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Cidade de Brampton aprova plano para estimular a economia e reforçar o 
desenvolvimento da comunidade 

BRAMPTON, ON (9 de abril de 2021) – Na reunião desta semana, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou um Plano de Melhoria da Comunidade (Community Improvement 
Plan) (CIP) para estimular o crescimento do emprego, apoiar a nova expansão imobiliária em setores 
específicos, e reforçar a economia local de Brampton. 

Desde o início da pandemia, a Cidade continuou empenhada em apoiar a recuperação e a resiliência 
da comunidade empresarial. 

No ano passado, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou uma Estratégia 
de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy) como quadro para fomentar o progresso 
da Cidade. A estratégia está organizada em quatro pilares: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo 
(Innovation, Technology and Entrepreneurship), que inclui mais apoios para os empreendedores e 
pequenas empresas; Investimento, Artes, Cultura e Turismo (Investment; Arts, Culture and Tourism); e 
Infraestrutura (Infrastructure). 

A Cidade continua a atrair o investimento e as aplicações de planeamento recebidas por Brampton no 
primeiro trimestre (Q1) de 2021 são praticamente o dobro do consumo, em comparação com os 
primeiros três meses de 2020 e 2019. 

Para reforçar essa dinâmica, a criação de um CIP constitui outro passo para retomar a economia local 
e fomentar a vantagem competitiva de Brampton. A Lei de Planeamento da Província de Ontário 
(Province of Ontario’s Planning Act) permite que os municípios locais designem uma área como Área 
de Projeto de Melhoria da Comunidade (Community Improvement Project Area) oferecendo incentivos 
financeiros e não-financeiros ao setor privado, com vista a criar oportunidades de emprego e as 
amenidades necessárias para uma Cidade em crescimento. 

Entre as potenciais ferramentas a oferecer no âmbito do CIP, o incentivo inicial será um Subsídio 
Equivalente ao Aumento de Impostos (Tax Increment Equivalent Grant) (TIEG), que visa atrair 
emprego para escritórios, incluindo usos complementares, tais como investigação e espaço para 
laboratório. O TIEG é um subsídio, ou uma dedução, para compensar uma porção do aumento do 
imposto sobre imóveis que o proprietário da empresa vai enfrentar. 

Além disso, com a implementação do TIEG em toda a cidade para empregos de escritório, a Cidade 
de Brampton poderá aceder à oferta do TIEG da Região através do seu Programa Principal de 
Escritórios (Major Office Program), cujo lançamento está previsto para 2021. O aumento do 
investimento em projetos para espaço de qualidade para escritórios também promove um ambiente de 
«comunidades completas» onde os residentes podem viver, trabalhar e aprender. 

Os funcionários municipais foram instruídos para prepararem e finalizarem o CIP durante o 2.º e 3.º 
trimestres (Q2 e Q3) de 2021. A Cidade realizará uma reunião estatutária pública (statutory public 
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meeting) no final deste ano e o CIP final será enviado para o Ministério dos Assuntos Municipais e 
Habitação de Ontário (Ontario Ministry of Municipal Affairs and Housing) para avaliação e comentários. 
O lançamento do CIP está previsto para o final do 4.º trimestre (Q4). 

O CIP será oferecido durante um período de tempo definido e revisto regularmente para garantir que 
os objetivos e metas das necessidades de emprego da Cidade de Brampton estão a ser cumpridos. O 
CIP também está em alinhamento com as Prioridades do Mandato do Conselho (Term of Council 
Priorities) como «Cidade de Oportunidades» (“City of Opportunities”). 

O CIP visa atrair emprego adicional para os seus principais setores: inovação e tecnologia; 
empreendedorismo; saúde e ciências da vida; e produção avançada. As atuais condições do mercado 
em Brampton apoiam o investimento contínuo em novas construções em cada uma destas áreas. 

Citações 

«Um Plano de Melhoria da Comunidade (Community Improvement Plan) oferece uma série de formas 
para melhorar a capacidade da Cidade de Brampton para incentivar o investimento privado, 
contribuindo para a recuperação da nossa economia local. Brampton é uma Cidade de Oportunidades 
(City of Opportunities) e a criação de um CIP constitui outra peça importante para a realização das 
nossas metas, à medida que transitamos da pandemia para a recuperação económica.» 

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

«No âmbito da nossa Estratégia de Recuperação Económica (Economic Recovery Strategy), o 
Conselho (Council) identificou o CIP como um dos principais itens de investimento para apoiar as 
empresas locais. Elas são o pilar da nossa economia. Temos todos a ganhar com o êxito das 
empresas de Brampton.» 

- Martin Medeiros, Distritos (Wards) 3 e 4; Conselheiro Regional (Regional Councillor) e 
Presidente (Chair), Comité de Planeamento e Desenvolvimento (Planning and Development 
Committee), Presidente (Chair) do Comité de Desenvolvimento Económico (Economic 
Development Committee), Cidade de Brampton 

«Este Plano de Melhoria da Comunidade (Community Improvement Plan) ajudará a reforçar as 
vizinhanças, bem como a estimular o investimento do setor privado e revitalizar a comunidade através 
das nossas próprias atividades e parcerias fundamentais.» 

• Pat Fortini, Distritos (Wards) 7 e 8, Conselheiro Regional (Regional Councillor) e Vice-
Presidente (Vice-Chair), Comité de Planeamento e Desenvolvimento (Planning and 
Development Committee), Cidade de Brampton 

«A Visão 2040 da Cidade (City’s 2040 Vision) destaca a necessidade de aumentar a força laboral da 
Cidade que vive e trabalha na comunidade. O Plano de Melhoria da Comunidade (Community 
Improvement Plan) ajudará Brampton a transitar para uma maior proporção de emprego com uma 
densidade mais elevada, atraindo mais investimento para escritórios na nossa comunidade.» 

- Paul Vicente, Distritos (Wards) 1 e 5, Conselheiro Regional (Regional Councillor) e Vice-
Presidente (Vice-Chair), Presidente (Chair) do Comité de Desenvolvimento Económico 
(Economic Development Committee), Cidade de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

«Quando concluído, o Plano de Melhoria da Comunidade (Community Improvement Plan) incluirá uma 
“caixa de ferramentas“ (‘toolbox’) de potenciais programas financeiros e não-financeiros, para estimular 
benefícios permanentes para a Cidade de Brampton, incluindo a criação de empregos, receitas fiscais 
e uma melhoria geral da qualidade de vida dos residentes.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (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 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

