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Assessoria de Comunicação da Emprel

O Diretor da Assessoria de Projetos Estratégicos  da Emprel, Homero Sampaio, está em Londres, onde participa das 
ações do Programa Global Future Cities. Junto com Guilherme Cavalcanti, presidente da ARIES, Homero está 
participando de treinamento e debates sobre a possibilidade de investimentos do Governo Britânico em Recife. O 
evento reúne representantes de outras 18 cidades que foram selecionadas para participar do programa de 
investimento, além de representantes do Governo Britânico, do UN Habitat e de organizações inglesas envolvidas.
 
As tratativas para o financiamento iniciaram em 2015 e no último dia 08 de agosto, aconteceu um workshop com os 
representantes das instituições envolvidas na construção do projeto que o Recife irá submeter ao Prosperity Fund. Da 
prefeitura, participaram do workshop a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas, a Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente, a Controladoria Geral do Município, a Emprel, ICPS e Aries, além do 
Porto Digital,  a UFPE/Cin e o Inciti.
 
“Ecossistema de Dados para Governança Urbana” é o título do projeto que Recife irá apresentar. Buscando englobar 
ações voltadas à criação de políticas inovadoras dentro do tema de ‘cidades inteligentes’, com visão de longo prazo, 
fomentando um ambiente aperfeiçoado para o planejamento urbano e apoiando o Recife a encontrar soluções 
futuras de alta eficiência.  A proposta do Recife está estruturada em três intervenções, complementares entre si: 
Plano de Governança de Dados da PCR, Concepção de um Hub de Conhecimento Urbano e Plano de Ações de 
Engajamento.
 
O encontro em Londres busca a convergência para a definição de um conjunto de intervenções que atenda aos 
anseios da Cidade do Recife, no qual as partes interessadas reconheçam seus lugares de participação e que esteja 
em consonância com os princípios norteadores definidos tanto pelo Governo Britânico como pelas agendas dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana.
 
A oportunidade de Recife constar da lista de 19 cidades, entre 10 países, contempladas pelo Fundo é um 
reconhecimento da capacidade local em realizar inovação, o que tem sido demonstrado pelas partes interessadas 
desde o início das atividades do Programa.
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