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Cidade de Brampton conquista o prémio de marketing para o vídeo Distrito 

da Inovação (Innovation District) 

 
BRAMPTON, ON (10 de março de 2022) – A Cidade de Brampton conquistou o prémio Marketing 
Canada Award da Associação de Promotores Económicos do Canadá [Economic Developer’s 
Association of Canada (EDAC)] para o seu vídeo Distrito da Inovação (Innovation District video).  
 
A Cidade continua a revitalizar e a desbloquear o potencial económico da sua baixa através da 
construção de um ecossistema de inovação e empreendedorismo: o Distrito da Inovação de Brampton 
(Brampton Innovation District). Em outubro de 2021, o Gabinete de Desenvolvimento Económico de 
Brampton (Brampton Economic Development Office) lançou o seu vídeo Distrito da Inovação 
(Innovation District) para destacar os impactos deste ecossistema de inovação. 
 
O Distrito da Inovação (Innovation District) tem um foco significativo no dimensionamento das 
empresas em fase de arranque (start-up), na atração de investimentos e no desenvolvimento de 
talentos, e disponibiliza apoio local aos empreendedores e às novas empresas. Também oferece 
recursos para apoiar as empresas inovadoras e tecnológicas na criação de nova tecnologia. Com 
acordos iniciados em 2019, a Cidade comprometeu-se em investir aproximadamente 20,5 milhões de 
dólares ($20.5 million) no seu Distrito da Inovação (Innovation District), com um acréscimo de 
aproximadamente 55,2 milhões de dólares ($55.2 million) em investimentos que são atraídos pelos 
parceiros do Distrito da Inovação (Innovation District). 
 
De 2019 a 2021, seis novos parceiros estabeleceram a sua presença no Distrito da Inovação 
(Innovation District). Os parceiros no Distrito da Inovação (Innovation District) incluem espaços 
destinados a empreendedores, incubadoras de empresas, formação pós-secundário e aceleradora 
como o Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), a BHive 
Brampton, a Venture Zone liderada pela Ryerson, Altitude Accelerator, o Founder Institute, a Algoma 
University, e a Sede da Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator. A Sheridan Edge 
e a Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) e a Downtown Brampton BIA 
também são parceiros cruciais na construção do Distrito da Inovação. 
 
O reforço das Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council Priorities), as iniciativas de 
transformação em curso ajudarão a criar comunidades íntegras, a desbloquear o potencial económico 
e a intensificar a posição exclusiva de Brampton no Corredor da Inovação (Innovation Corridor). 
 
Durante a pandemia de COVID-19, a Cidade continuou a estimular o investimento na baixa e a 
fomentar novos desenvolvimentos no centro de Brampton. A evolução constante do Distrito da 
Inovação (Innovation District) da Cidade é uma peça fundamental da sua Estratégia de Recuperação 
Económica (Economic Recovery Strategy), e contribuirá para que a Cidade supere os impactos da 
pandemia, centrando-se nos setores preparados para um crescimento contínuo, como a 
cibersegurança e a inteligência artificial. 
 
Para saber mais sobre o Distrito da Inovação (Innovation District) consulte 
www.bramptoninnovationdistrict.com ou veja o vídeo (video) Distrito da Inovação da Cidade. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0
http://www.bramptoninnovationdistrict.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0


 

 

 
Sobre a Associação de Promotores Económicos do Canadá (Economic Developer’s Association 
of Canada) e os prémios Marketing Canada Awards 
 
A EDAC é a associação nacional de profissionais de desenvolvimento económico do Canadá, que 
representa todos os territórios e províncias do Canadá com cerca de 1000 membros. A Associação 
reconhece que criar uma estratégia comercial numa comunidade faz parte da profissão de 
desenvolvimento económico. Os prémios Marketing Canada Awards estão abertos a organizações que 
promovem e criam iniciativas comerciais em províncias, territórios, regiões, cidades, terras e áreas 
canadianas com vista a melhorar o bem-estar económico dos canadianos. 
 
 
Citações 
 
«Brampton está no centro de uma transformação interessante, e em conjunto com os nossos 
parceiros, estamos a desenvolver o nosso Distrito da Inovação (Innovation District) para que se torne 
no principal centro de educação e inovação. Sabemos que o marketing desempenha um papel 
fundamental para nos diferenciarmos enquanto líder global em inovação e estamos empenhados em 
destacar todos os pontos fortes de Brampton, com vista a atrair um investimento contínuo. Orgulhamo-
nos da distinção que a Associação de Promotores Económicos do Canadá (Economic Developer’s 
Association of Canada) atribuiu ao nosso vídeo Distrito da Inovação (Innovation District).» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Continuando a estabelecer a Baixa de Brampton (Downtown Brampton) como um centro de inovação 
e empreendedorismo, fomentamos o crescimento que irá beneficiar os nossos residentes, estudantes 
e empresas. O vídeo Distrito da Inovação (Innovation District) é primordial para destacar os impactos 
do nosso ecossistema de inovação, e contribui para nos apoiar enquanto continuamos a gerar 
investimento no centro da nossa baixa. Para nós é uma honra receber esta distinção da Associação de 
Promotores Económicos do Canadá (Economic Developer’s Association of Canada).» 

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

 
«Estamos a revitalizar e a desbloquear o potencial da nossa baixa (downtown), e a criar comunidades 
íntegras ao fomentar iniciativas fundamentais no nosso Distrito da Inovação (Innovation District). 
Brampton representa negócio, e o nosso vídeo Distrito da Inovação faz um excelente trabalho para 
demonstrar precisamente isso. Em conjunto com os nossos estimados parceiros do Distrito da 
Inovação estamos a construir uma educação de classe mundial e um centro de inovação, mesmo no 
centro da nossa cidade.» 

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

 
«A nossa equipa do Desenvolvimento Económico continua a dar o exemplo para tornar a nossa cidade 
num centro educativo e inovador, com vista a beneficiar a nossa comunidade. Com a nossa excelente 
localização no Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá, parcerias importantes, e um 
quadro de talentos competente e diverso, estamos a desbloquear o potencial da nossa baixa 
(downtown), que é claramente demonstrado no nosso vídeo Distrito da Inovação (Innovation District).» 

- Clare Barnett, Diretora (Director), Desenvolvimento Económico, 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

