
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 

Cidade de Brampton abre candidaturas a subvenções para ajudar a apoiar 
os artistas locais e as organizações sem fins lucrativos 

  

BRAMPTON, ON (4 de outubro de 2021) – A partir de hoje, a Cidade de Brampton aceita candidaturas 
para duas oportunidades de atribuição de subvenções a nível comunitário, uma para apoiar as 
organizações sem fins lucrativos sediadas em Brampton que fornecem programas e serviços vitais e a 
outra para ajudar os artistas locais a recuperarem da pandemia de COVID-19. 
 
Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) 
Um programa de subvenções a nível comunitário de $600,000 que atribui fundos às organizações sem 
fins lucrativos ou de beneficência sediadas em Brampton elegíveis para fornecerem programas e 
serviços que satisfaçam as necessidades da comunidade. 

 

Existem três correntes de financiamento: 
• Projetos Emergentes (Emerging) – faculta um montante até $5,000 em fundos 

complementares para projetos novos e inovadores. Disponível de 4 a 29 de outubro. 
• Projetos em desenvolvimento (Developing) – faculta um montante até $12,500 em fundos 

complementares para programas executados, pelo menos, uma vez em Brampton. Disponível 
de 4 de outubro a 29 de novembro. 

• Projetos de Alargamento (Amplifying) – faculta um montante até $25,000 em fundos 
complementares para projetos executados, pelo menos, duas vezes em Brampton. Disponível 
de 4 de outubro a 29 de novembro. 

As candidaturas para todas as correntes de financiamento dizem respeito a projetos a realizar em 
2022. As subvenções estão disponíveis para os que prestam serviços aos residentes de Brampton, 
incluindo organizações sem fins lucrativos com personalidade jurídica, instituições de beneficência 
registadas, e para a corrente de Projetos Emergentes (Emerging), grupos sem fins lucrativos sem 
personalidade jurídica. Para cada uma das correntes de financiamento, os candidatos devem 
selecionar a Prioridade do Mandato do Conselho (Term of Council Priority) que melhor se identifica 
com o seu projeto. 

As organizações interessadas são convidadas a participar em sessões informativas virtuais relativas 
ao processo de candidatura: 

• 7 de outubro – Sessões informativas sobre o Fundo de Projetos Emergentes (Emerging Fund) 
• 14 de outubro - Sessões informativas sobre o Fundo de Projetos em Desenvolvimento 

(Developing Fund) 
• 21 de outubro - Sessões informativas sobre o Fundo de Projetos de Alargamento (Amplifying 

Fund) 

https://www.brampton.ca/en/city-hall/council-priorities/pages/welcome.aspx


 

 

Para facultar um apoio adicional às organizações sem fins lucrativos e às instituições de beneficência 
locais, o Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) criou uma parceria com a Escola 
de Educação Contínua G. Raymond Chang da Universidade Ryerson (Ryerson University’s G. 
Raymond Chang School of Continuing Education) para a realização de oficinas (workshops) 
destinadas ao setor do desenvolvimento das organizações sem fins lucrativos, que visam ajudar as 
organizações a alargar a sua capacidade e a reforçar a educação e as competências do setor. As 
oficinas (workshops) serão ministradas em novembro. Pode consultar os detalhes em brampton.ca/abf. 

Novo Fundo de Recuperação COVID-19 para Artistas 

A título de novidade este ano, a Cidade de Brampton e a Agência de Desenvolvimento dos Setores 
Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) têm o prazer de 
apresentar o Fundo de Recuperação COVID-19 para Artistas (COVID-19 Recovery Fund for Artists), 
um programa exclusivo que visa apoiar o setor criativo de Brampton, à medida que Ontário começa a 
reabrir e a recuperar da pandemia. Este programa é um prolongamento do Fundo de Auxílio COVID-19 
2020 para Artistas e Organizações Artísticas (2020 COVID-19 Relief Fund for Artists and Arts 
Organizations). 

 

Os artistas individuais podem candidatar-se até um montante de $2,000 para ajudar a estabilizar, 
adaptar ou reconstruir a sua atividade criativa no rescaldo da pandemia. As candidaturas dos artistas 
individuais serão aceites a partir de 4 de outubro numa base contínua até ao final de 2021 ou até 
esgotar o financiamento disponível. O montante total do financiamento disponível é de $100,000. 

 

Também serão realizadas sessões informativas para artistas e potenciais candidatos para rever os 
requisitos da candidatura. Pode consultar os detalhes aqui (here). 

• Sexta-feira, 22 de outubro, 18:30 – 20:00 
• Segunda-feira, 22 de novembro, 18:30 – 20:00 

Carreiras criativas em expansão em Brampton 

Para oferecer um apoio adicional aos artistas locais, a ACCIDA em parceria com a WorkInCulture, 
apresenta Carreiras criativas em expansão em Brampton (Growing Creative Careers in Brampton), 
uma série intensiva e gratuita de oficinas (workshops) de desenvolvimento profissional com 10 
sessões para artistas e trabalhadores artísticos. Em cada semana, os participantes terão a 
oportunidade de participar em atividades interativas, oportunidades de trabalho em rede (networking), 
obter conselhos de especialistas e participar em sessões presenciais sem marcação para obterem as 
ferramentas de que necessitam para avançar com as suas carreiras criativas. Pode consultar os 
detalhes em accida.ca. 

Está interessado em candidatar-se? 
Para se inscrever nas sessões informativas e ver os detalhes, elegibilidade e informações sobre a 
candidatura para o Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) e para o Fundo de 
Recuperação COVID-19 para Artistas (COVID-19 Artist Recovery Fund), visite 
brampton.ca/communitygrants. 

Citações 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/COVID-19-Recovery-Fund-for-Artists.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.workinculture.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C54a123ba1c434afa728e08d98765357e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637689691022329902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5V9Q5oDBcF9aJx%2F4XCbWA5nnZ%2B7bDUHI7jhJX3smXGc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

«Agora mais do que nunca, os nossos artistas e organizações sem fins lucrativos precisam do nosso 
apoio para servir melhor a comunidade e contribuir para a recuperação da pandemia de COVID-19. 
Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e eu tenho o prazer de constatar o 
êxito contínuo do Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) e o benefício que traz às 
nossas organizações sem fins lucrativos. Tenho também o prazer de apresentar esta nova 
oportunidade para os artistas individuais. A comunidade criativa de Brampton foi seriamente afetada 
pela pandemia, e eu espero que esta oportunidade os ajude a avançar para a recuperação.» 

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

«Apraz-me ver a abertura de outra fase de candidaturas ao Fundo Antecipado de Brampton (Advance 
Brampton Fund) e incentivo todas as organizações sem fins lucrativos de Brampton a candidatarem-
se. O trabalho que o nosso setor sem fins lucrativos faz pela comunidade é inestimável, especialmente 
à medida que recuperamos da pandemia. Esta oportunidade de financiamento ajuda a contribuir para 
que Brampton seja uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City).» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

«É com muito orgulho que vejo a Cidade de Brampton e a Agência de Desenvolvimento dos Setores 
Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) apresentarem 
esta oportunidade de financiamento com vista a ajudar os nossos artistas a obterem a ajuda 
necessária para recuperarem da pandemia e prosperarem. Os artistas de Brampton foram seriamente 
afetados pela COVID-19, e enquanto contribuintes fundamentais para o Mosaico multicultural (Mosaic) 
de Brampton, é excelente constatar que esta oportunidade de apoio está disponível.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-
Presidente (Vice-Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton; 
Membro do Painel do Conselho (Council Panel Member), Agência de Desenvolvimento dos 
Setores Artístico, Cultural e Criativo (Arts, Culture & Creative Industry Development Agency) 

«A equipa dos Serviços Culturais da Cidade de Brampton está dedicada a apoiar a nossa comunidade 
através de oportunidades como o Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) e o 
Fundo de Recuperação COVID-19 para Artistas (COVID-19 Recovery Fund for Artists). Incentivo todos 
os interessados nestas correntes de financiamento a participarem nas sessões informativas e 
enviarem as suas candidaturas.» 

- 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. 
 

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


 

 

 

 
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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