
 

 

 

 

 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

Cidade de Brampton distinguida pela Site Selection Magazine como um dos 
Melhores Locais do Canadá para investir 

BRAMPTON, ON (3 de setembro de 2021) – Ontem, a Site Selection Magazine, uma publicação 
empresarial com circulação internacional, abrangendo o mercado imobiliário empresarial e o 
desenvolvimento económico, anunciou a sua lista de Melhores Locais do Canadá (Canada’s Best 
Locations), com a Cidade de Brampton a classificar-se entre os 20 melhores. 

Com esta classificação, o Gabinete de Desenvolvimento Económico (Economic Development Office) da 
Cidade foi distinguido pela Site Selection Magazine como um dos melhores locais do Canadá para investir. 
A Cidade continua a centrar os seus esforços em prol do desenvolvimento económico nos principais 
setores da Cidade: Inovação e Tecnologia, Fabrico Avançado, Processamento de Alimentos e Bebidas e 
Ciências da Vida e da Saúde. Em 2020, deu-se especial ênfase à Retenção de Negócios e Expansão, 
como parte da Estratégia FDI da Cidade. Brampton é a segunda cidade do Canadá com o crescimento 
mais rápido com uma população de aproximadamente 700 000 pessoas. Com uma idade média de 36 
anos, os jovens de Brampton, uma força laboral qualificada e diversa com cerca de 320 000 pessoas, 
representam mais de 234 culturas que falam 115 idiomas. 

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 criar resiliência e vantagem competitiva para a 
economia de Brampton, e contribuirá para que a Cidade avance após a pandemia de COVID-19. 

Brampton continua a atrair um investimento significativo na cidade, com os seguintes projetos importantes 
anunciados recentemente:  

• Alectra: em junho, a Alectra anunciou (Alectra announced) o seu plano para a construção de 
um novo centro de operações sustentável localizado em 200 Kennedy Road South em 
Brampton. 
A um quilómetro do novo local encontram-se 78 empresas no setor retalhista e 55 no 
alojamento e serviços alimentares. Ao trazer 400 funcionários para a área – duas vezes e 
meia o número de empregos nas instalações atuais – a Alectra ajudará a reforçar as 
empresas do setor retalhista e alimentar de Brampton a uma curta distância do centro de 
operações, apoiando a recuperação económica local e o crescimento da cidade no futuro. 

• Coke Canada Bottling: em dezembro de 2020, a Coke Canada Bottling anunciou o novo 
investimento de 12,8 milhões de dólares ($12.8 million) nas instalações da Coke Canada 
Bottling Brampton. Este investimento será usado para converter as atuais capacidades de 
fabrico da linha, com vista a satisfazer a necessidade de uma maior inovação produtiva para 
os consumidores. 

• Maple Lodge Farms: no início deste ano, a Maple Lodge Farms anunciou que planeiam 
expandir a sua fábrica de Brampton em 23 226 m2 (250 000 square feet), criando mais 300 
empregos. Também têm planos para uma nova instalação, destinada ao seu espaço 
comercial Chicken Shop, criando mais 100 empregos. 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiteselection.com%2Fissues%2F2021%2Fsep%2Fcanadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY%2FeOz1EMASNBCy46Laqwo%3D&reserved=0


 

Citações 
  
«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e com a nossa excelente localização 
no Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá e o nosso grupo de talentos competitivo, 
proporcionamos um local favorável para o investimento das empresas a nível global. Orgulhamo-nos desta 
distinção atribuída pela Site Selection Magazine como um dos Melhores Locais do Canadá (Canada's Best 
Locations), e acohemos todos os potenciais selecionadores de instalações para que saibam mais sobre o 
que faz de nós uma cidade de classe mundial do futuro.» 

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

«À medida que prosseguimos após os efeitos da pandemia, o investimento desempenha um papel 
importante para conferir vantagem competitiva e resiliência à economia de Brampton, enquanto nos 
centramos na recuperação. Brampton significa negócio, e nós estamos orgulhosos por a Site Selection 
Magazine ter distinguido a nossa cidade como um dos Melhores Locais do Canadá (Canada’s Best 
Locations) para investir.»  

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

«O investimento é um pilar fundamental da Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery 
Strategy) da Cidade, e Brampton está dedicada a posicionar-se como uma cidade inovadora e um local 
preferencial de investimento para as empresas do Canadá e de todo o mundo. Agradecemos a distinção da 
nossa cidade de excelência como um dos Melhores Locais do Canadá (Canada’s Best Locations). Com um 
grupo de talentos qualificado, uma localização no Corredor da Inovação (Innovation Corridor) e uma equipa 
de Desenvolvimento Económico dedicada, Brampton está pronta para receber investimentos na nossa 
comunidade.» 

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

«Na Cidade de Brampton, estamos dedicados a apoiar a Prioridade do Mandato do Conselho (Term of 
Council Priority): Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e nós continuamos a 
ser um local excelente para as empresas investirem. Felicitamos a nossa equipa do Gabinete de 
Desenvolvimento Económico de Brampton (Brampton Economic Development Office) por esta distinção 
como um dos Melhores Locais do Canadá (Canada’s Best Locations). À medida que avançamos após a 
pandemia de COVID-19, estamos centrados na recuperação da nossa cidade, e continuaremos a trazer 
resiliência para a nossa economia, assegurando o investimento permanente.» 

- 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 

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


 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
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