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1 INTRODUÇÃO
Conforme definido no Documento de Referência, a Fase 6 é uma transferência de conhecimento
da Ineco para a EPL. Dentre os objetivos desta fase estão: divulgar os resultados do Observatório e
dar visibilidade ao andamento do Projeto.
Mais especificamente, a finalidade dos seminários externos é garantir que os parceiros envolvidos
no setor dos transportes e logística possam conhecer esta nova ferramenta para promover a
utilização como uma base de conhecimento para planejamento e tomada de decisão. Além disso,
é de fundamental importância que outros setores da sociedade, como acadêmicos, grupos de
pesquisa e o público em geral possam estar informados sobre os produtos do Observatório, o
resultado de suas análises, seus indicadores-chave, visando evidenciar o comportamento do setor
de transporte e logística no País. Para este fim, são realizados seminários periódicos, abertos ao
público, onde são apresentados produtos e serviços do Observatório, além de serem realizadas
apresentações dos Parceiros do ONTL e realizados debates sobre as tendências e os desafios do
setor.

2 ESCOPO
Este relatório tem como escopo o item “6.6.3 - i” do documento de referência. Inicialmente,
conforme refletido no documento de referência, os conteúdos do seminário seriam “Gargalos no
sistema de transportes brasileiro e integração e diversificação da econômica”, no entanto, foi
acordado trocar este título por “A contribuição do Observatório Nacional de Transporte e Logística
para o planejamento do setor de transporte” para refletir melhor os objetivos de divulgação do
ONTL.
Os conteúdos foram divididos em 3 painéis temáticos:
1. O Papel dos dados, das informações e das análises para enfrentar os desafios do sistema
brasileiro de transporte
2. Ferramentas de planejamento para transporte e logística
3. Geotecnologias aplicadas ao setor transporte
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3 SITUAÇÃO
Nos dias 12 e 13 de junho de 2018, foi realizado o primeiro seminário externo do ONTL dentro do
Projeto EPL-INECO. O Seminário ocorreu no Centro de Convenções Parque Cidade Corporate,
térreo do edifício da EPL.
O seminário foi um evento aberto ao público com apresentações da EPL, da Ineco e dos órgãos
parceiros do ONTL.
A mesa de abertura do evento contou com as seguintes personalidades:
-

Secretário Especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto
Santos de Vasconcelos;
Secretário Especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos - Adjunto, José
Carlos Medaglia Filho;
Secretário de Política e Integração do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
Carlos Antonio Rocha Barros;
Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, Jorge Luiz Macedo
Bastos;
Diretor de Planejamento da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, Adailton Cardoso
Dias;
Diretor de Gestão da Empresa de Planejamento e Logística – EPL, Maurício Malta;
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico da Empresa de Planejamento e Logística
– EPL, Jony Marcos do Valle Lopes; e
Embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Villalonga.

A listagem completa de apresentações e palestrantes pode encontrar-se na agenda anexa a este
documento. Os arquivos das palestras, devido ao seu tamanho não podem ser anexados, mas
podem ser encontrados no seguinte endereço da web do ONTL http://www.ontl.epl.gov.br/acontribuicao-do-observatorio-nacional-de-transporte-e-logistica-para-o-planejamento-do-setorde-transporte ou na seguinte pasta na rede local da EPL W:\INECO\Seminários\Seminário
Junho_2018\Palestras\Palestras Apresentadas.
Participaram do Seminário pela Ineco: Javier Anibarro, Enrique Monfort e Emilio Miralles, além do
Fernando Cámara alocado em Brasilia. Pela Coordenação do Observatório, participaram todo os
seus Colaboradores e Estagiários.
A listagem completa dos participantes do Seminário pode ser consultada no Anexo deste
documento.
No dia posterior ao Seminário (14/03), foi realizada, na Sede da EPL, reunião de ponto de controle,
com a participação da EPL e da INECO.
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Abaixo está a lista de documentos anexados:
1. Listas de presença
2. Pauta inicial da Ineco para o Seminário
3. Agenda final em formato Word
4. Agenda divulgada durante o evento em formato PDF

4 CONCLUSÕES
O Seminário Externo 1 foi realizado com sucesso. Neste Seminário a EPL, com o apoio da Ineco,
deu conhecimento público do estágio atual de desenvolvimento do Observatório, efetuou
lançamento de seu portal (www.ontl.epl.gov.br), foram apresentadas palestras de interesse da EPL,
da Ineco e de outros órgãos parceiros.
O presente documento atesta a realização do Seminário Externo 1, conforme refletido no capítulo
6.6.3-i do documento de referência.
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