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Cidade escolhe a Diamond Schmitt como responsável pela arquitetura do 

transformador Centro para a Inovação (Centre for Innovation)  

BRAMPTON, ON (27 de julho de 2021) – Com a seleção de um arquiteto para o seu Centro para a 
Inovação (CFI - Centre for Innovation), a Cidade continua o seu trabalho para revitalizar e revelar o 
potencial económico da baixa de Brampton. 

A Cidade adjudicou a conceção do projeto CFI à Diamond Schmitt, arquitetos canadianos que 
apresentaram designs inovadores para espaços culturais, académicos e cívicos em todo o mundo. 
Alguns dos projetos mais famosos da Diamond Schmitt incluem o Edifício do Senado do Canadá 
(Senate of Canada Building); a Universidade de Arte e Design Emily Carr (Emily Carr University of Art 
and Design) em Vancouver; o Teatro Mariinsky II (Mariinsky II Theatre) em São Petersburgo, Rússia; o 
Centro Nacional de Artes (National Arts Centre) em Ottawa; o Centro para as Artes Performativas Four 
Seasons de Toronto (Toronto’s Four Seasons Centre for the Performing Arts) e o Centro Globe and 
Mail (The Globe and Mail Centre); o Lazaridis Hall na Universidade Wilfrid Laurier University (Wilfrid 
Laurier University) em Waterloo e o Centro Peel Memorial para a Saúde e o Bem-estar Integrados 
(Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness). A Diamond Schmitt também está a 
conceber a nova Biblioteca Pública de Ottawa (Ottawa Public Library) e a Instalação Comum da 
Biblioteca e dos Arquivos do Canadá (Ottawa Public Library and Library and Archives Canada, OPL-
LAC). 

Centrando-se em designs inspirados na comunidade urbana, no contexto histórico, na criação de 
espaços públicos e no compromisso com a construção específica de edifícios de baixo carbono e 
baixo consumo altamente sustentáveis, a Diamond Schmitt é a solução perfeita para concretizar um 
ícone transformador na baixa de Brampton. 

O CFI ficará localizado centralmente no coração da baixa de Brampton e apoiará a presença de atuais 
e futuras instituições de ensino pós-secundário na cidade, tais como a Universidade Algoma (Algoma 
University), a Universidade Ryerson (Ryerson University) e a Universidade de Guelph-Humber 
(University of Guelph-Humber). Prevê-se que desempenhe um papel essencial na ligação entre as 
instituições de ensino pós-secundário, as empresas locais e as empresas em fase de arranque (start-
ups), contribuindo para associar a mão-de-obra de Brampton a empregos qualificados no futuro. O CFI 
estimulará consideravelmente o coração da baixa da cidade, e o design da instalação permitirá obter 
uma experiência do utilizador positiva e motivadora, tanto no interior do edifício, como através da 
paisagem das ruas e do design urbano. 

Enquanto parte do Distrito da Inovação de Brampton em crescimento, o Centro para a Inovação 
(Centre for Innovation) será um espaço de colaboração que oferece uma nova biblioteca central com 
oportunidades para criação e programação digital, atuação e gravação de áudio, tecnologias de apoio 
para várias competências, e dias de cultura. A biblioteca oferecerá espaços para escritórios flexíveis 
para envolver os residentes e os parceiros comunitários. 

O CFI será uma porta de entrada e um ponto de referência para os passageiros que cheguem ou 
partam da cidade a partir da estação Downtown Brampton GO. Irá servir todos os residentes de 
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Brampton, bem como os estudantes universitários, proporcionando oportunidades de participação aos 
estudantes do ensino básico, secundário e pós-secundário, para inovarem e colaborarem entre si, bem 
como com os residentes, a comunidade empresarial e a indústria num cenário cooperativo que 
promova a aprendizagem baseada na experiência. 

O início da construção está previsto para 2023. 

Durante a COVID-19, a Cidade continuou o seu trabalho para estimular o investimento e a 
revitalização da baixa e potenciar novos desenvolvimentos no coração de Brampton. Reforçando as 
Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities), as iniciativas de transformação em 
curso ajudarão a criar comunidades íntegras, revelar o potencial económico e reforçar a posição única 
de Brampton no Corredor da Inovação (Innovation Corridor). 

Para saber mais sobre o CFI, visite www.brampton.ca 

Factos rápidos 

• Em março de 2021, a Cidade saudou a declaração da Província para o aumento de 
oportunidades de ensino pós-secundário em Brampton, incluindo um instituto de medicina na 
Universidade Ryerson (Ryerson University). 

• Na sua reunião de 7 de julho, o Conselho aprovou um subsídio de planeamento no valor de 1 
milhão de dólares ($1 million) para a Universidade Ryerson (Ryerson University) para ajudar a 
financiar uma futura Escola de Medicina de Brampton (Brampton School of Medicine). 

• Em 16 de junho de 2021, a Cidade e a Universidade de Guelph-Humber (University of Guelph-
Humber) confirmaram a sua intenção de deslocar a instituição académica para Brampton na 
qualidade de locatário consolidado no Centro para a Inovação (Centre for Innovation). 

• A Cidade está a construir um ecossistema de inovação e empreendedorismo no coração da 
baixa de Brampton. O Distrito da Inovação (Innovation District) criará talentos inovadores com o 
objetivo de apoiar as empresas em fase de arranque (start-ups) de toda a região, bem como 
recém-chegados internacionais, com recursos para empresas em todas as fases, incluindo 
empresas em fase de arranque (start-up), empresas em fase de expansão (scale-up), 
pequenas e médias empresas, e grandes empresas. Está a ser realizado um investimento 
superior a 21 milhões de dólares ($21 million) no Distrito da Inovação (Innovation District), uma 
peça fundamental da nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery 
Strategy). 

Citações 

«Brampton está no meio de uma transformação emocionante, e o nosso Centro para a Inovação 
(Centre for Innovation) irá desempenhar um papel fundamental, contribuindo para ajudar a nossa 
cidade a transformar-se num centro de educação e inovação importante. Com a seleção da Diamond 
Schmitt – uma das melhores firmas canadianas – estamos mais perto de revelar o potencial 
económico da baixa de Brampton, e de oferecer aos nossos residentes uma educação de grande 
qualidade e oportunidades de qualificação precisamente aqui.» 

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

«O desenvolvimento contínuo do nosso Distrito da Inovação (Innovation Distric) é uma ação 
fundamental da nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) e o 
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Centro para a Inovação (Centre for Innovation) será essencial para estimular o crescimento futuro na 
área e apoiar a nossa recuperação. Estou entusiasmado por a Cidade ter selecionado um arquiteto, e 
aguardo com expectativa as vantagens que o Centro para a Inovação (Centre for Innovation) trará para 
a nossa baixa.» 

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

«A Cidade está dedicada a revitalizar a nossa baixa, e a criar comunidades íntegras onde os nossos 
residentes possam viver, aprender, trabalhar e divertir-se. Com esta declaração relativa à seleção da 
Diamond and Schmitt Architects Inc. como arquiteto responsável pelo nosso transformador Centro 
para a Inovação (Centre for Innovation), trabalhamos para uma Brampton mais forte e impactante.» 

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

«A nossa equipa na Cidade de Brampton está dedicada a revelar o potencial da nossa baixa, e a 
continuar a construir um ecossistema para que estudantes e empresas prosperem. Com a nossa 
principal localização no Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá, a Cidade continua a 
abrir caminho para o desenvolvimento da nossa cidade, com vista a transformar-se num centro de 
educação e inovação em prol da nossa comunidade. Aguardamos com expectativa o avanço do 
projeto do Centro para a Inovação (Centre for Innovation) e esperamos continuar a obter resultados 
para os nossos residentes.» 

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

«Para a Diamond Schmitt é uma honra colaborar com a Cidade de Brampton na conceção do Centro 
para a Inovação (Centre for Innovation), uma iniciativa de visão cívica extraordinária.» 

- Don Schmitt, Diretor (Principal), Diamond Schmitt 

«Estamos entusiasmados por fazer parte deste projeto de transformação. O Centro para a Inovação 
(Centre for Innovation) apresenta uma oportunidade extraordinária para a nossa equipa traçar o curso 
para a inovação, resiliência e sustentabilidade.» 

- Mike Szabo, Diretor (Principal), Diamond Schmitt 
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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. 
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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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