
Emprel desenvolve o Conecta Recife App com mais de 120 consultas e 
solicitações de serviços 

 

A Emprel desenvolveu uma plataforma digital que integra as 

bases de dados, sistemas e ferramentas inteligentes, para 

facilitar a vida, tanto do cidadão recifense, como dos 

visitantes.                                                                                              

O aplicativo, que foi lançado em 1 de julho, permite aos 

cidadãos consultar serviços, como Informações Tributárias, 

Processos Administrativos, Educação, Saúde, Trânsito e 

Ciclovias, entre outros, inclusive de parceiros, como Grande 

Recife Consórcio de Transporte e Bike PE. 

”Esse aplicativo foi criado para facilitar a vida dos usuários 

dos serviços da PCR, além de dar mais transparência na 

relação da Prefeitura com a população, de forma inovadora, 

intuitiva e inteligente”, destaca Eugênio Antunes. Ele 

acrescenta que a solução considera como referência o 

cidadão usuário. Para isso, são reunidos dados em poder 

dos diversos órgãos da Prefeitura, que passam a ser 

disponibilizados na palma da mão. 

O aplicativo pode ser utilizado de forma anônima ou 

identificada. Nesse último caso, o cidadão pode se 

identificar com a conta do login Cidadão, Nota Fiscal 

Eletrônica, gov.br, facebook e google. O processo é 

simples, basta uma selfie e poucas informações pessoais.  

Os trabalhos foram realizados pela equipe da 

Assessoria de Projetos Estratégicos (APE), formada 

pela Gerente do Projeto Cristiane Gomes, pelo Analista 

Bruno Morais e pelos desenvolvedores da Ingram Micro, 

Waghner Reis e Geraldo Júnior, coordenado por 

Homero Cavalcanti, diretor da APE e Breno Alencar, 

Coordenador de Gestão de Projetos. O projeto também 

teve a participação da Diretoria de Infraestrutura de 

Informática (DII) coordenado por José Hermes da 

UOSB, com o fornecimento da infraestrutura 

computacional e a coordenação de Rosana Carvalho e 

Socorro Alves da Diretoria de Soluções em Tecnologia 

da Informação (DSI), no fornecimento e integração de 

serviços. 

O Conecta Recife App está disponível nas lojas virtuais 

da Apple e Google. 

Faça o download: 

● https://bit.ly/ConectaRecife_AppAndroid 

● https://bit.ly/ConectaRecife_AppIOS 

 Informativo da Emprel 
 Recife, 14 de julho de 2020 I # 51 


