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Em 2021, a fDI Intelligence classifica Brampton como principal cidade do 
futuro e local ideal para investimento 

BRAMPTON, ON (18 de junho de 2021) – Hoje, a fDI Intelligence, uma divisão do Financial Times 
(Reino Unido), anunciou os resultados dos seus Prémios Cidades Americanas do Ano (American Cities 
of the Year Awards), tclassificando-se a Cidade de Brampton em sexto lugar na categoria de «10 
Melhores Cidades Médias Americanas do Futuro» (Top 10 Mid-Sized American Cities of the Future). 

Brampton também se classificou em segundo lugar na categoria «10 Melhores Cidades Médias do 
Futuro – Conetividade» (Top 10 Mid-Sized American Cities of the Future – Connectivity), e em décimo 
segundo na categoria «25 Melhores Cidades Americanas para a Estratégia FDI» (Top 25 American 
Cities for FDI Strategy). 

Os esforços da Foreign Direct Investment (FDI) de Brampton continuam a centrar-se nos principais 
setores da Cidade: inovação e tecnologia, fabrico avançado, processamento de alimentos e bebidas e 
saúde e ciências da vida. Em 2020, deu-se mais ênfase à retenção e expansão de empresas como 
parte da Estratégia FDI da Cidade. 

O investimento é um pilar fundamental da Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery 
Strategy) da Cidade, aprovada pelo Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) em maio 
de 2020. A Estratégia de Recuperação Económica visa trazer resiliência e uma vantagem competitiva 
para a economia de Brampton e contribuirá para a evolução da Cidade após a pandemia de COVID-
19. 

Não é a primeira vez que Brampton é distinguida pela fDi Intelligence. As classificações são renovadas 
a cada dois anos e, durante os últimos oito anos, Brampton venceu de forma consistente ou ficou 
posicionada perto do topo em categorias como Recetividade Empresarial (Business Friendliness), 
Cidade do Futuro (City of the Future), Infraestruturas (Infrastructure) e Conetividade (Connectivity). 

A fDi Intelligence considera cinco categorias na classificação das cidades: Potencial Económico 
(Economic Potential), Recetividade Empresarial (Business Friendliness), Capital Humano e Estilo de 
Vida (Human Capital and Lifestyle), Relação Custo-Eficácia (Cost Effectiveness) e Conetividade 
(Connectivity). 

Os resultados completos e mais informações sobre as classificações estão disponíveis aqui (here). 

Citações 

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) com um quadro de talentos 
competitivo que assume a liderança em matéria de inovação. Orgulhamo-nos desta distinção atribuída 
novamente pela fDI Intelligence na categoria “10 Melhores Cidades Médias Americanas do Futuro” 
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(Top 10 Mid-Sized American City of the Future). Estes prémios reforçam o que já sabemos – Brampton 
é uma cidade de excelência e o local ideal para as empresas a nível global investirem.» 

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

«À medida que começamos a reabrir e a avançar após os impactos provocados pela pandemia de 
COVID-19, o investimento desempenhará um papel essencial com vista a trazer resiliência e vantagem 
competitiva para a economia de Brampton. Orgulhamo-nos que a fDI Intelligence nos tenha novamente 
distinguido nos seus Prémios de Cidades Americanas do Ano (American Cities of the Year Awards) e 
damos as boas-vindas a todas as empresas estrangeiras que queiram saber mais sobre o que torna 
Brampton na principal cidade do futuro.» 

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

«O investimento é um pilar fundamental da Estratégia de Recuperação Económica (Economic 
Recovery Strategy) da Cidade, e Brampton está empenhada em posicionar-se como cidade inovadora 
e principal local de investimento para as empresas de todo o mundo. Agradecemos a distinção da fDI 
que qualifica Brampton como “Melhor Cidade Média do Futuro” (Top Mid-Sized City of the Future). 
Enquanto cidade de excelência, temos em mente o negócio, e esperamos acolher o investimento 
estrangeiro na nossa comunidade.» 

- 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 

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e com a nossa posição primordial 
no Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá e a nossa mão-de-obra competitiva, 
continuamos a ser um local excelente para as empresas estrangeiras se instalarem. Em nome dos 
funcionários da Cidade de Brampton, gostaria de expressar o nosso orgulho por termos sido 
distinguidos novamente pela fDI Intelligence como principal local para investimento, e damos as boas-
vindas às empresas estrangeiras e apelamos para que dialoguem com o nosso pessoal de 
Desenvolvimento Económico dedicado para discutirem tudo o que Brampton tem para oferecer.» 

- 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 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 
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