
Emprel presente em Londres, nas Atividades do Programa Global 
Future Cities

A cidade do Recife teve o projeto “Ecossistema de Dados
para  Governança  Urbana”  aprovado  pelo  Governo
Britânico  para  fazer  parte  do  Programa  Global  Future
Cities. O projeto cujo convênio foi firmado em 2 de agosto
pelo prefeito Geraldo Julio e o embaixador do Reino Unido
no Brasil,  Vijay Rangarajan,  tem como objetivo 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. 

Como  parte  da  execução  do  programa,  o  Foreign  and
Commonwealth Office do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte (FCO), propôs e organizou propostas e
organizadas pelo FCO como parte do programa. 

Dentro das atividades de execução do projeto, o Diretor da
Assessoria de Projetos Estratégicos da Emprel,  Homero
Sampaio, esteve em Londres, na semana de 11 a 15 de
novembro,  onde  participou  das  seguintes  atividades:  O

ODI  Summit é  o  principal  evento  do  Open  Data
Institute,  cobrindo  questões  críticas  em  torno  dos
dados, seu papel e impactos positivos e negativos,  O
Big  Data  LDN, é  onde  aconteceram  conferências  e
exposições com os principais especialistas em dados e
analytics e Visita ao  Connected Places Catapult, que
opera na interação entre os setores público e privado,
e entre o governo local e as autoridades de transporte,
estimulando as diferentes partes do mercado a apoiar
os inovadores na complexidade de fazer negócios. 

Pedro Guedes, o Gerente-Geral de Assessoria Técnica
da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,
Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  também  esteve
representando a Prefeitura do Recife nas atividades do
Programa Global Future Cities em Londres. Participou
junto com o Homero da  Big Data LDN e da visita ao
Connected Places Catapult.

Também participaram das atividades em Londres  Jean
Mattos e Leandro Garcia, representantes da cidade de
Belo  Horizonte.  Assim  como  dois  representantes  do
Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido da
Grâ-Bretanha  e  Irlanda  do  Norte,  no  Brasil:  João
Rampini e Adriana Figueiredo.  
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