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Cidade de Brampton organiza fórum automóvel para discutir o futuro da 
indústria automóvel de Brampton 

 

BRAMPTON, ON (23 de fevereiro de 2022) – Na semana passada, a Cidade de Brampton 
organizou um Fórum Automóvel de Brampton (Brampton Automotive Forum) para discutir a 
importância da indústria automóvel de Brampton e sensibilizar para a necessidade de obter 
investimento na Fábrica de Montagem Stellantis Brampton (Stellantis Brampton Assembly 
Plant) de todos os níveis de governo. 

O fórum contou com a participação dos Membros do Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council), dos funcionários do Desenvolvimento Económico, Ministros, 
Membros do Parlamento (MP) locais e Membros do Parlamento Provincial (MPP), que 
discutiram o futuro da indústria automóvel de Brampton e as indústrias automóveis mais 
abrangentes de Ontário e do Canadá. 

A instalação da Stellantis em Brampton é um pilar da indústria automóvel de Brampton e tem 
um impacto significativo na economia local, empregando aproximadamente 3000 pessoas na 
produção. Também proporciona muitos empregos indiretos na província com fornecedores, 
empresas de logística e transportadoras e empresas de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado (AVAV) (HVAC) e de eletricidade. Estima-se que por cada emprego na 
instalação automóvel, são criados cerca de cinco a seis empregos indiretos. 

O setor da Produção Avançada de Brampton (Brampton’s Advanced Manufacturing) constitui 
a base para colaboração, parcerias e inovação em todos os setores. Trata-se da maior 
indústria de Brampton no que toca ao emprego, contabilizando praticamente um quarto da 
mão-de-obra da cidade. Cerca de 23% da mão-de-obra do setor da Produção Avançada de 
Brampton está na indústria automóvel. 

Para mais informações sobre a indústria automóvel de Brampton e o setor da Produção 
Avançada, consulte: www.investbrampton.ca. 

Factos rápidos 

• A instalação da Stellantis de Brampton é a única fábrica de todas as suas operações 
globais que produz os Dodge Chargers, Dodge Challengers, e Chrysler 300s. 

• Mais de 90% dos carros feitos em Brampton são exportados, indo a grande maioria 
para os Estados Unidos. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca620f16417234a59ce5108d9f6f1c01a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637812340597520263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3i4kU4ZNADBSmUgnc12rCzyG%2FWnD66fMk35BGxKm57Y%3D&reserved=0


 

 

• A indústria de fabrico de peças automóveis em Brampton possui várias empresas 
importantes, incluindo instalações detidas pela Magna, Martinrea, ABC Technologies e 
muitos outras. 

Citações 

«Brampton orgulha-se da sua história de excelência automóvel enraizada na nossa instalação 
Stellantis, que proporciona cerca de 3000 empregos fabris bem remunerados, e estima-se que 
por cada emprego na fábrica sejam criados mais cinco a seis empregos na nossa 
comunidade. É evidente que a indústria automóvel global está a mudar para os veículos 
elétricos, e Brampton – com o seu setor de produção avançada, inovador e grande – tem de 
fazer parte desta mudança. Incito os nossos parceiros dos governos federais e provinciais a 
trabalharem com a Stellantis com vista a obter um investimento na sua fábrica de Brampton.» 

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

«O setor da produção avançada de Brampton constitui a base para a colaboração, as 
parcerias e a inovação em todas as indústrias de Brampton, representando a maior indústria 
da nossa cidade em termos de emprego. Estima-se prudentemente que só a Stellantis 
mantenha mais de 15 000 postos de trabalho na fábrica e na cadeia de abastecimento. Agora 
temos de trabalhar em conjunto para obter investimento na instalação da Stellantis para o 
futuro automóvel de Brampton.» 

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

  

«Uma vez que as decisões de investimento a longo prazo relativas às instalações de veículos 
elétricos estão a ser tomadas agora, todos os níveis de governo devem trabalhar em conjunto 
com vista a garantir que não perdemos oportunidades. A Stellantis Brampton é uma fábrica 
premiada e é conceituada pelos seus produtos. Ao trabalhar com os nossos parceiros, 
esperamos obter investimento na Fábrica de Montagem Stellantis Brampton (Stellantis 
Brampton Assembly) para beneficiar a nossa economia local e a indústria automóvel 
canadiana.» 

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

«Com o seu acesso estratégico ao mercado norte-americano, mão-de-obra de elevada 
qualidade e produção premiada, Brampton está estrategicamente posicionada para apoiar o 
setor da produção avançada da cidade. O nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico 
(Economic Development Office) continuará a apoiar a Stellantis – um pilar da indústria 
automóvel de Brampton – e as empresas no setor da produção avançada para beneficiar a 
nossa economia local.» 



 

 

-        Richard Forward, Comissário (Commissioner), Planeamento, Construção e 
Desenvolvimento Económico, Cidade de Brampton 

«Os membros do Unifor na unidade de Montagem de Brampton (Brampton Assembly) 
constroem alguns dos melhores e mais procurados veículos do mundo e a nossa instalação 
está bem posicionada para a aquisição permanente de produtos e novos investimentos. Os 
desafios que esta fábrica enfrenta não são diferentes dos desafios enfrentados por fábricas de 
automóveis no Canadá, incluindo a fragilidade das cadeias de fornecimento globais e a 
mudança para a eletrificação. Estamos convictos que com apoio governamental ativo, 
envolvimento comunitário e solidariedade entre os trabalhadores, o futuro do setor automóvel 
em Brampton pode ser longo e próspero.» 

-        Danny Price, Presidente, Unifor Local 1285 

«O nosso governo pretende que o nosso setor automóvel lidere a eletrificação na cadeia de 
abastecimento global. Faremos tudo ao nosso alcance para que tal se concretize. Com os 
nossos investimentos contínuos no setor, continuaremos a procurar mais oportunidades para 
construir um ecossistema de baterias canadiano resiliente, e criar empregos ecológicos bem 
remunerados. A Fábrica de Montagem de Brampton da Stellantis (Stellantis’ Brampton 
Assembly Plant) será sempre uma prioridade importante para o nosso governo e a nossa 
equipa continuará a trabalhar incansavelmente para assegurar o futuro desta instalação.»  

-          Andy Fillmore, Membro do Parlamento (M.P.), Secretário Parlamentar do Ministro da 
Inovação, Ciência e Indústria 

«A fábrica de montagem Stellantis em Brampton é uma pedra basilar para a comunidade e o 
país. Estamos empenhados em reforçar esse legado para motivar a próxima geração da 
indústria canadiana e a mobilidade.» 

-          Flavio Volpe, Presidente, Associação de Fabricantes de Peças Automóveis (Automotive 
Parts Manufacturers’ Association) 
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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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