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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O serviço eCall é parte integrante das aplicações eSafety, que têm como principal objetivo a 
mitigação das consequências dos acidentes de viação. O eCall foi concebido de forma a 
acionar automaticamente uma chamada de urgência em caso de acidente grave. A notificação 
imediata do acidente e a correta identificação do local exato da ocorrência reduzem o tempo 
de resposta necessário para prestar assistência de forma eficaz, na medida em que permitem 
que os serviços de emergência cheguem mais rapidamente ao local.

A relatora tem em consideração as principais vantagens do eCall no que respeita a uma 
identificação mais fácil e rápida do local do acidente, a uma adoção mais célere de medidas 
destinadas a desviar o fluxo de tráfego (reduzindo os engarrafamentos provocados pelos 
acidentes e evitando acidentes secundários), à disponibilização de informação validada em 
momento oportuno (eliminação de graves consequências para a saúde dos utentes da estrada 
envolvidos num acidente), a um conjunto de dados técnicos fundamentais (que permite que os 
serviços de emergência se preparem antecipadamente para a intervenção) e a uma mensagem 
interoperável compatível (que elimina as barreiras linguísticas entre os ocupantes do veículo e 
o operador PSAP, o que é importante tendo em conta o ambiente multilingue europeu).

Por conseguinte, acolhe com agrado a proposta de decisão relativa à implantação do serviço 
interoperável de chamadas de urgência automáticas à escala da UE e o seu objetivo de 
assegurar a implantação coordenada e coerente do serviço interoperável eCall à escala da UE 
e a interoperabilidade e continuidade do serviço em toda a Europa. Esta proposta reflete o 
parecer do Parlamento Europeu, que em diversas ocasiões manifestou o seu apoio à 
introdução do serviço eCall, incluindo à sua implantação obrigatória. Na sua Resolução sobre 
o serviço eCall – um novo serviço 112 para os cidadãos, aprovada em julho de 2012 por 
grande maioria, o Parlamento Europeu lamentou os atrasos e a falta de progressos na 
implantação voluntária do serviço eCall e exortou a Comissão a propor as medidas 
regulamentares adicionais necessárias para evitar novos atrasos.

Uma proposta exige que os Estados-Membros implantem, o mais tardar até 1 de outubro de 
2015, a infraestrutura dos PSAP de eCall, necessária para a receção e o tratamento adequados 
das chamadas eCall no seu território. A relatora considera que o adiamento desta data 
transmitiria a todas as partes interessadas envolvidas uma visão negativa e geraria confusão e 
novos atrasos na implementação desta tecnologia salvadora de vidas.

A infraestrutura dos PSAP deverá ser modernizada pelos Estados-Membros do modo mais 
adequado à sua arquitetura nacional/local, respeitando assim as questões específicas e as 
circunstâncias aplicáveis em cada Estado-Membro. Todos os Estados-Membros devem poder 
organizar os seus serviços de emergência da forma mais eficaz em termos de custos e mais 
adequada às suas necessidades, incluindo no que respeita à possibilidade de filtrar as 
chamadas. A relatora congratula-se com o facto de os Estados-Membros serem livres de criar 
centros destinados a filtrar as chamadas, de as receber no mesmo PSAP que recebe as 
chamadas eCall 112 ou de combinar métodos, bem como de conceber a receção de eCalls da 
forma que considerem mais adequada.

O eCall foi desenvolvido enquanto serviço público de emergência. Por conseguinte, a relatora 
entende que deve ser gratuito, em benefício de todos os utentes das estradas na Europa.
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A relatora considera que a Comissão e os Estados-Membros devem promover campanhas de 
sensibilização relativas ao sistema eCall e aos seus benefícios, utilização e funcionalidades, a 
fim de aumentar a perceção do público quanto ao eCall e de explicar que o recurso a um 
serviço de emergência desta natureza é vantajoso para a sociedade. A disponibilização de 
informação prática através de uma campanha orientada contribuiria ainda para minimizar o 
risco de utilização indevida ou de má compreensão do serviço.  

Todavia, o sistema eCall não funcionará de forma adequada se, embora cumpridas as 
obrigações dos Estados-Membros definidas na presente proposta, não houver um 
envolvimento de outras partes interessadas, nomeadamente de fabricantes de automóveis e de 
operadores de redes móveis. Por conseguinte, a relatora exorta as partes interessadas 
pertinentes e os representantes dos Estados-Membros a cooperarem estreitamente com vista a 
assegurar a introdução harmonizada do serviço eCall e a permitir que os cidadãos europeus 
usufruam das suas vantagens.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à implantação do serviço 
interoperável de chamadas de urgência 
automáticas à escala da UE (eCall)

relativa à implantação do serviço 
interoperável de chamadas de urgência 
automáticas à escala da UE (eCall) com 
base no serviço 112

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) A disponibilização do serviço eCall 
deve ser acompanhada por uma 
campanha de sensibilização lançada pela 
Comissão e pelos Estados-Membros, que 
explique aos cidadãos as vantagens e 
funcionalidades do novo sistema. A 
campanha deverá ainda ter por objetivo 
informar sobre a forma adequada de 
utilizar o sistema e, assim, evitar 
chamadas falsas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o serviço eCall é gratuito para o 
utilizador.

Or. en

Justificação

O eCall é um serviço público de emergência, não podendo ser cobradas tarifas pela sua 
utilização.


