
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  A Cidade de Brampton cria uma parceria com a NASSCOM para 
reforçar as ligações globais no Distrito da Inovação 

BRAMPTON, ON (5 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton está prestes a iniciar uma 
transformação significativa e deliberada com um setor da inovação e tecnologia em 
crescimento repleto de oportunidades para as empresas globais. Hoje, a Cidade assinou um 
memorando de acordo com a Associação Nacional de Empresas de Software e Serviços 
[National Association of Software and Services Companies (NASSCOM)] da Índia para 
estabelecer um programa Launchpad em Brampton. Brampton é a única cidade canadiana 
selecionada para o desenvolvimento deste programa. 

Através desta parceria, o programa Launchpad atuará como um catalisador para a expansão 
global de empresas de Tecnologia da Informação (TI) através do aumento de ligações entre o 
governo da Índia e os ecossistemas de tecnologia locais. Os participantes no programa terão 
acesso melhorado para trabalhar em mercados estrangeiros, com apoio através de 
regulamentos governamentais, planeamento de impostos e incentivos em diferentes regiões.  

A Brampton BHive – uma plataforma de adaptação suave para empresas na Baixa de 
Brampton (Downtown Brampton) – atuará como base de operação para as empresas de TI 
que participem no programa. 

Associação Nacional de Empresas de Software e Serviços [National Association of 
Software and Services Companies (NASSCOM)] 

A NASSCOM é o principal organismo comercial e câmara de comércio da indústria 
tecnológica na Índia e engloba mais de 3000 empresas associadas, incluindo organizações 
indianas e multinacionais presentes na Índia. A sua filiação abrange todo o âmbito da indústria 
desde empresas em fase de arranque a multinacionais e de produtos a serviços, de Centros 
de Serviços Globais a firmas de engenharia. 

Sobre o Distrito da Inovação de Brampton  

O Distrito da Inovação (Innovation District), localizado na Baixa de Brampton (Downtown 
Brampton), centra-se essencialmente no dimensionamento de empresas em fase de 
arranque, na atração de investimento e no desenvolvimento de talentos, e fornece apoio local 
aos empreendedores e novas empresas. Também oferece recursos para apoiar as empresas 
de inovação e tecnologia na apresentação do seu trabalho. 

Com acordos iniciados em 2019, a Cidade comprometeu-se em investir aproximadamente 
20,5 milhões de dólares ($20.5 million) no seu Distrito da Inovação (Innovation District), com a 
atração de investimentos pelos parceiros do Distrito da Inovação num valor adicional de 55,2 
milhões de dólares ($55.2 million). 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/917
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978


 

 

Os parceiros no Distrito da Inovação (Innovation District) incluem empreendedorismo, 
incubação de empresas, formação pós-secundário, e espaços de aceleradoras como o Centro 
de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), a BHive Brampton, a 
Zona de Negócios liderada pela Universidade Toronto Metropolitan (Toronto Metropolitan 
University-led Venture Zone), a aceleradora Altitude Accelerator, o instituto Founder Institute, 
a universidade Algoma University, e sede catalisadora e aceleradora Rogers Cybersecure 
Catalyst Headquarters and Accelerator, a Câmara de Comércio de Brampton (Brampton 
Board of Trade) e a Downtown Brampton BIA também são parceiros importantes na 
construção do Distrito da Inovação. 

Sobre a Brampton BHive 

A BHive, localizada no Distrito da Inovação (Innovation District), é uma iniciativa impulsionada 
pela Cidade de Brampton com o objetivo de capacitar a próxima geração de inovadores, 
acelerar o seu percurso e criar um impacto positivo para o empreendedor, a economia e a 
comunidade como um todo. Estabelecida em colaboração com o Centro de Desenvolvimento 
de Empresas de Toronto (Toronto Business Development Centre), a BHive destina-se a atrair 
empreendedores estrangeiros que queiram estabelecer empresas novas, expansíveis no 
Canadá através do programa «Start-up Visa Program». Aos candidatos selecionados ser-lhes-
á concedida residência permanente e, durante o seu programa de incubação de 6 meses, ser-
lhes-á conferida uma gama de recursos, incluindo espaço de escritórios, oportunidades de 
trabalho em rede e serviços de apoio empresarial. 

Para saber mais sobre o Distrito da Inovação (Innovation District), consulte 
www.bramptoninnovationdistrict.com ou veja o vídeo (video) da Cidade que destaca os 
impactos deste ecossistema de inovação. Para saber mais sobre a BHive consulte 
thebhive.ca. 

Citações  

«Ao longo deste mandato, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) deu 
prioridade à evolução de Brampton enquanto líder em inovação e um local preferencial para 
investir. Através do reforço de relações com parceiros internacionais como a NASSCOM, 
vamos continuar a desenvolver o perfil de Brampton a nível global, ao mesmo tempo que 
oferecemos benefícios económicos a nível local. Espero continuar este trabalho importante 
com os nossos parceiros!» 

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

«Através de uma colaboração contínua com as partes interessadas a nível local, nacional e 
internacional, o Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton está numa posição 
privilegiada para oferecer um acesso adicional a recursos e serviços que contribuam para a 
prosperidade dos empreendedores e empresas locais. Esta parceria vai acelerar ainda mais o 
trabalho que temos realizado até à data para construir um ecossistema de inovação e 
empreendedorismo na Baixa de Brampton (Downtown Brampton).» 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AOu%2Fyt795dUfybJ6BxZhx13Yuc60t86b2rekREE1%2Bes%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ol%2BDpbQwAtTuIIMU45rCjCYtK4F7%2BizMthoi627pZvg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OexBkmorDT3eK%2BRaMYMz4SFN5NphJ7VJGmxjS8jUhdg%3D&reserved=0


 

 

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

«À medida que prosseguimos com a nossa reabertura, a Cidade teve o prazer de receber 
uma delegação presencial da NASSCOM e a oportunidade de apresentar os visitantes aos 
principais parceiros no nosso Distrito da Inovação (Innovation District) em crescimento. 
Através de investimento e colaboração permanentes, continuamos a atrair a atenção 
internacional que posiciona Brampton como líder global em inovação.» 

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

 «Com parceiros como a NASSCOM, o Distrito da Inovação (Innovation District) continua a 
melhorar o seu ecossistema para fornecer às empresas nas áreas da inovação e da 
tecnologia as ferramentas e os recursos de que necessitam para prosperar. Ao potenciar as 
parcerias globais, a partilha de conhecimentos, e as melhores práticas, Brampton está a 
tornar-se num destino incomparável para o investimento de empresas.» 

- Clare Barnett, Diretora (Director), Desenvolvimento Económico, 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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