
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
                  

Cidade de Brampton contribui com cerca de 600 000 dólares ($600,000) 
para ajudar a apoiar as organizações locais de beneficência e sem fins 

lucrativos  
  

BRAMPTON, ON (6 de maio de 2022) – A Cidade de Brampton contribui com cerca de 
600 000 dólares ($600,000) para ajudar a apoiar 64 organizações locais sem fins lucrativos e 
organizações de beneficência registadas em 2022 através do Fundo Antecipado de Brampton 
(Advance Brampton Fund), com subsídios que oscilam em valor entre 5000 dólares ($5,000) e 
25 000 dólares ($25,000). 

Este financiamento é essencial para ajudar a disponibilizar programas importantes dois quais 
a comunidade depende, enquanto Brampton continua a recuperar da pandemia de COVID-19. 
Entre as organizações apoiadas através do Fundo Antecipado de Brampton (Advance 
Brampton Fund) incluem-se, entre outras, a Asees Foundation, a Lady Ballers Camp, a One 
Voice One Team Youth Leadership Organization, a Punjabi Community Health Services, a Big 
Brothers, a Big Sisters of Peel, a Beaux Arts Brampton. Pode obter uma lista completa dos 
beneficiários do Fundo Antecipado de Brampton 2022 (2022 Advance Brampton Fund) em 
brampton.ca/abf. 
 
Durante a pandemia de COVID-9, os seniores de Brampton foram particularmente afetados 
pelo isolamento e pela falta de recursos disponíveis. Para os serviços comunitários Indus 
Community Services, o «Fundo Antecipado de Brampton (Advanced Brampton Fund) ajudar-
nos-á a apoiar os nossos seniores na demonstração das suas culturas e no reforço das suas 
capacidades através das artes, conversação, exercício, educação e alimentação saudável. 
Temos o prazer de oferecer esta programação aos nossos clientes presencialmente e 
virtualmente». 

Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City) e a fundação Asees 
Foundation destaca a importância de permanecer ativo. «O Fundo Antecipado de Brampton 
(Advance Brampton Fund) permitir-nos-á expandir a nossa Iniciativa Torne-se Ativo (Get 
Active Initiative) para jovens e outras pessoas na nossa comunidade. Estes contributos fazem 
uma diferença considerável ao ajudarem os nossos jovens a desenvolverem o conhecimento 
e a perceção quanto à preparação física e ao estilo de vida saudável.»  

Para o campo Lady Ballers Camp, este financiamento foi fundamental para que fosse possível 
disponibilizar um programa válido à comunidade. Enquanto beneficiários do subsídio em 
2021, o financiamento ajudou a garantir que o sucesso do seu Campo de Verão 2.0 (Summer 
Camp 2.0) – Direito a aprender, Direito a brincar (Right to Learn Right to Play). «O nosso 
programa superou as nossas expectativas, chegando a 246 crianças e jovens em Brampton, e 
trouxe alegria à vida de muitos jovens. No outono de 2021, disponibilizámos 
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acompanhamento académico e ajuda com os trabalhos de casa, juntamente com 
programação dedicada à saúde mental, que foi importante durante este período 
extraordinariamente difícil.» O financiamento proveniente do programa de 2022 ajudou o 
campo Lady Ballers Camp a oferecer um campo de verão de 8 semanas e uma programação 
de regresso às aulas com a duração de 14 semanas, dando às crianças e às jovens negras 
que vivem em situação ou em risco de pobreza a oportunidade de usufruírem de exercício 
físico, bem-estar emocional, socialização e apoio académico fundamental. 

Para dar um apoio adicional às organizações de beneficência e sem fins lucrativos, o Fundo 
Avançado de Brampton (Advance Brampton Fund) criou parcerias com a Escola G. Raymond 
Chang de Educação Contínua (G. Raymond Chang School of Continuing Education) da 
universidade Toronto Metropolitan University (anteriormente universidade Ryerson University) 
para disponibilizar sessões de trabalho (workshops) de desenvolvimento do setor das 
organizações sem fins lucrativos centradas em ajudar as organizações a desenvolverem a 
sua capacidade e reforçar a educação e as capacidades do setor. Desde novembro de 2021, 
realizaram-se 11 sessões, com mais de 250 participantes. O lançamento da próxima série 
ocorre no outono. 

Sobre o Fundo Antecipado de Brampton 
O Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) é um programa de subsídios 
comunitário no valor de 600 000 dólares ($600,000) que disponibiliza fundos às organizações 
de beneficência e sem fins lucrativas sediadas em Brampton para fornecerem programas e 
serviços que satisfaçam as necessidades da comunidade e promovam as prioridades do 
Mandato do Conselho (Term of Council). 

 
Existem três correntes de financiamento: 

• Projetos emergentes – disponibiliza até 5000 dólares ($5,000) em fundos 
correspondentes para projetos novos e inovadores 

• Projetos em desenvolvimento - disponibiliza até 12 500 dólares ($12,500) em 
fundos correspondentes para programas realizados pelo menos uma vez em 
Brampton 

• Projetos de alargamento - disponibiliza até 25 000 dólares ($25,000) em fundos 
correspondentes para projetos realizados pelo menos duas vezes em Brampton 

A próxima fase das candidaturas aos subsídios abre no outono de 2022 para ajudar a apoiar 
projetos que se realizem em 2023. Para obter uma lista completa dos beneficiários do Fundo 
Antecipado de Brampton 2022 (2022 Advance Brampton Fund) e para saber mais sobre o 
programa consulte brampton.ca/abf. 

 

Citações  

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities), e apraz-me ver o impacto 
que o Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) tem tido nas nossas 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
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organizações locais sem fins lucrativos. Os recursos que oferecem proporcionam o apoio tão 
necessário à medida que continuamos a recuperar da pandemia de COVID-19.» 

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

«O Fundo Antecipado de Brampton (Advance Brampton Fund) confere muito mais do que 
apenas financiamento. Ele oferece às nossas organizações sem fins lucrativos sediadas em 
Brampton a oportunidade de fornecerem os programas e serviços que a nossa cidade 
necessita. É maravilhoso ver o impacto que este financiamento está a ter na comunidade e 
nas organizações que fornecem estes recursos essenciais.» 

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

 «A Cidade de Brampton orgulha-se de apoiar as necessidades da nossa população diversa 
ao oferecer uma oportunidade de financiamento às organizações de beneficência e sem fins 
lucrativos sediadas em Brampton através do nosso Fundo Antecipado de Brampton (Advance 
Brampton Fund). Esperamos ver a diferença positiva que estes grupos exercem na 
comunidade.» 

- 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 
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