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Ação! Indústria cinematográfica de Brampton em expansão 

  

BRAMPTON, ON (5 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton teve um ano histórico na indústria 
cinematográfica. Em 2021, Brampton organizou 80 produções cinematográficas, televisivas e 
comerciais diferentes, totalizando mais de 553 dias de atividade cinematográfica, um aumento de 90% 
em relação a 2020. 

Devido à criação de protocolos rígidos de saúde e segurança COVID-19 que foram cumpridos pelas 
empresas da indústria audiovisual, produções e individuais, as produções puderam prosseguir durante 
a pandemia de 2021. 

Quando se candidatam a uma autorização para filmar, as empresas de produção devem indicar ao 
Gabinete de Cinema e Televisão (Film and Television Office) uma estimativa das suas despesas 
diretas em Brampton. Desde 2018, estas estimativas aumentaram consideravelmente, com o impacto 
económico previsto a aumentar 959% para mais de 18 milhões de dólares ($18 million), e as receitas 
para a Cidade em 147% para aproximadamente 400 000 dólares ($400,000) em 2021. Este 
crescimento deveu-se parcialmente ao interesse das grandes produções de estúdio sediadas nos 
EUA, tais como a Netflix, Apple, e Amazon, bem como à utilização constante de espaços de estúdio 
convertidos e cenários permanentes temporários. 

Os projetos recentes que se realizaram em Brampton incluem: 

• A nova série Reacher da Amazon Prime Video 
• A série Star Trek: Strange New Worlds da Paramount+ 
• A longa-metragem 13: The Musical and Man from Toronto da Netflix 
• A série da Apple+, See 
• A série de televisão da CBC, Corone 
• E muito mais! 

  

Brampton é o local ideal para a produção cinematográfica. A Cidade de Brampton está empenhada em 
oferecer à indústria serviços de assistência, assistindo produções de todas as dimensões com vista a 
encontrar locais adequados para filmar e apoiar, incluindo os luxuriantes parques e os campos 
desportivos da Cidade, bairros residenciais, áreas industriais, instalações municipais contemporâneas 
e históricas, e diferentes opções rodoviárias para ajudar a estabelecer o cenário. O Gabinete de 
Cinema e Televisão de Brampton (Brampton Film and Television Office) também trabalha em conjunto 
com outros intervenientes municipais, incluindo a Região de Peel (Region of Peel), a Polícia Regional 
de Peel (Peel Regional Police), as autoridades de conservação e outras para satisfazer as 
necessidades de produção.  

A Cidade de Brampton é membro da Ontario Green Screen, uma iniciativa entre o governo, a indústria, 
os sindicatos, corporações e associações comerciais para habilitar as produções e os estúdios a 
fazerem escolhas sustentáveis. O Gabinete de Cinema e Televisão de Brampton (Brampton Film and 



 

 

Television Office) também trabalha estreitamente com a Agência de Desenvolvimento dos Setores 
Artístico, Cultural e Criativo [Arts, Culture and Creative Industry Development Agency (ACCIDA)] em 
formas de capacitar os realizadores cinematográficos e os criadores de conteúdos sediados em 
Brampton para reforçar o futuro do cinema na cidade. 

Para saber mais sobre filmagens em Brampton, consulte brampton.ca/film 

Citações  

«Brampton é o local de eleição! Esta cidade é um centro para a indústria criativa, as iniciativas 
ecológicas e as oportunidades. É extraordinário constatar este crescimento a ocorrer no setor da 
produção cinematográfica e o impacto económico na cidade durante a pandemia de COVID-19. Além 
disso, é uma prova de que temos uma localização e amenidades excelentes e um serviço e ofertas de 
grande qualidade.» 

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

«Graças à implementação de medidas eficazes e às nossas equipas dedicadas aqui na Cidade de 
Brampton, o nosso crescimento nos setores de produção cinematográfica e televisiva foi exponencial 
durante a pandemia. Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e já não é 
segredo que Brampton pertence ao palco internacional enquanto destino para a indústria criativa.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente, 
Serviços Corporativos, Cidade de Brampton 

 
«Graças à dedicação e ao serviço excecional oferecido pelo Gabinete de Cinema e Televisão de 
Brampton (Brampton Film and Television Office), conseguimos prosperar durante a pandemia e 
influenciar o crescimento económico exponencial da cidade. Elogios à equipa por este sucesso e por 
definir Brampton como o local ideal no tocante à produção cinematográfica e televisiva.» 
 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim 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 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
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

