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Assessoria de Comunicação da Emprel

       Emprel presente no Workshop do Open Data Institute UK

 

A convite do Governo Britânico, através do Consulado Geral do Recife, a Emprel 
participou do Workshop do Open Data Institute UK- ODI, nos dias 03 e 04/12. O evento 
aconteceu no Armazém 12, Recife Antigo, e contou com a presença do Diretor da APE 
Homero Sampaio, de Cristiane Gomes e Breno Alencar, além de representantes de 
diversos órgãos da administração municipal, do Estado de Pernambuco, da União e da 
Prodabel - Belo Horizonte, da sociedade civil e de empresas do ecossistema de TI local.

O objetivo do Workshop foi a capacitação para apoiar a gestão de dados, trazendo a 
experiência da ODI, tanto no Reino Unido, como em outros países, com o conceito de 
dados abertos. O evento mostrou como dados abertos podem ter um lugar no 
desenvolvimento de uma estratégia de dados, explorando experiências internacionais 
e os desafios que estão sendo enfrentados em Recife, diante de metas e preocupações 
em torno do assunto, visando transformar e melhorar a vida dos cidadãos da cidade.

O Workshop faz parte da fase de desenvolvimento estratégico do Programa Global de 
Cidades Inteligentes do Governo Britânico (Future Cities Global Programme), que tem a 
cidade do Recife como uma das participantes do programa, além de outras 18 cidades 
no mundo. No caso de Recife, o projeto que está sendo proposto para o programa é a 
criação de um Hub de Dados Abertos para a cidade, que está subdividido em três 
pilares: Governança de Dados Municipais, Hub de Conhecimento Urbano e Plano de 
ações para Engajamento da Sociedade.

O ODI foi fundado em 2012 pelo inventor da web Sir Tim Berners-Lee e pelo 
especialista em inteligência artificial Sir Nigel Shadbolt, objetivando a valorização dos 
dados abertos e a defesa do uso inovador de dados abertos para promover mudanças 
positivas em todo o mundo. Desde então, o ODI auxiliou muitos governos e 
organizações da sociedade civil em todo o mundo.
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