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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. Dentro dos objetivos desta fase estão a divulgação dos resultados do
Observatório e dar visibilidade ao andamento do Projeto.
A finalidade dos workshops é a formação do pessoal da EPL e a troca de conhecimentos para o
desenvolvimento do ONTL.

2 ESCOPO
Este relatório tem como escopo os itens “6.6.2 ‐ i e 6.6.2 ‐ ii” do documento de referência:
 Experiência espanhola de fontes, formatos e procedimentos. Aproximação no Brasil;


Parcerias e relações internacionais.

3 SITUAÇÃO
Nos dias 12 e 13 de dezembro aconteceu no escritório da EPL o workshop 1, e nos dias 14 e 15 de
dezembro o workshop 2. Paralelamente aos workshops, no dia 13 de dezembro também
aconteceu uma reunião de alinhamento e interlocução dos projetos ONTL e BIT – EPL/INECO.
Os participantes da Ineco nos workshops foram:
 Javier Anibarro Garcia: Chefe de projeto;
 Alfredo Rodriguez Langa: Chefe da equipe de TI da INECO;
 Emilio Miralles Claver: Experto Sênior;
 Eva Pino Hernández: Técnico especialista em transporte;
 Fernando Cámara de la Peña: Técnico da Ineco alocado na sede da EPL.
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Encontram‐se anexos a este relatório os seguintes arquivos relativos a participação no workshop:
 Anexo 1: Agenda dos workshops 1 e 2;
 Anexo 2: Lista de presença assinada por dia dos workshops;
 Anexo 3: Memória da reunião com o MTPA;
 Anexo 4: Resumo e conclusões das atividades do dia 12;
 Anexo 5: Resumo e conclusões das atividades do dia 13;
 Anexo 6: Resumo e conclusões das atividades do dia 14;
 Anexo 7: Resumo e conclusões das atividades do dia 15;
 Anexo 8: PPT da sessão 1.2;
 Anexo 9: PPT da sessão 1.4;
Além desses anexos, também serão enviados para a Equipe do CONIL os documentos e
informações que foram acordados durante os workshops. Estes incluem:
 Folha de seguimento das fontes no Observatório da Espanha;
 Exemplo de solicitação de informação dos parceiros na Espanha;
 Link aos Observatórios de custos rodoviários na Espanha;
 Necessidades de recursos humanos e físicos estimados pela Ineco;
 Documentos de modelagem e arquitetura do banco de dados do OTLE.
Finalmente, o questionário de ferramentas e equipamentos de TI também será enviado para a
Equipe do CONIL.
No dia 13 de dezembro também aconteceu a segunda reunião de ponto de controle com a
presencia do Gerente do Projeto Enrique Monfort. A memória e os encaminhamentos dessa
reunião já foram avaliados e aceitos em outro documento.

4 CONCLUSÕES
Os workshops 1 e 2 foram realizadas com sucesso nos escritórios da EPL. Neles, a experiência
espanhola foi apresentada tanto em formatos fontes e procedimentos no âmbito das parcerias
institucionais. Da mesma forma, as oficinas também foram usadas para alinhar os pontos de vista
da Ineco e EPL no que se refere ao desenvolvimento do ONTL.
Finalmente, houve também uma troca de conhecimento que permitiu à equipe técnica da Ineco
adquirir um maior conhecimento das fontes de informação e parcerias da EPL, bem como o
envolvimento de outras gerencias da EPL no desenvolvimento do Observatório.
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