pela Algoma University e 
gerido pela Cidade de Brampton, em coordenação com as direções das escolas locais. 

Nos últimos três meses, o primeiro grupo de cinco estudantes começou o programa-piloto com os 
principais mentores e membros da comunidade Cameron Grant, Angela Boyer, Deneille R. Walters, 
bem como os funcionários das Artes Performativas (Performing Arts) da Cidade. A equipa trabalhou 
neste projeto-piloto virtual para conceber um quadro para o programa para os próximos anos. 

No sábado, 5 de junho, pelas 13:00, assista a uma apresentação virtual para saber mais sobre o 
programa-piloto de 2021, os papéis desempenhados pelos estudantes enquanto criadores do 
programa. Para caber como participar visite therosebrampton.ca. 

Em 2022, através do programa, será aberta uma vaga de estágio remunerado para candidatos do 
ensino superior, e estarão disponíveis quatro vagas co-op, abertas a candidatos do ensino secundário. 
O programa de estágio e co-op foi concebido de acordo com a Estratégia de Diversidade e Inclusão 
(Diversity and Inclusion Strategy) da Cidade, com vista a atrair e promover uma força laboral diversa 
que reflita a comunidade. 

Celebração do Mosaico Multicultural de Brampton 
 
Brampton é uma das mais jovens cidades do Canadá com mais de 130 600 jovens com idades 
compreendidas entre os 14 e os 29 anos. Este ano, Brampton foi designada uma das Melhores 
cidades para os jovens trabalharem da RBC (RBC’s Best Cities for Youth to Work), classificando-se na 
18.ª posição entre as 27 cidades que integravam a lista, pela nossa proeminente Economia Municipal 
(City Economy). 
 

Em março de 2020, a Cidade de Brampton recebeu a designação de Comunidade Platina Apelativa 
para os Jovens (Platinum Youth Friendly Community) atribuída pela Play Works, um programa apoiado 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.


 

 

pela Parks and Recreation Ontario. Pela terceira vez, a Cidade de Brampton e os parceiros 
comunitários foram distinguidos pelo compromisso notável com a criação e o desenvolvimento de 
oportunidades para os jovens. 

Em dezembro de 2020, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) estabeleceu um 
Gabinete da Equidade (Equity Office), com vista a identificar e remover barreiras no local de trabalho e 
na comunidade. Este gabinete irá trabalhar para garantir um tratamento justo e equitativo de todos os 
indivíduos e promover um ambiente harmonioso para os residentes. Em junho de 2020, a Cidade de 
Brampton lançou a sua Unidade de Capacitação Económica, Cultural e Social da Comunidade 
Africana e Caribenha Negra e de Combate ao Racismo contra os Negros (Black African and Caribbean 
Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) para empreender ações 
significativas contra o racismo contra os negros e capacitar os indivíduos para terem êxito e serem 
produtivos. 
 
CITAÇÕES 
 
«Brampton orgulha-se de apoiar o primeiro Programa de Estágio e Co-op para Jovens Negros e 
Indígenas para as Artes Performativas (Black and Indigenous Youth Internship and Co-Op Program). 
Este programa visa celebrar e promover os jovens negros e indígenas, aumentar a compreensão 
cultural, oferecer oportunidades para desenvolvimento profissional e preparar os estudantes para 
futuros cargos e carreiras de liderança no setor das atuações ao vivo.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«A Cidade de Brampton está empenhada em dar prioridade às vozes e necessidades dos jovens e 
reconhece a importância e o valor de agir e investir nos nossos jovens. Os programas de estágio e co-
op beneficiam imenso os jovens e orgulho-me de dizer que Brampton é a primeira cidade do Canadá a 
oferecer este programa destinado aos jovens negros e indígenas nas artes performativas.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor); Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários; Cidade de Brampton 

 
«Com ênfase específica nos jovens negros e indígenas, a Cidade de Brampton reconhece a 
importância das ações em prol da equidade e do impacto social, e de quebrar barreiras que os jovens 
negros e indígenas enfrentam no acesso à formação e às oportunidades no domínio das artes.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
 
«Um dos objetivos da Unidade de Capacitação Económica e de Combate ao Racismo contra os 
Negros (Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit) consiste em identificar e desenvolver 
oportunidades para a realização dos jovens negros e indígenas. É fundamental incentivar os jovens a 
exercer a liderança e este programa extraordinário é ideal para isso, uma vez que apresenta 
oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Estou entusiasmada com as suas 
possibilidades de fazerem a diferença no setor das artes performativas ao vivo, e agradeço à Algoma 
University por contribuir para que isto seja possível.» 

- Gwyneth Chapman; Consultora Sénior (Senior Advisor), Unidade de Capacitação Económica, 
Cultural e Social da Comunidade Africana e Caribenha Negra e de Combate ao Racismo contra 
os Negros (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-
Black Racism Unit); Cidade de Brampton 

  
«Acolher estudantes e estagiários co-op à nossa Equipa de Artes Performativas (Performing Arts 
Team) é uma oportunidade extraordinária para reforçar o apoio aos jovens negros e indígenas da 
nossa comunidade. Esperamos que os estudantes que participam neste programa explorem carreiras 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

nas Artes Perfomativas (Performing Arts), trabalhem para atingir os seus objetivos de aprendizagem, e 
criem iniciativas inovadoras que celebrem e promovam os jovens de Brampton!» 

- Steven Schipper, Diretor-Executivo Artístico (Executive Artistic Director), Artes Performativas 
(Performing Arts), Cidade de Brampton 

 
«Quando surgiu a oportunidade de fazer parte de uma iniciativa tão importante, aceitámo-la com 
agrado. O programa de estágio e co-op em Artes Perfomativas (Performing Arts co-op and internship 
program) da Cidade de Brampton proporcionará aos estudantes uma oportunidade fantástica para 
desenvolverem competências técnicas e pessoais importantes, conferindo aos jovens as bases para 
criarem uma carreira nos próximos anos. Estamos entusiasmados por fazer parte de algo que visa 
promover a inclusão, a diversidade, a aprendizagem e a experiência interculturais no seio das nossas 
comunidades. É um orgulho e uma honra para nós podermos apoiar este programa em Brampton. 
Estamos satisfeitos por fazer parte do crescimento de Brampton e apoiar os jovens em todas as fases 
do seu percurso educativo.»  

- Craig Fowler, Vice-Presidente, Crescimento, Inovação e Relações Externas (Growth, 
Innovation and External Relations), Algoma University 
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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. 

 

 
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 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

