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A Cidade exibe Brampton a um público internacional superior a 35 000 
pessoas na Conferência Collision 

 

BRAMPTON, ON (30 de junho de 2022) – Na semana passada, a Cidade de Brampton exibiu 
Brampton na maior reunião de tecnologia presencial num período superior a dois anos numa 
conferência lotada com mais de 35 000 empreendedores, empresas emergentes e influenciadores 
provenientes de mais de 130 países na Conferência Collision em Toronto. 

O expositor de Brampton atraiu milhares de visitantes ao longo de três dias, incluindo ministros do 
governo e personalidades do desporto e dos meios de comunicação social. Exibiu o Distrito da 

Inovação (Innovation District) e os respetivos parceiros, incluindo o Centro de Empreendedorismo de 
Brampton (Brampton Entrepreneur Centre), a Bhive Brampton, a aceleradora Altitude Accelerator, o 

instituto The Founder Institute, a universidade Algoma University, o colégio Sheridan College, o 

catalisador Rogers Cybersecure Catalyst, a zona de negócios Brampton Venture Zone, e o convidado 

especial Brampton Batman. 

Com vista a construir um ecossistema forte para empresas emergentes, empreendedores e a 
comunidade, o gabinete de Desenvolvimento Económico de Brampton trabalhou para criar ligações de 

alta qualidade, reforçar as atuais relações empresariais, e promover a marca da Cidade nos espaços 

de inovação, tecnologia e empreendedorismo. A equipa de Brampton estabeleceu ligações com 
centenas de empresas emergentes canadianas e internacionais, firmas de capital de risco, anjos, e 

investidores, e convidou-os a visitarem o Distrito da Inovação de Brampton (Brampton Innovation 

District) – com muitos interessados em aderir à programação de classe mundial disponível. 

Como parte do seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, o gabinete de 

Desenvolvimento Económico de Brampton trabalhou com os organizadores da Conferência Collision 
que patrocinaram bilhetes de cortesia para que uma delegação de 362 empreendedores e jovens 

negros de Brampton pudesse assistir, beneficiar, e participar na Conferência Collision. A Cidade 
também apoiou o trabalho em rede da Build Black Canada e uma receção para capacitar jovens 

empreendedores e profissionais negros que assistiram à Collision. 

A Cidade foi o único município que participou no programa Collision para o Dia de África com curadoria 
– um evento organizado por BKR Capital, TechStars, e a fundação Dream Legacy Foundation que 
celebraram e exibiram as melhores empresas emergentes africanas na Collision.  

Mais de 15 empresas emergentes do Distrito da Inovação de Brampton (Brampton Innovation District) 
tiveram a oportunidade de exporem as suas ideias e apresentarem-se com o seu próprio expositor na 
conferência. O expositor de Brampton também recebeu uma exposição do canal de desenvolvimento 
de talentos de Brampton, apresentando uma demonstração de robótica ao vivo liderada pelo Centro 
para Fabrico Avançado e Tecnologias de Conceção (Centre for Advanced Manufacturing and Design 
Technologies) do colégio Sheridan College, bem como uma exibição de destaque do novo programa 
Esports da universidade Algoma University. 



 

 

Sobre a Collision 
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 quarta vez que a equipa do Gabinete de Desenvolvimento 
Económico da Cidade de Brampton participa no evento global juntamente com os seus parceiros do 
Distrito da Inovação de Brampton (Brampton Innovation District) e o convidado especial Brampton 
Batman. 

Sobre o Distrito da Inovação de Brampton 
A Cidade de Brampton continua a revitalizar e a desbloquear o potencial económico da sua baixa 
através da construção de um ecossistema de inovação e empreendedorismo: o Distrito da Inovação de 
Brampton (Brampton Innovation District).  

O Distrito da Inovação (Innovation District) centra-se no dimensionamento de empresas emergentes, 
na atração de investimento e no desenvolvimento de talentos, e fornece um apoio local para 
empreendedores e novos negócios. Também oferece recursos para apoiar as empresas de inovação e 
tecnologia na criação de tecnologia nova. 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, 
sendo aproximadamente 55,2 milhões de dólares ($55.2 million) em investimentos atraídos pelos 
parceiros do Distrito da Inovação. 

Para saber mais sobre o Distrito da Inovação, visite o site www.bramptoninnovationdistrict.com ou veja 
o vídeo sobre o Distrito da Inovação da Cidade (Innovation District video). 

Citações 

«A Collision é uma das mais importantes conferências de tecnologia do mundo, juntando pessoas, 
grandes ideias e as empresas líderes do mundo. Foi uma honra juntar-me à equipa do gabinete de 
Desenvolvimento Económico na Collision na semana passada para destacar por que motivo Brampton 
é um excelente local para investir. A nossa cidade está no centro de uma transformação interessante, 
e juntamente com os nossos parceiros, estamos a desenvolver o nosso Distrito da Inovação 
(Innovation District) para se tornar num centro de educação e inovação importante.» 

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

«Brampton é uma Cidade de Oportunidades (City of Opportunities) com recursos incríveis para os 
empreendedores e as empresas emergentes prosperarem, e em conjunto com os nossos parceiros, 
estamos a construir um ecossistema de inovação para beneficiar os nossos residentes e empresas. 
Agradeço à nossa equipa do gabinete de Desenvolvimento Económico por exibir Brampton a um 
público global de 35 000 pessoas na Collision na semana passada. Brampton significa negócio, e nós 
esperamos continuar a atrair e reter empresas líderes globais para e na nossa comunidade.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3e4; Presidente 
(Chair), Desenvolvimento Económico, Cidade de Brampton 

«O nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico continua dar o exemplo em matéria de 
desenvolvimento da nossa cidade para se tornar num centro de educação e inovação com vista a 
beneficiar toda a nossa comunidade. Agradeço à nossa equipa por destacar os pontos fortes de 
Brampton a um público global na Conferência Collision lotada na semana passada. Continuamos 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K0Lf2RLNgQyZIkdipS%2B9oqm%2FjzO3ktPMfQeqbbV7WYk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%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%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%3D&reserved=0


 

 

dedicados em estabelecer Brampton como um local ideal para investir e reforçar a posição única de 
Brampton no Corredor da Inovação (Innovation Corridor).» 

- Clare Barnett, Diretora, 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 IMPRESNA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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