
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

Cidade de Brampton saúda anúncio de investimento dos parceiros 
governamentais federal e provincial e da Stellantis 

  

BRAMPTON, ON (2 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton saúda o anúncio feito hoje de 
que o governo federal e o governo provincial vão investir em conjunto mais de 1000 milhões 
de dólares ($1 billion) para ajudar a Stellantis a reequipar as suas fábricas de automóveis 
canadianas – incluindo a instalação de Brampton – para produzir veículos elétricos. A 
Stellantis vai investir outros 2,4 mil milhões de dólares ($2.4 billion) nos seus projetos de 
eletrificação. 

Na sua Fábrica de Montagem de Brampton (Brampton Assembly Plant), a Stellantis vai 
instalar uma linha de montagem flexível com capacidade para produzir veículos elétricos a 
bateria e híbridos. Esta remodelação vai diversificar a capacidade dos produtores de 
automóveis, com vista a satisfazerem a procura crescente dos consumidores para veículos de 
baixas emissões. O compromisso de Ontário de até 132 milhões de dólares ($132 million) 
ajuda a garantir o futuro a longo prazo da instalação de Brampton. 

A instalação da Stellantis em Brampton é uma âncora da indústria automóvel de Brampton, e 
tem um impacto significativo na economia local, oferecendo aproximadamente 3000 empregos 
na área da produção. Também oferece muitos empregos indiretos em toda a província. 
Estima-se que por cada pessoa que trabalha numa instalação automóvel, sejam criados cinco 
a seis empregos indiretos. 

O setor da Produção Avançada de Brampton é a base para colaboração, parcerias e inovação 
em todas as indústrias. É a maior indústria de Brampton para emprego, responsável por 
quase 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 

• Em fevereiro, a Cidade organizou o Fórum Automóvel de Brampton (Brampton 
Automotive Forum) para discutir a importância da indústria automóvel de Brampton e 
sensibilizar para a necessidade de todos os níveis de governo investirem na Fábrica de 
Montagem da Stellantis Brampton (Stellantis Brampton Assembly Plant). No fórum 
participaram Membros do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council), 
pessoal do Desenvolvimento Económico, Ministros, deputados locais e deputados 
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provinciais, que discutiram o futuro da indústria automóvel de Brampton e das 
indústrias automóveis mais abrangentes de Ontário e do Canadá. 

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

• Mais de 90% dos carros fabricados em Brampton são exportados, na grande maioria 
para os Estados Unidos. 

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

Citações 

«Brampton possui uma história de excelência automóvel da qual se orgulha alicerçada na 
nossa instalação Stellantis, e um setor de produção avançada enorme e inovador. Estamos 
entusiasmados por a nossa cidade fazer parte da mudança da indústria automóvel global para 
os veículos elétricos, e agradecemos aos nossos prezados parceiros nos governos federal e 
provincial e à Stellantis por este investimento conjunto. O futuro é promissor para Brampton, a 
nossa mão-de-obra local e a nossa indústria automóvel.» 

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

«O setor da produção avançada de Brampton constitui a base para colaboração, parcerias e 
inovação de todas as indústrias da nossa comunidade, representando a maior indústria da 
nossa cidade em matéria de emprego. Agradecemos aos nossos parceiros governamentais e 
à Stellantis pelo seu investimento anunciado hoje, e aos nossos funcionários dedicados do 
Desenvolvimento Económico que sensibilizaram para a necessidade deste investimento. Isto 
irá beneficiar toda a nossa comunidade, e enquanto Cidade de Oportunidades (City of 
Opportunities), Brampton está entusiasmada por liderar a eletrificação da indústria 
automóvel.» 

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

«Brampton lidera em matéria de inovação e produção avançada. Agradecemos o anúncio de 
hoje que permitirá à Stellantis reequipar a sua instalação de Brampton. Esta mudança para a 
eletrificação não só irá beneficiar a nossa economia local, como também colocará Brampton 
na vanguarda do futuro da indústria automóvel.» 

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

«O Gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton (Brampton Economic 
Development Office) espera continuar a apoiar a Stellantis – uma âncora da nossa indústria 
automóvel local – enquanto reequipam a sua instalação de Brampton para produzir veículos 
elétricos. Brampton está estrategicamente posicionada para apoiar um setor da produção 
avançada progressista e com a nossa mão-de-obra de elevada qualidade e produção 



 

 

premiada, oferecemos a localização perfeita para fazer parte do futuro da indústria 
automóvel.» 

- Clare Barnett, Diretora, Desenvolvimento Económico, Cidade de Brampton 

«O anúncio de hoje demonstra a importância de sindicatos, governos e indústria se unirem 
para protegerem os empregos da produção automóvel e manterem a produção canadiana 
forte. As pessoas diligentes e dedicadas da Fábrica de Montagem de Brampton (Brampton 
Assembly Plant) orgulham-se de construir alguns dos veículos mais vendidos, da mais 
elevada qualidade da sua classe. Agora, também nos podemos orgulhar de desempenhar um 
papel fundamental na transição para veículos elétricos do Canadá durante os próximos anos.» 

- Danny Price, Presidente, Unifor Local 1285 

«Este investimento reconfirma o forte compromisso da Stellantis com Brampton. Para os 
fornecedores e funcionários locais, o impacto em cascata deste investimento é um excelente 
prenúncio para o futuro da nossa comunidade.» 

- Todd Letts, Diretor Executivo (Chief Executive Officer), Câmara de Comércio de 
Brampton (Brampton Board of Trade) 
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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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