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Cidade de Brampton assinala outubro como o Mês das Pequenas 
Empresas 

BRAMPTON, ON (1 de outubro de 2021) – Outubro é o Mês das Pequenas Empresas (Small 
Business Month), e a Cidade de Brampton celebra os empreendedores locais cujas ideias, 
paixão e determinação contribuem para tornar a comunidade competitiva e próspera. 

Durante o mês de outubro, o Centro de Empreendedorismo de Brampton [Brampton 
Entrepreneur Centre (BEC)], integrado no Gabinete de Desenvolvimento Económico 
(Economic Development Office), apresenta uma agenda completa de programação virtual e 
eventos de trabalho em rede (networking) destinada à comunidade empresarial local 
abrangendo temas como marketing, ferramentas de design, contabilidade, incorporação, entre 
outros. Pode consultar os detalhes adicionais e inscrever-se nos eventos em 
www.brampton.ca/BEC. 

Também em outubro e em honra do Mês das Pequenas Empresas (Small Business Month), o 
BEC vai lançar o Programa de Êxitos Empresariais (Business Milestone Program). As 
pequenas empresas com dez ou menos funcionários que tenham sido fulcrais e evidenciaram 
resiliência durante a pandemia de COVID-19, que celebrem um aniversário ou um marco ou 
estejam a realizar algo especial ou único são convidadas a partilhar a sua história com o BEC 
em bec@brampton.ca. 

As pequenas empresas bem-sucedidas são fundamentais para uma cidade próspera, 
contribuem para a criação de empregos, impulsionam a economia e melhoram as vizinhanças 
locais. A COVID-19 teve um enorme impacto na comunidade da área metropolitana de 
Brampton, e as pequenas empresas - o sustentáculo das cidades – foram seriamente 
afetadas pela pandemia. 

Incentivamos os residentes a explorar, selecionar e comprar a nível local, e a ter em mente as 
dicas que se seguem: 

• Considere apoiar as empresas locais e promover os seus locais favoritos nas redes 
sociais! Para obter uma lista completa das pequenas empresas de Brampton, visite o 
website de Brampton «Apoie o que é local» Support Local Brampton website. Deixe-
lhes comentários online para servirem de referência para outras pessoas. Interaja com 
as empresas locais através das contas das redes sociais e demonstre o seu apoio às 
empresas de Brampton usando o gráfico «Apoie o que é Local» (Support Local) e a 
hastag #SupportLocalBrampton. Pode descarregar aqui (here) um pacote mediático 
«Suporte o que é Local» (Support Local). 

http://www.brampton.ca/BEC
mailto:bec@brampton.ca
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx


 

 

• Explore todos os locais mais populares para comer em Brampton com o Guia Alimentar 
de Brampton (Brampton Food Guide), descarregue a sua cópia aqui (here). 

• As suas empresas locais favoritas estão abertas, mostre o seu recibo da vacina e use 
máscara para aceder facilmente e com segurança a ginásios, cabeleireiros, 
restaurantes para refeições no interior e mais! 

• Envie sugestões aos seus amigos e familiares através do «boca a boca». 

Para mais informações sobre como apoiar o que é local, visite o website de Brampton «Apoie 
o que é local» (Support Local Brampton website). 

Estratégia de Recuperação Económica e «Apoie o que é Local» 
Desde o início da pandemia, a Cidade continuou empenhada em apoiar a recuperação e a 
resiliência da sua comunidade de pequenas empresas. Em maio de 2020, o Conselho 
Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou a Estratégia de Recuperação 
Económica (Economic Recovery Strategy) de Brampton para avançar com a retoma da 
economia local. 

A Estratégia visa dotar a economia de Brampton de resiliência e vantagem competitiva 
através da promoção de ações imediatas e a longo prazo, em linha com as suas quatro 
pedras angulares: inovação, tecnologia e empreendedorismo, investimento, infraestrutura, e 
artes, cultura e turismo. 
 
 
Citações 
  
«Neste Mês das Pequenas Empresas (Small Business Month) temos o prazer de destacar os 
nossos empreendedores locais que tanto proporcionam à nossa comunidade, incluindo 
caráter, empregos, competitividade e prosperidade. Convido todos os residentes de Brampton 
a juntarem-se a nós para celebrarem e apoiarem as nossas pequenas empresas locais, não 
só no mês de outubro, mas sempre, especialmente após os constantes encerramentos devido 
à pandemia de COVID-19. Estamos todos juntos nisto.» 

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

«As pequenas empresas foram particularmente afetadas pela pandemia de COVID-19, e o 
Mês das Pequenas Empresas (Small Business Month) é uma grande oportunidade para 
destacarmos estas empresas locais de Brampton que evidenciaram uma resiliência e um 
engenho incríveis nos últimos meses. Incentivo as nossas pequenas empresas a 
aproveitarem a programação oferecida pelo BEC durante todo o mês de outubro. Além disso, 
espero ouvir as suas histórias através do Programa de Êxitos Empresariais (Business 
Milestone Program).» 

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

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx


 

 

«As pequenas empresas são o sustentáculo da nossa comunidade, e são fundamentais para 
o sucesso da nossa economia local. Junte-se a nós neste Mês das Pequenas Empresas 
(Small Business Month) para celebrar os seus contributos inestimáveis para Brampton, e 
certifique-se de que apoia o que é local.» 

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

«Na Cidade de Brampton, os funcionários estão dedicados a apoiar a comunidade da área 
metropolitana e as empresas locais à medida que recuperamos, em conjunto, da pandemia de 
COVID-19. A nossa equipa de Desenvolvimento Económico está entusiasmada por 
apresentar uma programação destinada às nossas pequenas empresas locais durante o mês 
de outubro, e por lançar o Programa de Êxitos das Pequenas Empresas (Small Business 
Milestone Program) para assinalar o Mês das Pequenas Empresas (Small Business Month).» 

- 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 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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