
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    
      

Contagem decrescente para a Collision em Brampton! 
 

BRAMPTON, ON (13 de maio de 2022) – O Gabinete de Desenvolvimento Económico 
[Economic Development Office (EDO)] da Cidade de Brampton tem o prazer de organizar a 
Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision) na quarta-feira, 18 de maio, 
das 18:00 às 22:00 no The Rose Brampton. 
 

Antecedendo a Conferência Collision em Toronto, Brampton foi escolhida como uma das seis 
cidades do Canadá para organizar um evento presencial com vista a fomentar a expectativa e 
juntar ecossistemas tecnológicos antes da conferência de 20 a 23 de junho em Toronto.  

Este evento gratuito Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision) 
apresentará uma conversa interativa com Isaac Olowolafe J, e um discurso de abertura de 
Wes Hall seguido de uma receção e uma oportunidade de trabalhar em rede com membros da 
comunidade de empresas emergentes de Brampton. 

Isaac Olowolafe Jr. é Fundador e Sócio Administrador (General Partner) da  Dream Maker 
Ventures (DMV), uma firma de empreendimentos em fase inicial sediada em Toronto. 
Também é um empreendedor imobiliário premiado, investidor anjo e filantropo. Wes Hall  é 
Fundador e Presidente do Conselho Canadiano de Líderes Empresariais contra o Racismo 
Sistémico contra Negros (The Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black 
Systemic Racism) e da Iniciativa BlackNorth (BlackNorth Initiative). Também é o mais recente 
membro do Dragon’s Den, contribuindo com os seus anos de experiência para as fusões e 
aquisições para o Den e os futuros empreendedores do Canadá. 

A Collision é a conferência de tecnologia com o crescimento mais rápido da América do Norte, 
reunindo os «melhores oradores do mundo», empresas líderes em tecnologia, e os meios de 
comunicação social mais relevantes. É a terceira vez que a Cidade de Brampton participa no 
evento global. Em 2021, o Gabinete de Desenvolvimento Económico (Economic Development 
Office) participou na conferência virtual para apresentar a Cidade de Brampton a 38 000 
participantes online e 1200 empresas emergentes em 141 países, do Brasil à Índia, 
destacando o Distrito da Inovação (Innovation District) de Brampton e promover a Brampton 
BHive a um público global. Em 2019, representantes da Cidade viajaram para Lisboa, 
Portugal, para participar na Web Summit e dizer a 70 000 participantes que, «Brampton é o 
Presente» (“Brampton is Now”), destacando as oportunidades de investimento únicas da 
Cidade numa escala global. 

Não perca a Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision) em Brampton! 
Registe-se aqui (Register here) para o evento gratuito em 18 de maio no The Rose Brampton. 
Para saber mais sobre a Cidade de Brampton na Collision 2022, consulte 
investbrampton.ca/collision-2022. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
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Inovação de Brampton móvel 

O EDO vai para as ruas! Durante a Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to 
Collision), a equipa está entusiasmada por revelar um autocarro completamente novo da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit), que não só irá ajudar a promover o Distrito da 
Inovação (Innovation District) e a gama de recursos disponíveis para as empresas 
emergentes, os fundadores e empreendedores de Brampton, como também contribuirá para 
apoiar as iniciativas de projeção locais. 

Citações 

«A Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision) avança! Após uma 
apresentação bem-sucedida na Collision do ano passado, estamos prontos para voltar este 
ano e mostrar ao mundo o que Brampton tem para oferecer. Estamos prestes a tornar-nos 
rapidamente num centro de tecnologia líder no Canadá, e para Brampton é uma honra ser 
uma das seis cidades selecionadas para iniciar outro ano interessante na Collision.» 

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

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) onde – com recursos como 
o nosso Distrito da Inovação (Innovation District) e a BHive – os nossos empreendedores e 
empresas emergentes podem prosperar. Incentivo todas as pessoas a inscreverem-se na 
Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision) para se inspirarem e 
prepararem para a Conferência Collision a realizar posteriormente em junho.» 

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

«A Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision) segue o seu curso no 
Canadá antecipando o evento principal deste ano e vai parar aqui em Brampton porque é o 
sítio ideal para inovações, ideias e oportunidades. Obtenha hoje os seus bilhetes gratuitos e 
deixe-se inspirar por Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. e pelas próprias superestrelas das 
empresas emergentes de Brampton.» 

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

  «A Cidade de Brampton tem o prazer de receber Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. e o evento 
Contagem Decrescente para a Collision (Countdown to Collision). O nosso Gabinete de 
Desenvolvimento Económico (Economic Development Office) está disposto a mostrar ao 
mundo que Brampton é um agente importante no espaço empreendedor, e após o êxito da 
Collision 2021, mal posso esperar para ver o que nos reserva o evento deste ano.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), 
Cidade de Brampton 



 

 

 

-30- 

 
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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