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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.
A finalidade dos workshops é para qualificação e formação do pessoal da EPL na troca de
conhecimentos para o desenvolvimento do ONTL.

2 ESCOPO
Este relatório tem como escopo o item “6.6.2 - iii” do documento de referência. O conteúdo
deste relatório foi:


Transferência da experiência espanhola relativa ao modelo de dados



Transferência de conhecimento da experiência espanhola no desenho, gestão e evolução
dos processos, produtos, estrutura (equipes, papéis e responsabilidades), sistemas e
programas de um Observatório de conhecimento em Transporte e Logística, bem como
na estruturação de um modelo de sustentabilidade para o Observatório.

Aproveitando a presença da equipe da Ineco no escritório da EPL também foi agendada uma
reunião no dia 22 de fevereiro para esclarecer o modelo de comunicação com as distintas fontes
de dados do observatório.

3 SITUAÇÃO
Nos dias 20 e 21 de fevereiro aconteceu no escritório da EPL o workshop 3.
Os participantes da Ineco no workshop foram:


Javier Anibarro Garcia: Chefe de projeto;



Alfredo Rodriguez Langa: Chefe da equipe de TI da INECO;



Daniela da Silva Carvalho: Analista de Sistemas;



Eva Pino Hernández: Técnico especialista em transporte;



Fernando Cámara de la Peña: Técnico da Ineco alocado na sede da EPL.

Os participantes da EPL (GEPDL e GELTI) no workshop foram:


Lilian Campos Soares (GEPDL);



Sergio Nunes de Souza (GEPDL);
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Abdon Juarez da Silva Dias (GEPDL);



Milton Sampaio (GEPDL);



Diogo Santana Corazolla (GELTI);



Marcelus Oliveira de Jesus (GEPDL);



Edson Vander Santana (GEPDL).

Para um maior grau de detalhe da participação nas diferentes sessões, consulte o Anexo 2 deste
documento.
Encontram-se anexos a este relatório os seguintes arquivos relativos a participação no workshop:


Anexo 1: Agenda do workshop 3;



Anexo 2: Lista de presença assinada por dia dos workshops;



Anexo 3: PPT da sessão 3.1;



Anexo 4: PPT da sessão 3.2;



Anexo 5: PPT da sessão 3.3;



Anexo 6: PPT da sessão 3.4;



Anexo 7: PPT da sessão 3.5;



Anexo 8: Cadastro de fontes descarregáveis no OTLE

No dia 21 de fevereiro aconteceu a reunião de Ponto de Controle com a presença do Gerente do
Projeto da Ineco Enrique Monfort. A memória e os encaminhamentos dessa reunião já foram
avaliados e aceitos em outro documento.
Por último, no dia 22 aconteceu a reunião sobre a estratégia de comunicação com os parceiros.
Nessa reunião foram discutidos todos os parceiros considerados e a EPL solicitou algumas
mudanças na proposta de comunicação para alguns deles. Todas essas modificações também
foram incluídas nas últimas correções da EPL-CONIL nos relatórios entregues.

4 CONCLUSÕES
O workshop 3 foi realizado com sucesso nas dependências da EPL, onde a INECO apresentou a
experiência espanhola relativa ao Modelo de Dados. Por outro lado, também foi apresentado o
desenho, gestão e evolução dos processos, produtos, estrutura no OTLE, bem como uma
proposta para o ONTL. Finalmente, no terceiro dia todas as fontes de informação propostas
foram discutidas pormenorizadamente.
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Da mesma forma, os workshops também foram aproveitados para alinhar os pontos de vista da
Ineco e da EPL/CONIL no que se refere ao desenvolvimento do ONTL.
O presente documento atesta a realização do workshop 3, conforme refletido no capítulo 6.6.2-iii
do documento de referência.
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