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Resumo

O presente estudo foi levado a cabo no intuito de analisar as atuais e futuras opções
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SÍNTESE

SERVIÇO ELETRÓNICO EUROPEU DE PORTAGEM

Em 2012, eram cobradas taxas de utilização das rodovias a veículos particulares em
12 Estados-Membros e a veículos pesados de mercadorias em 22 Estados-Membros. Ao
todo, a rede viária com portagem estendia-se por aproximadamente 72 000 km, estando
60 % da rede equipada com sistemas eletrónicos de portagem. Trata-se de sistemas
interoperáveis, quando muito, à escala nacional, mas não à escala da UE, o que causa
obstáculos ao funcionamento do mercado interno.

A Diretiva 2004/52/CE foi adotada para solucionar esta fragmentação através da criação de
um Serviço Eletrónico Europeu de Portagem (SEEP), no intuito de dar aos utentes das
estradas a possibilidade de pagar portagens e taxas em toda a UE por intermédio de um
único prestador do SEEP e com um único equipamento a bordo. A Decisão 2009/750/CE da
Comissão estabeleceu os requisitos gerais indispensáveis a uma interoperabilidade entre os
prestadores do SEEP e os equipamentos e procedimentos das empresas portageiras. Nos
termos da Diretiva supramencionada, o SEEP deveria ter ficado disponível para os veículos
pesados a partir de outubro de 2012, o mais tardar, e para os restantes tipos de veículos
em outubro de 2014. Mas, ao que parece, a implantação do SEEP continua a ser
problemática.

TECNOLOGIA ATUAL

Atualmente, existem seis principais sistemas de cobrança eletrónica de taxas:

(1) O reconhecimento automático de matrículas (ANPR) – uma tecnologia estabelecida que
recorre a câmaras de vídeo para identificar os veículos.

(2) A tecnologia de Comunicações Especializadas de Pequeno Alcance (DSRC) – assente em
radiocomunicações bidirecionais entre equipamentos fixos à beira da estrada e um
dispositivo móvel (unidade de bordo) instalado num veículo.

(3) Identificação por radiofrequência (RFID) – o sistema de cobrança de portagens mais
utilizado nos Estados Unidos (EUA), que recorre a ondas radioelétricas para detetar
dispositivos.

(4) A tecnologia de sistemas globais de navegação por satélite (GNSS) para fins de
cobrança de portagens – uma tecnologia emergente que recorre aos dados de localização
do veículo para calcular o trajeto percorrido e, assim, determinar a respetiva taxa.

(5) A cobrança de portagens com base em tacógrafos – o sistema utilizada na Suíça.
Trata-se de um sistema que regista a quilometragem percorrida pelo utente através de
uma unidade de bordo ligada eletronicamente ao conta-quilómetros do veículo.

(6) Sistemas de cobrança de portagens via comunicações móveis (GSM e telemóveis
inteligentes) – ainda numa fase embrionária, mas com uma considerável margem de
progresso.

Estas tecnologias divergem em termos de desempenho, aplicação, precisão, cálculo dos
custos e interoperabilidade. As opções que não a cobrança de portagens por tacógrafo ou
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comunicações móveis asseguram um nível de precisão superior a 99 %. Outra questão diz
respeito à proteção de dados: o ANPR e os GNSS podem permitir o reconhecimento ou a
monitorização contínua dos percursos dos automobilistas, ao passo que as DSRC, a RFID e
a tecnologia com base em tacógrafos não parecem afetar a privacidade dos utentes.

Os custos das opções variam significativamente. As CDCA, que constituem a tecnologia de
cobrança eletrónica de portagens (ETC) mais implementada na Europa, requerem a
instalação de equipamentos dispendiosos a colocar à beira da estrada. Já para o ANPR,
esses equipamentos são «menos dispendiosos» e não são necessárias unidades de bordo. A
RFID não tem sido amplamente implementada na UE, pelo que os seus custos de instalação
seriam mais elevados comparativamente a outras soluções. A opção de GNSS e GSM é
menos onerosa no que diz respeito à infraestrutura, embora os GNSS exijam investimentos
mais avultados durante a fase de arranque e, sobretudo, na criação de um dispendioso
sistema logístico.

As DSRC são pouco adaptáveis, apesar de serem a tecnologia de ETC mais generalizada e
constituírem a única solução com normas CEN disponíveis. O ANPR é um sistema flexível
que já foi combinado com outras opções de ETC para efeitos de aplicação, mas a falta de
normalização das matrículas e os desafios em termos de cooperação dos Estados-Membros
na criação de uma base de dados internacional de matrículas demonstram que a cobrança
de portagens com recurso a imagens de vídeo não é uma tecnologia adequada para atingir
a interoperabilidade internacional. As opções de GNSS e GSM são flexíveis e adaptáveis,
mas a sua reduzida taxa de penetração e as preocupações relativas à privacidade também
restringem o seu potencial.

As DSRC, os GNSS e o GSM/GPRS são as únicas tecnologias apresentadas para o SEEP na
Diretiva 2004/52/CE. Por ora, o ANPR, a RFID e o tacógrafo não podem ser considerados
compatíveis com o SEEP.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

A fim de avaliar mais convenientemente as tecnologias que poderão ter um papel a
desempenhar no futuro SEEP, é necessário dissipar uma série de dúvidas, procurando
perceber se as tecnologias existentes são obsoletas, se há possibilidades de redução dos
custos, melhoria da interoperabilidade, do desempenho e da precisão, e quais as
tecnologias mais avançadas entre as alternativas da mesma esfera.

As DSRC, os GNSS e o ANPR não apresentam quaisquer sinais de eventual obsolescência
prematura. As melhorias tecnológicas nas câmaras podem tornar obsoletos alguns dos
componentes específicos do ANPR, mas as unidades poderão ser modernizadas findo o seu
ciclo de vida. O GSM pode tornar-se obsoleto no futuro próximo: prevê-se que, em 2017,
40 % dos assinantes de comunicações móveis da Europa Ocidental utilizem dispositivos 4G
LTE e que a grande maioria dos restantes utilizadores disponha de telemóveis 3G.

Uma descida significativa dos custos relativos às unidades de bordo e aos equipamentos
tradicionais à beira da estrada é pouco expectável no futuro próximo. Por outro lado, a
migração para 3G e 4G proporciona custos unitários mais reduzidos por pacote de dados
transmitidos, aumentando o potencial de utilização de tecnologias baseadas em redes sem
fios, pelo menos, nas zonas urbanas. Os custos de aplicação podem igualmente ser
diminuídos através da partilha a nível pan-europeu de dados de registo de veículos e
automobilistas e de normas comuns relativas aos dados exigidos para fins comprovativos.
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Nenhuma das tecnologias atualmente equacionadas é suscetível de aumentar a
interoperabilidade na UE. Poderão surgir oportunidades em tecnologias conexas, tais como
os sistemas cooperativos de informações sobre veículos («Cooperative Vehicle Information
Systems») e as zonas abrangidas pelas normas de acesso às comunicações por dispositivos
móveis terrestres («Communications Access for Land Mobiles»), e em aplicações como a
telemática para a gestão dos veículos e automobilistas, o sistema «eCall» e os seguros
elaborados com base na utilização, os quais utilizam aparelhos de registo de ocorrências.

É esperada uma evolução significativa dos métodos de pagamento, com a adoção de
modalidades de pagamento digitais através da Internet móvel, à medida que se impõem
como o principal meio de pagamento e comunicação dos clientes na Europa. Os
pagamentos sem contacto, realizados por meio de um telemóvel com tecnologia de
comunicação de campo próximo (NFC), permitem melhores transações sem numerário,
uma vez que não é necessário revelar a identidade da pessoa em causa durante a
transação. Ao dispensar a manipulação de numerário e reduzir os custos de transação dos
micropagamentos, esta tecnologia poderá permitir aos utilizadores o pagamento por
utilização numa localização física sem precisarem de uma conta de pagamento de
portagens. Vários especialistas alegam que, ao utilizar a tecnologia NFC, os telemóveis
inteligentes facilitarão a transição para um sistema que englobe todos os tipos de cobrança
eletrónica de portagens.

O RUMO A SEGUIR

Nos próximos anos, importará equacionar os seguintes objetivos políticos gerais:

 aplicar um sistema de cobrança de portagens generalizado e harmonizado em toda
a UE;

 fazer da ETC o meio de pagamento de portagens e taxas rodoviárias mais comum
na Europa;

 estabelecer um único contrato e uma única unidade de bordo válidos em toda a UE;

 minimizar o custo do ciclo de vida dos sistemas de cobrança de portagens.

Cabe aos decisores políticos ter em conta o seguinte:

 uma aplicação viável do SEEP exige uma disponibilização equitativa e harmonizada
de dispositivos de portagem para os utilizadores;

 a instalação de um dispositivo de bordo, durante o fabrico do veículo ou o seu
processo de registo, deve constituir uma opção atrativa para o utilizador final e,
eventualmente, um requisito obrigatório, no sentido de facilitar a adesão ao SEEP;

 a coordenação de todos os dispositivos a bordo e interfaces de adaptação ulterior
num automóvel simplificaria a aplicação do SEEP;

 a utilização coordenada da unidade de bordo com outros sistemas de navegação e
comunicação facilitaria a aceitação da ETC por parte dos utentes;

 a fim de garantir uma abordagem harmonizada em relação à privacidade dos dados,
são necessários acordos sobre as informações que devem ser disponibilizadas e os
dados que devem permanecer confidenciais;
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 os possíveis condicionalismos das normas ETC existentes relativamente às medidas
futuras devem ser analisados caso a caso. Nem todas as soluções poderão continuar
a ser compatíveis, embora seja desejável que as novas medidas sejam
interoperáveis com os sistemas ETC existentes.

Devem ser revistos os seguintes aspetos práticos:

 as atuais tecnologias (incluindo o ANPR) conseguem satisfazer grande parte dos
requisitos da cobrança de portagens em estradas da Europa no plano técnico, mas
nem todas apresentam a mesma eficácia em termos de custos;

 os operadores e utilizadores devem poder escolher a tecnologia mais simples e
económica para pagar portagens por via eletrónica em toda a UE;

 é necessário pôr em prática uma logística eficiente, estabelecer acordos de
interoperabilidade e aplicar sistemas que assegurem o pagamento de portagens,
sem que tal engendre custos de cobrança suplementares e significativos para as
empresas portageiras ou os prestadores do SEEP.


