
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
O Gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton (Brampton Economic Development 

Office) continua a promover a cidade como local preferencial para investir 
 

BRAMPTON, ON (22 de abril de 2022) – O Gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton 
(Brampton Economic Development Office) continua a ser precursor ao promover Brampton enquanto 
líder em inovação e local preferencial para investir, desenvolvendo os talentos locais, apoiando os 
empreendedores, e fazendo a cidade avançar à medida que recupera dos impactos da pandemia de 
COVID-19.  
 
Reforçando as Prioridades deste Mandato do Conselho (Term of Council’s Priorities), as iniciativas 
transformadoras em curso e as relações fundamentais que os funcionários continuam a construir e a 
manter contribuem para criar comunidades íntegras, desbloquear o potencial económico e reforçar a 
posição única de Brampton no Corredor da Inovação (Innovation Corridor). 
 
Os destaques incluem: 

 
Apoiar o comércio local: 

• Em maio de 2020, a Cidade lançou a sua campanha «Apoie o que é local» (launched its 
“Support Local” campaign) para incentivar os residentes a comprar, comer, oferecer e apoiar o 
comércio local. 

• A campanha «Apoie o que é local» (Support Local) foi uma iniciativa fundamental da Estratégia 
de Recuperação Económica da Cidade (Economic Recovery Strategy), um plano para apoiar 
as empresas afetadas pela pandemia de COVID-19 e retomar a economia da Cidade. 

 
Distrito da Inovação: 

• A Cidade de Brampton continua a revitalizar e desbloquear o potencial económico da sua baixa 
ao construir um ecossistema de inovação e empreendedorismo: o Distrito da Inovação de 
Brampton (Brampton Innovation District). 

• Com acordos iniciados em 2019, a Cidade comprometeu-se a investir aproximadamente 20,5 
milhões de dólares no seu Distrito da Inovação, e aproximadamente 55,2 milhões de dólares 
adicionais em investimentos atraídos pelos parceiros do Distrito da Inovação (the City has 
committed to investing approximately $20.5 million in its Innovation District, with an additional 
approximately $55.2 million in investments being drawn in by Innovation District partners.). 

• De 2019 a 2021, seis novos parceiros marcaram a sua presença no Distrito da Inovação 
(Innovation District). Os parceiros do Distrito da Inovação incluem o Centro de 
Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), a BHive Brampton, a Zona 
de Negócios liderada pela Ryerson (Ryerson-led Venture Zone), a aceleradora Altitude 
Accelerator, o instituto Founder Institute, a universidade Algoma University, e a sede da 
catalisadora e aceleradora 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 fundamentais para reforçar o Distrito da 
Inovação (Innovation District). 

• Em março, a Cidade de Brampton venceu um prémio de marketing «Marketing Canada Award» 
da Associação do Canadá para Promotores Económicos [Economic Developer’s Association of 
Canada (EDAC)] pelo seu vídeo sobre o Distrito da Inovação (Innovation District video). 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1029


 

 

Baixa de Brampton: 

• A Cidade continua a tomar medidas para melhorar a sua baixa (downtown) com o lançamento 
do programa-piloto de 12 meses Welcoming Streets (launch of the 12-month Welcoming 
Streets Pilot Program). O Programa visa fornecer serviços em ruas específicas a pessoas na 
Baixa de Brampton (Downtown Brampton), abordando as necessidades dos residentes e 
empresas locais e contribuindo para melhorar a segurança. 

• Em 2022, a Cidade abriu o seu Centro de Projetos da Baixa de Brampton (Downtown Brampton 
Projects Centre) para ajudar as empresas e os residentes da baixa, e para continuar a 
disponibilizar programas e iniciativas que visam revitalizar a baixa. 

 
 
Centro de Empreendedorismo de Brampton: 

• Desde a abertura do espaço de co-trabalho do Centro de Empreendedorismo de Brampton 
(Brampton Entrepreneur Centre) na George Street, em 2019, os funcionários têm-se dedicado 
a apoiar os empreendedores locais, resultando na criação de aproximadamente 2000 novos 
empregos. 

• A equipa respondeu a mais de 44 000 inquéritos, realizou 5299 consultas a pequenas 
empresas, disponibilizou 2851 seminários e eventos a 44 193 participantes, concedeu o 
financiamento subvencionado Summer Company Grant a 102 jovens, totalizando 306 000 
dólares ($306,000), e concedeu o financiamento subvencionado Starter Company Grant a 175 
empresas no total de 731 000 dólares ($731,000). 

• Em 2021, o Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) 
colaborou com o Gabinete de Gestão de Emergências (Emergency Management Office), para 
fornecer às pequenas e médias empresas de Brampton kits de rastreio rápido de COVID-19. 
 

Investimento estrangeiro direto: 

• No âmbito da estratégia aprovada pelo Conselho para o Investimento Estrangeiro Direto 
[Foreign Direct Investment (FDI)], o Gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton 
(Brampton Economic Development Office) lançou iniciativas de promoção da marca e 
marketing destinadas aos esforços de atração do FDI para InvestBrampton e «Brampton 
representa negócio agora» (Brampton Means Business Now) em 2019. 

• O Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Brown e os Membros do Conselho lideraram mais 
de 10 missões internacionais, resultando no estabelecimento de cinco novas empresas em 
Brampton e na identificação de cinco projetos de retenção e expansão de negócios. 

• A Cidade de Brampton lançou a BHive Brampton, uma almofada de adaptação suave para os 
empreendedores no Distrito da Inovação de Brampton (Brampton’s Innovation District). Desde 
o seu lançamento, foram aceites 38 novas empresas na BHive. 
 

Retenção e expansão de negócios: 

• O Gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton (Brampton Economic Development 
Office) ajudou empresas a criar e reter cerca de 2500 empregos desde 2019. 

• Os 2500 empregos criados e retidos não incluem a presença da Amazon na cidade, que 
cresceu durante a pandemia de COVID-19. A pegada da Amazon inclui agora seis instalações 
em Brampton, empregando quase 8000 pessoas. 

• Em março, a Cidade anunciou que a MDA selecionou Brampton como o local para a sua nova 
sede global e o Centro de Excelência para o Espaço de Robótica especialmente construídos 
(MDA selected Brampton as the location for its new purpose-built global headquarters and 
Centre of Excellence for Space Robotics). A nova instalação de última geração acolherá a 
Canadarm3 e mais de 700 funcionários altamente qualificados. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://investbrampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028


 

 

 
Pode encontrar aqui (here) mais informações sobre os resultados do Desenvolvimento Económico da 
Cidade numa apresentação. Leia mais sobre o Gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton 
(Brampton Economic Development Office) aqui (here). 
 
Citações 
 

«Brampton está no meio de uma transformação empolgante, e durante este Mandato do Conselho 
(Term of Council) desenvolvemos a nossa cidade para se tornar num centro importante de inovação e 
educação, criámos empregos qualificados do futuro, e retemos empresas globais conceituadas aqui na 
nossa cidade, ajudando-as no seu processo de expansão. Brampton representa negócio, e quando as 
nossas empresas e os nossos empreendedores têm êxito, toda a nossa comunidade beneficia.» 

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

«Passaram mais de dois anos desde o início da pandemia de COVID-19, e a nossa comunidade 
empresarial foi muito afetada, mas o Conselho de Brampton (Brampton Council) e a nossa equipa do 
Desenvolvimento Económico têm apoiado sempre as empresas e os empreendedores locais. 
Continuamos a promover Brampton como o local preferencial para investir, e ao centrarmo-nos na 
nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), a nossa cidade avança 
com vista a superar os impactos da pandemia.» 

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

«Reforçando as Prioridades deste Mandato do Conselho (Term of Council’s Priorities), as iniciativas 
transformadoras em curso em Brampton ajudam a criar comunidades íntegras, a desbloquear o 
potencial económico da cidade e a reforçar a posição única de Brampton no Corredor da Inovação 
(Innovation Corridor). O Conselho Municipal de Brampton (Brampton Council) e os respetivos 
funcionários estão empenhados em continuar a desbloquear o potencial económico da nossa cidade 
para beneficiar os nossos estudantes, empreendedores, empresas e toda a comunidade.» 

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

«Os funcionários da Cidade de Brampton dedicam-se a cumprir a Prioridade do Mandato do Conselho 
(Term of Council Priority): Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e para 
isto é fundamental desbloquear o potencial económico da nossa comunidade. A nossa equipa fez um 
trabalho incrível ao promover Brampton como o local preferencial para investir e desenvolver Brampton 
para que se torne num centro de educação e inovação, e continuará a fazer com que a nossa cidade 
avance cumprindo a nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy). 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 
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https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=46999
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04%7c01%7cAndrea.Magana%40brampton.ca%7caa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637824559463798181%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF%2BqoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk%3D&reserved=0


 

 

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

