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No coração das 1000 Ilhas, Gananoque é reconhecida como uma 
das comunidades à beira do rio mais impressionantes do leste 
de Ontário. Ela se tornou um destino de classe mundial para os 
viajantes, empreendedores e residentes. 

Gananoque continua a se desenvolver e a criar uma atmosfera 
focada no desenvolvimento e na expansão de empreendimentos 
inovadores. Investir no desenvolvimento da comunidade, que 
continua a aumentar a excelente qualidade de vida, é a chave 
para a prosperidade da nossa comunidade. Localização... 
localização... localização 

Gananoque é um local estratégico para negócios. 

Gananoque é o centro de um mercado que inclui 12 milhões de consumidores, com acesso a mais da metade da 
indústria norte americana em um dia de viagem. Empresas localizadas aqui aproveitam a proximidade de três das 
principais cidades canadenses, além de rápido e fácil acesso aos Estados Unidos. Gananoque possui uma força 
de trabalho altamente qualificada e estável. O trabalho é orientado à fabricação, com o equilíbrio entre 
empregos no setor de turismo e serviços. Por um lado, a região tem uma forte e crescente economia que serve 
como uma excelente fonte de trabalhadores qualificados, enquanto por outro lado, oferece bons mercados para 
seus produtos e serviços. 

Deixe-nos ajudá-lo a investir no seu negócio e na sua qualidade de vida! 
 

 

www.townofgananoque.ca 

População total 5,159 (Statistics Canada 2016 Census) 
Temperatura média de janeiro -10 ⁰C (14 ⁰F) 
Temperatura média de julho 25 ⁰C (77 ⁰F) 

      Precipitação média anual 22 mm rain, 5.3 inches snow 
Rendimento médio familiar  $85,838 
Taxa média de desemprego  5-6 %  
Adultos com ensino médio  1,380 
Adultos com faculdade ou diploma universitário 2,030 
Média de custo de aluguel para um apartamento com 2 dormitórios $861 
Média de três quartos bangalô destacado  $266,361 

 

Mais informações 
Amanda Trafford, Gerente de desenvolvimento econômico     30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6 Canada 
Corporation of the Town of Gananoque                  613-382-2149 ext. 127 / businesscoordinator@gananoque.ca 
    

 
 
 


