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Abertas as inscrições para o Hacker Cidadão 5.0 a partir do dia 20 corrente. Este ano, o Hackathon trará 
dois temas a serem explorados pelos participantes, que poderão utilizar os dados do Portal Dados Abertos 
da Prefeitura do Recife, para elaborar soluções para a cidade. Os Desafios desse ano foram lançados pela 
Secretaria da Mulher e pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e será realizado 
de 01 a 03 de dezembro.

A Secretaria da Mulher propõe um desafio aos participantes do Hacker Cidadão para que desenvolvam 
soluções inovadoras promovendo espaços urbanos seguros para mulheres. Abordando o tema Espaço 
Urbano Seguro para as Mulheres os projetos podem explorar assuntos como mobilidade urbana, 
planejamento urbano, saneamento, iluminação pública e prevenção à violência urbana e ao assédio.

O tema do desafio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente é Mudanças Climáticas. 
Neste tema os projetos poderão explorar os impactos das mudanças climáticas no Recife (nível dos rios e 
mar, emissão de carbono, qualidade da água dos rios, temperatura urbana, calor, situação energética), 
bem como as possíveis soluções para o espaço urbano (transporte, diminuição da emissão de Gases de 
Efeito Estufa, verde urbano e drenagem).

A competição acontecerá no Porto Mídia, na rua do Apolo 181, Recife Antigo, durante os 03 dias da 
maratona. A Abertura acontecerá às 18 horas do dia 01 de dezembro.

Ao todo, 60 participantes divididos em grupos de três até cinco pessoas poderão participar. Por isso, a 
inscrição será por ordem de cadastro e terá um limite de no máximo 150 inscritos. Os candidatos deverão 
realizar o cadastro individual ou em grupo no site http://hackercidadao.com.br/ e aguardar a confirmação 
da sua participação. As inscrições seguem até o dia 30-11 ou até o fechamento das vagas. Caso as pessoas 
selecionadas não confirmem a participação, serão acionadas os inscritos da lista de espera. O Regulamento 
do Concurso encontra-se no site.

O Hacker Cidadão 5.0 vai fazer parte do  REC’n’Play que é uma iniciativa do Porto Digital, em parceria com 
a DUCA, maior holding de mídia do Norte/Nordeste.  O evento se propõe a promover um ambiente de 
interação orgânico entre seus participantes, ao ponto que propicia não apenas atividades de puro 
entretenimento, mas discussões que deixem um legado para o público e para a cidade.

Mais informações, regulamento e inscrições:
Site: www.hackercidadao.com.br
E-mail: hackercidadao@recife.pe.gov.br
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