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Cidade de Brampton continua a impulsionar o investimento e o 

crescimento no Distrito da Inovação 

Mais de $55 milhões aplicados através dos parceiros do Distrito da Inovação 

 

BRAMPTON, ON (14 de outubro de 2021) – A Cidade de Brampton continua a revitalizar e a revelar o 
potencial económico da sua baixa (downtown) através da construção de um ecossistema de inovação 
e empreendedorismo: o Distrito da Inovação de Brampton (Brampton Innovation District). Com os 
acordos iniciados em 2019, a Cidade comprometeu-se a investir aproximadamente 20,5 milhões de 
dólares ($20.5 million) no seu Distrito da Inovação, atraindo mais investimentos no valor de cerca de 
55,2 milhões de dólares ($55.2 million) pelos parceiros do Distrito da Inovação. 

De 2019 a 2021, seis novos parceiros consolidaram a sua presença no Distrito da Inovação 
(Innovation District). Os parceiros no Distrito da Inovação incluem espaços de empreendimento, 
incubação de empresas, formação do ensino pós-secundário e aceleradora como o Centro de 
Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), BHive Brampton, a Área de 
Empreendimentos liderada pela Ryerson (Ryerson-led Venture Zone), a Aceleradora Altitude (Altitude 
Accelerator), o Instituto Founder (Founder Institute), a Universidade Algoma (Algoma University), e a 
Sede e Aceleradora Catalisadora Rogers Cybersecure (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters 
and Accelerator). A Sheridan Edge, a Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) e 
a Downtown Brampton BIA também são parceiros fundamentais na construção do Distrito da Inovação. 

Ao promoverem as Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities), as iniciativas 
transformadoras em curso ajudarão a criar comunidades íntegras, a revelar o potencial económico e a 
reforçar a posição única de Brampton no Corredor da Inovação (Innovation Corridor). 

Durante a COVID-19, a Cidade continuou a estimular o investimento na baixa e a valorizar novos 
desenvolvimentos no centro de Brampton. A evolução contínua do Distrito da Inovação (Innovation 
District) da Cidade é um elemento fundamental na sua Estratégia de Recuperação Económica 
(Economic Recovery Strategy), e ajudará a Cidade a ultrapassar os impactos da pandemia, centrando-
se em setores preparados para o crescimento contínuo, como a cibersegurança e a inteligência 
artificial. 

Para saber mais sobre o Distrito da Inovação (Innovation District), visite 
www.bramptoninnovationdistrict.com ou veja o vídeo (video) da Cidade que destaca os impactos deste 
ecossistema de inovação. 

Factos rápidos 

• A Cidade e os parceiros do Distrito da Inovação (Innovation District) apresentaram 3288 
sessões, oficinas (workshops) e eventos orientados para o incentivo e o fomento da inovação, 
da tecnologia e do empreendedorismo no Distrito da Inovação. Estas sessões incluíram 
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discussões individuais sobre negócios, formações, oficinas de empresas emergentes (startup 
workshops), e campanhas de educação para a cibersegurança, às quais assistiram mais de 
12 000 participantes. 

• Os parceiros do Distrito da Inovação (Innovation District) continuam a proporcionar 
oportunidades de emprego qualificado na baixa de Brampton e contrataram 49 funcionários até 
à data. Desde a abertura em maio de 2021, a BHive Brampton interagiu com 73 empresas 
emergentes (startups) internacionais e aceitou 14 empresas emergentes internacionais no 
respetivo programa da incubadora. 

• Em julho, a Cidade anunciou que tinha selecionado a Diamond Schmitt como empresa de 
arquitetura para o seu Centro para a Inovação [Centre for Innovation (CFI)] transformador. O 
CFI ficará localizado centralmente no coração da baixa de Brampton e apoiará a presença de 
instituições de ensino pós-secundário atuais e futuras na cidade, tais como a Universidade 
Algoma (Algoma University), a Universidade Ryerson (Ryerson University) e a Universidade de 
Guelph-Humber (University of Guelph-Humber). Será um espaço de colaboração que 
disponibilizará uma nova biblioteca central e desempenhará um papel integral na ligação entre 
instituições de ensino pós-secundário com as empresas e as empresas emergentes (start-ups), 
permitindo o acesso da mão-de-obra de Brampton a empregos qualificados do futuro. Será 
uma porta de entrada e um ponto de referência da cidade para a entrada e saída de 
passageiros que viajam de comboio a partir da estação Downtown Brampton GO. 

• A Catalisadora Rogers Cybersecure (Rogers Cybersecure Catalyst) foi premiada com 1,9 
milhões de dólares ($1.9 million) pela Employment and Skills Development Canada através do 
Programa do Centro de Competências Futuras (Future Skills Centre Program). Os fundos serão 
utilizados para apoiar a expansão do Programa de Formação em Cibersegurança Acelerada 
(Accelerated Cybersecurity Training Program) para chegar a mais alunos e para realizar 
investigações sobre como os programas de formação podem chegar a grupos demográficos 
diversos. 

Citações 

«Brampton está no centro de uma transformação empolgante, e juntamente com os nossos parceiros, 
estamos a implementar os blocos de construções necessários para tornar o nosso Distrito da Inovação 
(Innovation District) num centro de educação e inovação importante. Ao avançarmos para a fase 
seguinte da pandemia de COVID-19, promovemos uma comunidade de empresas emergentes 
(startup) dinâmica, desenvolvemos o talento local e a apoiar os empreendedores, e prosseguimos com 
a recuperação económica destinada aos nossos residentes e empresas. Brampton está 
verdadeiramente a emergir enquanto líder global em inovação.» 

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

«A evolução contínua do nosso Distrito da Inovação (Innovation District) é um elemento fundamental 
da Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) da Cidade e, em conjunto 
com os nossos parceiros, continuamos a gerar investimento no centro da nossa baixa à medida que 
ultrapassamos os impactos da pandemia de COVID-19. Ao avançarmos com o nosso Centro para a 
Inovação (Centre for Innovation) transformador e ao estabelecermos Brampton como um centro de 
inovação e empreendedorismo, estamos a fomentar o crescimento na baixa de Brampton, com vista a 
beneficiar todos os nossos residentes.» 

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



 

 

«Estamos a revitalizar e a revelar o potencial da nossa baixa, criando comunidades íntegras ao 
promover iniciativas fundamentais no nosso Distrito da Inovação (Innovation District), com vista a 
beneficiar os nossos residentes, estudantes e empreendedores. Brampton implica negócios, e 
juntamente com os nossos prezados parceiros do Distrito da Inovação, estamos a construir um centro 
de educação e inovação de classe mundial, mesmo no coração da nossa cidade.» 

- 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 

«A Cidade de Brampton continua a assumir a liderança, com vista a desenvolver a nossa cidade para 
que se torne num centro de educação e inovação que beneficie a nossa comunidade como um todo. 
Com a nossa localização primordial no Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá, os 
nossos estimados parceiros, e um quadro de talentos qualificado e diverso, estamos a revelar o 
potencial da nossa baixa e a construir um Distrito da Inovação (Innovation District) para fomentar a 
prosperidade dos residentes, estudantes e empresas.» 

- 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. 
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