
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
Cidade de Brampton apoia o investimento proposto pela Rogers no valor 
de 100 milhões de dólares ($100M) para beneficiar a baixa e a mudança 

para a baixa 

BRAMPTON, ON (27 de janeiro de 2022) – Na reunião de ontem, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou uma recomendação para apoiar a mudança da Rogers 
Communications para a baixa de Brampton (Downtown Brampton). 
 
Através do novo desenvolvimento proposto, 3000 funcionários seriam transferidos para um espaço de 
18 581 m2 (200,000 square foot) na baixa. Este novo campus seria composto por um gabinete misto e 
um espaço de revenda, com espaço para mais gabinetes que serão adicionados por fases. 

 
Esta nova localização estratégica e o respetivo investimento contribuirão para estimular uma 
comunidade vibrante orientada para os transportes e situar o novo gabinete da Rogers Brampton no 
centro do Corredor da Inovação (Innovation Corridor) do Canadá, alargando o acesso da Rogers e de 
Brampton a um quadro de talentos. Além disso, a mudança da unidade de Cibersegurança 
(Cybersecurity) do Campus Rogers Brampton (Rogers Brampton Campus) para o Distrito da Inovação 
(Innovation District) impulsionará e reforçará a posição da cidade como líder nacional em 
Cibersegurança. 

Citações 

«É com imenso prazer que acolho esta mudança da Rogers proposta para a baixa de Brampton, 
reforçando assim a estimulante transformação em curso e os investimentos recentes que a Cidade fez. 
Estamos empenhados em garantir que Brampton continua a ser um local acolhedor para as nossas 
empresas, e o nosso Conselho Municipal e respetivos funcionários estão a trabalhar estreitamente 
com todos os nossos parceiros para apoiar este novo desenvolvimento. Um novo local para a Rogers 
no centro da cidade irá reforçar ainda mais a nossa posição no Corredor da Inovação (Innovation 
Corridor) do Canadá e enquanto líder em matéria de Cibersegurança (Cybersecurity). Aguardo com 
expectativa as novas e interessantes fases.» 

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

«A Cidade está a progredir nos seus esforços para transformar a baixa de Brampton (Downtown 
Brampton) com o objetivo de atrair pessoas, aproveitar a formação pós-secundária e dar ênfase à 
inovação e à tecnologia. Através do desenvolvimento de um novo gabinete da Rogers 
Communications e a transferência de 3000 funcionários, este campus estará ao serviço da 
revitalização e do sucesso económico da baixa a longo prazo. Esperamos continuar a planear este 
projeto interessante e melhorar o centro da cidade para os nossos residentes, empresas e 
intervenientes locais.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Obras Públicas e Engenharia (Public Works and Engineering), Cidade de Brampton 



 

 

«Esta mudança proposta pela Rogers é uma demonstração do trabalho de transformação em curso e 
dos investimentos estratégicos na baixa da nossa Cidade. Ao apoiarmos este desenvolvimento de 
utilização mista, estamos a criar maiores oportunidades a longo prazo para os nossos residentes e a 
comunidade empresarial. Tenho o prazer de apoiar este desenvolvimento, que ajudará a criar uma 
baixa vibrante e resiliente para a nossa cidade.» 

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

 
«Através de investimentos e planeamento estratégicos, estamos a transmitir aos nossos parceiros e à 
comunidade empresarial que estamos interessados em motivar um crescimento inteligente, 
sustentável e bem-sucedido. Estamos satisfeitos por a Rogers reconhecer este facto e querer juntar-se 
ao trabalho de transformação em curso na nossa baixa. Através deste novo desenvolvimento, 
estaremos a criar empregos, a apoiar a nossa recuperação económica e o nosso crescimento, e a 
melhorar a qualidade de vida dos residentes de Brampton.» 
 

- 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 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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