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em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, de acordo com o disposto no
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Resumo — Todos os anos perdem-se milhares de vidas em acidentes rodoviários.
Essas mortes devem-se à gravidade dos ferimentos, mas deve-se também às respostas
tardias dos sistemas de emergência. Esse atraso resulta da falha de comunicação,
quer seja pelas condições da cobertura de rede, pelas dificuldades da descrição do
local.
O eCall é um sistema que permite o envio de um pedido de ajuda aos serviços de
emergência de modo automático. Aquando da ocorrência de um acidente o sistema
de sensores ativa o eCall e inicia uma chamada com os serviços de emergência e
simultaneamente envia uma mensagem de dados com informações que descrevem
a ocorrência, tais como localização, identificação do veı́culo e direção. A chamada
entre os serviços de emergência e o veı́culo, permite que o operador oiça e dialogue
com os ocupantes. A forma como a comunicação é estabelecida constitui um obstáculo
para pessoas surdas, devido à utilização de chamadas de voz.
A aplicação iconográfica, SOSPhone, foi desenvolvida para smartphones e tem como
objetivo permitir a comunicação entre os surdos e os serviços de emergência. Dos
testes realizados conclui-se que o modelo seguido por esta aplicação resultou muito
satisfatório para solucionar essa dificuldade.
Com base no SOSPhone desenvolveu-se um protótipo que permite colmatar a
dificuldade que os surdos encontram na utilização do eCall. O referido protótipo
é uma adaptação no eCall do modelo utilizado no SOSPhone permitindo assim a
comunicação com todos os ocupantes.
Palavras Chave: eCall, acesso universal, surdos, chamadas de emergência, acidente
de automóvel, SOSPhone, aplicação iconográfica
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Abstract — Every year, not only in Portugal, but globally, thousands of lives
are lost in road accidents. Many of these deaths are due to the severity of injuries,
but some of them are also due to late response of emergency services. There are
several factors for this delayed response, one them being the result of communication
failure, either because of network coverage, or due to difficulties in describing the
place where it occurred.
eCall is a system that allows you to send a request for help to emergency services
automatically. Upon the occurrence of an accident a crash sensor system activates
eCall and initiates a voice call to the emergency services and simultaneously sends
a message with information describing the occurrence, such as location, vehicle
identification and direction.

The call between the emergency services and the

vehicle allows the operator to listen and dialogue with the passengers. The way
communication is established is an obstacle for deaf people, due to the use of voice
calls.
The iconographic application SOSPhone was developed for tactile smartphones
and aims to allow communication between deaf and emergency services. From the
tests conducted with this application it was concluded that the model followed by
SOSPhone resulted in a very satisfactory way to solve this communication problem.
Based on SOSPhone a prototype was developed that enables to fulfill difficulties
that deaf people have when using eCall. That prototype is an adaptation in eCall
of the model used in SOSPhone enabling communication with all the passengers.
Key Words: eCall, universal access, deaf, emergency calls, automobile accident,
SOSPhone, application iconographic
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sempre disponibilidade aquando dos meus problemas na hora de programar, sempre
disposto ajudar com um bom humor e simplicidade contagiante.
Aos amigos que me aturaram nos momentos de maior desanime e de maior impaciência aquando de maiores dificuldades, em especial à Tânia Pereira e à Ana Caldeira
por ter estado sempre desde o primeiro dia, sendo pacientes, sendo ouvintes, sendo
voz moralizadora e sendo duras, quando assim o achavam, pelos momentos de
descontração, pelas horas de trabalho, pela amizade.
Por fim o meu maior agradecimento mais especial à minha famı́lia, em especial aos
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2.4 Serviços de Emergência Especializados . .
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73

xviii
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canal de voz após modificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3
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1.1

Introdução

Motivação

A proposta desta dissertação surge na sequência do trabalho que vem sendo desenvolvido desde a unidade curricular de ”Projeto”, na Licenciatura em Engenharia Biomédica, esse trabalho chama-se SOSPhone. O SOSPhone é uma aplicação que tenta
reduzir as dificuldades de comunicação dos surdos para com os serviços de emergência
aquando de uma emergência. Os surdos são uma parcela da sociedade que passa um
pouco despercebida facto motivado por não ser uma deficiência visı́vel exteriormente.
Assim, desde que se iniciou o desenvolvimento deste projeto foi proporcionada
uma maior proximidade com esta comunidade e com os seus problemas levando a
visualizar esses mesmos problemas e a refletir sobre os mesmos. Do contato com esses
problemas surgiu a necessidade de procurar soluções para esses mesmos problemas,
soluções que permitam facilitar a vida e o acesso a serviços comuns e essenciais como
é o exemplo dos serviços de emergência. Resultado desse contato mais próximo com
a comunidade surda e de alguma reflexão aprofundada o interesse por poder ajudas
nesta área cresceu exponencialmente.
O eCall é um sistema para automóveis, implementado pela União Europeia, que
1
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baseia o seu funcionamento no recurso a uma chamada de voz, o que limita a
população surda de utilizar, na plenitude, este serviço. Desta forma, e tendo o
SOSPhone como um modelo de sucesso, neste trabalho vai adotar-se esse modelo,
para numa fase mais avançada se avaliar a possibilidade de integração do eCall com
o SOSPhone.

1.2

Objetivos

O objetivo principal desta dissertação é criar um protótipo do sistema eCall, um
sistema eletrónico que em caso de emergência permita que o veı́culo acidentado,
de forma automática, envie uma mensagem com dados relativos ao acidente e que
aquando da chamada por parte do PSAP se inicie não só uma chamada de voz mas
também uma alternativa a esta. Esta alternativa tem de funcionar de modo a que
não seja necessário o recurso ao uso da voz, permitindo assim que os portadores de
alguma deficiência a possam utilizar, nomeadamente surdos.
A concretização deste objetivo global pela sua complexidade passa pelo estabelecimento de objetivos parcelares que se concretizarão em várias etapas ao longo do desenvolvimento do protótipo. Apresenta-se assim, em seguida, a lista de objetivos parcelares
que visam a concretização do objetivo primário:
• avaliar o estado da arte, através da análise do sistema eCall. Documentar
o que está a ser feito atualmente no campo, através da análise de soluções
existentes
• analisar os protocolos envolvidos no sistema eCall
• analisar os requisitos que serão necessários à adaptação do modelo do SOSPhone
no eCall. Assim vamos identificar, organizar e documentar os requisitos do
sistema, estabelecendo e mantendo uma concordância entre a aplicação e o
sistema central que vai gerir todo o processo
• especificar a adopção do modelo de sucesso do SOSPhone, no qual vão ser

1.3. METODOLOGIA
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enumerados todos os detalhes dessa adopcão do modelo resultante da análise
de requisitos executada anteriormente. A estrutura vai definir o funcionamento
do sistema independentemente do fluxo que for emitido, isto significa que o
sistema deve funcionar com qualquer fluxo de emergência e em qualquer serviço
de emergência independentemente do paı́s
• implementar o sistema, tendo em conta todos os objetivos referidos anteriormente

1.3

Metodologia

O trabalho foi, fundamentalmente, desenvolvido em duas fases. Uma primeira focouse principalmente numa análise conceptual. Como ponto de partida foi feito o estudo
de sistemas semelhantes, foi realizada uma análise aos procedimentos, aos vários
sistemas de emergência, bem como os procedimentos necessários para a realização
de uma chamada por um surdo. Nesta primeira análise realizou-se também um
estudo relativo aos conceitos teóricos, aos protocolos e aos métodos utilizados pelo
sistema eCall, bem como as tecnologias por este usadas. Desta forma foi possı́vel
um conhecimento mais aprofundado de todo o sistema sendo possı́vel identificar
limitações de utilização por pessoas surdas, e por conseguinte pode aplicar-se o
modelo de interação derivado do SOSPhone.
A segunda fase focou-se na parte prática com o desenvolvimento do protótipo,
que recebeu as suas funcionalidades de forma incremental. Numa fase inicial foi
desenvolvido um protótipo da interface, que foi evoluı́do por forma a assegurar a
sua operacionalização integrado nos protocolos e standards do sistema eCall.

1.4

Organização da dissertação

Esta dissertação está dividida em 6 capı́tulos. Os 3 primeiros abordam questões
mais teóricas e os restantes abordam uma componente mais prática. Os primeiros
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capı́tulos, incluem noções gerais relacionadas com os sistemas de emergência, bem
como sistemas ou serviços cujo objetivo é salvar vidas, ou a prestação de uma
primeira ajuda. Referem também temáticas relacionadas com os serviços de emergência, bem como a acessibilidade dos mesmos. Segue-se um capı́tulo que se centra no
sistema eCall e em toda a sua envolvência. Os restantes capı́tulos centram-se na
contextualização, especificação e desenvolvimento do sistema proposto. Os capı́tulos
encontram-se descritos a seguir.
Capı́tulo 1: Introdução do trabalho realizado, bem como as motivações que levaram
à sua realização e a metodologia adotada.
Capı́tulo 2: Secção referente aos sistemas de emergência. Abordando o 112, os
PSAP, a nova geração destes serviços e sistemas de emergência especı́ficos nos quais
me debrucei nos rodoviários. A segunda parte do capı́tulo foca-se nas pessoas com
deficiência, e na sua relação com os serviços de emergência, terminando com projetos
e aplicações que ajudem essa relação.
Capı́tulo 3: Referente ao sistema eCall. Nele é explicado em pormenor todo o
sistema, as suas implicações bem como os projetos a ele associado.
Capı́tulo 4: Contextualização do problema em análise, apresentação dos requisitos,
e proposta de solução.
Capı́tulo 5: Apresentação de um protótipo que comporta a aplicação desenvolvida,
começando o capı́tulo com a apresentação das ferramentas utilizadas e finalizando-o
com uma explicação detalhada da solução.
Capı́tulo 6: Conclusões resultantes do trabalho desenvolvido. E sugestão de desenvolvimentos futuros para correções e/ou melhorias.

2

Sistemas de Emergência

O direito à saúde é um direito humano fundamental reconhecido pela Constituição
da OMS, Organização Mundial da Saúde, pela maioria dos tratados das Nações
Unidas e pelo Tratado estabelecido pela Constituição para a Europa (artigo II-95

o

da Carta dos Direitos Fundamentais da União). Nele reconhece-se o direito de cada
pessoa ter acesso aos cuidados de saúde e tratamentos médicos.
A OMS tem abordado o papel dos cuidados de emergência no domı́nio da saúde
pública na Assembleia Mundial da Saúde e durante a sua reunião anual, em maio
de 2007, reconhece:
”... que a melhoria das organizações e do planeamento dos traumas e das emergências
é uma parte essencial na prestação integrada de cuidados de saúde, desempenha um
papel importante na preparação para, e em resposta a um sinistro em massa, e pode
reduzir a mortalidade, reduzir a incapacidade e evitar outros resultados adversos
para a saúde resultantes da quantidade de acidentes todos os dias... ”.[Org08]
Emergência é qualquer incidente, natural ou artificial, que exija uma Ação no
sentido de proteger uma vida ou uma propriedade.[FEM11]
Emergência Médica refere-se aos cuidados médicos, nos quais se inclui avaliação

5
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médica, tratamento, acompanhamento e transporte, de uma pessoa que se encontra
numa situação de emergência. O objetivo do atendimento é ser uma primeira
linha de cuidados médicos, proporcionar a estabilização, proteger a vida e prevenir
novas ocorrências. De acordo com a Sociedade Europeia de Emergência Médica a
”Emergência Médica é uma especialidade com base no conhecimento e nas técnicas
necessárias para a prevenção, diagnóstico e tratamento de aspetos de urgência e
doenças de emergência que afetam pacientes de todas as faixas etárias, com um
amplo espectro de distúrbios fı́sicos e comportamentais. É uma especialidade em que
o tempo é crı́tico. Esta prática abrange os tratamentos pré-hospitalares, a triagem,
reanimação, avaliação inicial e tratamentos até à alta ou à transferência para os
cuidados de outro médico ou profissional de saúde. Inclui também a participação
no desenvolvimento do pré-hospitalar e de sistemas de emergência médica intrahospitalares”.
Assim a emergência médica envolve todas as áreas da medicina, não só em ambiente
intra hospitalar como extra hospitalar, servindo de elo de ligação entre a sociedade
e os hospitais.[Org08]
Os serviços de emergência médica são complexos e incluem diversos equipamentos e
infraestruturas tais como call centres, ambulâncias, motos, helicópteros entre outros.
Estes serviços são parte integrante dos sistemas de saúde pública sendo a primeira
linha de ação.

2.1

112 - Número de Emergência Europeu

A 29 de Julho de 1991, em decisão do Concelho, (91/396/CEE) e mais tarde
reforçada em 1998, através da Diretiva 98/10/EC19 depois incluı́da na Diretiva
de Serviço Universal em 2002, o número 112 foi estabelecido como o número para
contatar os serviços de emergência na Europa.[Org08]
Durante décadas este número foi usado por iniciativa nacional em alguns paı́ses
europeus como forma de permitir aos seus cidadãos o contato com alguns dos seus
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serviços de emergência. Nos últimos anos está a ser levada a cabo pela União
Europeia e paı́ses de outras partes do mundo uma restruturação a fim de estabelecerem
acordos que instituam o 112 como número único dos serviços de emergência.[Roob]
O número europeu 112 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É gerido por
cada estado membro, com o intuito de servir todos os cidadãos bem como para os
turistas, disponı́vel através de telemóvel, telefones fixos ou de algum VoIP.
A ubiquidade e universalidade deste serviço ainda são amplificadas com a articulação
com as entidades e fornecedores globais de serviços, sendo que tipicamente é possı́vel
ligar para o 112 de um telemóvel sem saldo ou sem cartão SIM sendo possı́vel obter
informações de localização das chamadas.
Apesar dos anos que já passaram desde que a diretiva foi emitida, a plena implementação ainda está longe de ser atingida, por exemplo a nı́vel de acessibilidade para
pessoas com deficiência. A coordenação e regulamentação dessa implementação é
levada a cabo pela EENA.
A EENA, Associação do Número Europeu de Emergência foi criada em 1999 para
promover o 112 como número de acesso aos serviços de emergência em toda a
União Europeia, atuando como um fórum de discussão e de interligação entre os
600 representantes dos serviços de emergência de 42 paı́ses europeus. Nos Estados
Unidos, a Federal Communications Commission (FCC) é responsável desde 1999
para o número oficial e universal chamada de emergência para todos os serviços
telefónicos: 911.[JW08]
Desde o ano 2002, foi adotado a Diretiva de Serviço Universal, e nesta constam
requisitos do 112 mais detalhados, nomeadamente:

• Serviço gratuito: sem sustos associados independentemente do dispositivo
usado para realizar a chamada
• Serviço não discriminatório: as chamadas devem ter o mesmo tratamento
independentemente do número de emergência que foi inicialmente marcado
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE EMERGÊNCIA

• Sensibilização: todos os paı́ses da União Europeia devem informar os cidadãos,
nacionais ou visitantes, da existência do 112 e devem explicar quais as situações
em que devem recorrer ao mesmo.

Também no ano 2002, nomeadamente desde a Diretiva 2002/22/CE do Parlamento
e do Conselho, os estados membros têm a obrigação de garantir que as empresas
responsáveis de explorar as redes telefónicas disponibilizam aos serviços de emergência
as informações sobre a localização da pessoa que efetua uma chamada de emergência.
Esta normativa ficou conhecida pela E112. Assim, foram formuladas regras e recomendações pormenorizadas para as empresas, de como deveria ser feito o fornecimento
dessas informações. A localização das chamadas já é possı́vel em alguns paı́ses sendo
que neste momento já é possı́vel para chamadas provenientes não só de telefones fixos
mas também de telemóveis. Os estados membros estão a proceder à transformação
do 112 em E112, podendo assim identificar todas as chamadas.

2.2

PSAP

Os sistemas e os dispositivos relacionados com a emergência têm sofrido uma restruturação nos últimos anos, levada a cabo pela EENA, com o intuito de uniformizar
a nı́vel europeu estes serviços, bem como para atualizar os sistemas e modelos
eleitos com o objetivo de aumentar a capacidade de processamento, bem como
para articular e aproximar as diferentes entidades. Contrariamente ao que acontecia
anteriormente, em que os pontos de acesso de chamadas se encontravam distribuı́dos
por regiões e separados por autoridades, cada vez mais se caminha no sentido de
encaminhar as chamadas para grandes centros especializados, denominados PSAPs
(Public Safety Answering Point).
Um PSAP é uma instalação primária de grande capacidade, que funciona 24 horas
por dia e abrange grandes áreas, com a competência de receber as chamadas de
emergência realizadas para o 112, via telefone ou utilizando outros dispositivos para
posteriormente mobilizar os meios necessários para responder a cada pedido, meios
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que podem ser provenientes de diferentes agências. Estas instalações podem ser
geridas por autoridades governamentais ou por autoridades privadas.[Des][Mac13]
A nı́vel europeu existem vários modelos de funcionamento de PSAPs, cada paı́s
decide que modelo aplicar desde que respeitem as condições impostas como, por
exemplo, localizar a chamada.
De um modo geral os modelos de PSAPs que podem ser aplicados são:[Mac13]

• ”EROs handling emergengy calls”
• ”Filtering stage 1 PSAP and resource dispatching stage 2 PSAPs”
• ”Data gathering by stage1, resource dispatching by stage 2 ”
• ”Data gathering by stage 1 PSAP, resource dispatching by stage 2 in an integrated
control room”
• ”ERO independent PSAP ”
• ”Interconnected PSAPs”

Em Portugal o PSAP adoptado enquadra-se no modelo europeu, figura 2.1, e este
é gerido pelo Ministério da Administração Interna.[EEN12a]
As chamadas para o 112 são recebidas por um operador especializado. Este depois
de recolher as informações necessárias segue os protocolos adoptados e envia os dados
para as autoridades especializadas. De realçar que os serviços de emergência médica
recebem não só os dados como também a chamada de voz. No PSAP existe também
agentes ERO (Emergency Response Organisations) especializados para auxiliar um
operador em situações mais complicadas. O envio de meios para a ocorrencia é
levado a cabo pelos ERO usando os seus sistemas internos.
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Figura 2.1 – Modelo PSAP em Portugal

2.3

Nova Geração nos Serviços de Emergência

Estima-se que, por ano, se façam 320 milhões de chamadas de emergência na
União Europeia, disponibilizando os serviços de emergência para prestar auxı́lio
aos cidadãos. Este serviço encontra-se disponı́vel 24 h por dia, por intermédio dos
PSAPs.
Os cidadãos esperam poder entrar em contato com os serviços de emergência com as
tecnologias que usam nas comunicações normais do dia-a-dia. Mas o que se verifica
na prática não é tão linear assim, os serviços de emergência europeus só podem ser
contatados através de rede de telefone fixo ou de telemóveis. Pedidos através de
outros meios, como o SMS, apenas são possı́veis em alguns PSAPs.
O sistema de emergência adotado na globalidade do continente não permite a
integração com sistemas avançados de comunicação, uma vez que não evoluı́ram
ao mesmo ritmo que se desenvolveram as tecnologias de comunicação.

Assim,

ultimamente tem sido desenvolvida, a longo prazo, uma solução para uma nova
geração dos números de chamada de serviços de emergência (NG911 nos Estados
Unidos e NG112 na Europa) em que esta nova arquitetura assegure uma total
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comunicação.[Lum12]
A FCC, Federal Communications Commission define a NG911 como um ”projeto
de investigação e desenvolvimento para ajudar a definição da arquitetura do sistema
e de um plano de transição para a era digital, baseada em protocolos de internet
(IP).”O NG112 é um projeto semelhante, com objetivo de tornar os serviços de
emergência mais interoperáveis usando Next Generation Networks (NGN), estabelecendo requisitos para o acesso aos serviços de emergências através de comunicações
IP. A espectativa da nova geração dos serviços de emergência é que sejam permitidas
chamadas de dispositivos do dia-a-dia (como computadores, tablets, smartphones,
SMS), seja possı́vel identificá-las e reconhecer a tecnologia de modo a enviar a melhor
resposta no melhor tempo possı́vel.[Lum12]
A NG112 é definida em dois aspetos: pela interoperabilidade entre os serviços de
emergência e pela comunicação entre os cidadãos e os serviços de emergência. No
primeiro aspeto a NG112 torna os PSAPs parte integrantes de um serviço comum
de rede IP, proporcionando-lhes recursos de redundância e de interoperabilidade.
Esta rede deverá suportar os dados e as comunicações necessárias para a gestão
coordenada da ocorrência entre os vários PSAPs. No que diz respeito ao segundo
aspeto o NG112 é projetado para permitir que os cidadãos contactem as autoridades
de vários meios usados no seu dia-a-dia, entre estes figuram VoIP, SMS, mensagens
instantâneas (IM), mensagens de texto em tempo real, fotos, vı́deos.
A transição para NG112 ainda não é um objetivo a nı́vel nacional de todos os
Estados membros, havendo alguns regulamentos e estatutos nacionais que não facilitam a sua implementação. Neste sentido esta transição só irá ocorrer de forma eficaz
quando existirem normas e politicas que permitam a implementação de NG112.
Este é um dos maiores desafios na implementação. Contudo não é o único, a nı́vel
de infraestruturas dos PSAP também se verificam alguns desafios, nomeadamente
impactos na rede local do PSAP, bem como na rede wireless, nos sistemas de
gravação das comunicações e ainda os impactos humanos uma vez que o operador
deve ser capaz de receber a informação de diversos canais, para reunir uma descrição
com grande detalhe. O sistema de informação de apoio deve ser capaz de gerir
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os diversos canais de comunicação e apresentar as informações ao operador numa
interface de fácil utilização, que garanta uma eficiente alocação de recursos.
A nova geração dos serviços de emergência oferece uma ampla gama de serviços e
sistemas, tanto genéricos como especı́ficos, que irão melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos uma vez que com esta transição o tempo e custo de operação de resposta
serão reduzidos, levando a um aumento significativo da resposta eficaz. Por outro
lado representa também uma oportunidade para melhorar o acesso aos serviços de
emergência para grupos especiais de cidadãos portadores de deficiência.[EEN11]
Com esta nova geração é possı́vel contactar os serviços de emergência desde os
seguintes dispositivos:[Lum12][EEN11][EEN13]
• Telefone fixo: permite o acesso aos serviços de voz, sendo que alguns permitem
o envio e receção de SMS
• Telemóvel: permite o acesso aos serviços de voz e/ou com o envio de SMS.
Muitos destes dispositivos (smartphones) apresentam ainda a capacidade de
usar aplicações complexas capazes de adquirir e compartilhar informação,
como por exemplo, coordenadas GPS. Telemóveis com capacidade de foto
e/ou vı́deo, são uteis para pessoas com dificuldades de comunicação (lı́ngua
gestual, leitura dos lábios) para poderem transmitir informação ao PSAP,
muitas vezes em tempo real com recurso às videochamadas são também úteis
na identificação dos meios necessários
• Computadores: usados como substitutos de telefones fixos e de telemóveis
• Dispositivos com base na localização: permite o acesso a serviços de
voz e são dispositivos que permitem, de modo automático, uma tão exata
localização, de quem realiza a chamada, quanto lhe é possı́vel. Necessita de
um pré-registo e de uma pessoa que explique o que vai acontecendo depois
de aberto um canal voz, a localização recorre ao GPS. Um exemplo deste
dispositivo é o eCall
Estes dispositivos podem entrar em contato com o 112 através dos seguintes meios:
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pedido com recurso à voz, com recurso exclusivo de texto, resultante da combinação
de meios e com recurso às redes sociais. Os pedidos com recurso à voz resultam
de chamadas provenientes de telefones fixos, de telemóveis, telefones por satélite e
de dispositivos de internet (tablets, computadores, dispositivos móveis com acesso
à internet). Estas chamadas apresentam prioridade sobre as restantes chamadas.
Nelas gera-se um número de identificação de chamada (CLI) que é enviado juntamente
com a localização para o PSAP.
Nos pedidos com recurso exclusivo ao texto este é feito mediante o envio
de um SMS para o 112. Em muitos casos foi desenvolvido para permitir o acesso
a pessoas com problemas de comunicação, nomeadamente surdos. Noutros casos
é a solução quando a cobertura de rede é mais fraca, como em certas montanhas
ou em certas zonas rurais, uma vez que o SMS não precisa de uma cobertura de
rede tão forte. Este serviço apenas esta disponı́vel em 9 paı́ses da Europa, mas o
objetivo é ser estendido a todos. Existem vários serviços implantados na Europa,
baseados em texto em tempo real (RTT). RTT é uma forma de comunicação em
que o texto não é enviado por sentença ou por mensagem completa, mas sim letra
por letra e em ambos os sentidos. Existem serviços baseados em mensagens como
SMS e chat.[EEN13]
O pedido que resulta da combinação de meios, combina vı́deo, texto e voz em
tempo real, ou seja, a videochamada em tempo real, em (streaming). Este recurso
não é novo, existem dispositivos que o permitem e que têm vindo a ser usados por
surdos ao longo dos anos. Com a geração de dispositivos com ligação à internet, são
permitidas cada vez mais conversas através do video, por consequinte, conversas em
lingua gestual.
Por fim o recurso às redes sociais é um fenômeno com um rápido crescimento que
está a mudar a maneira como as pessoas se comunicam. Os cidadãos compartilham
observações, opiniões e emoções através das redes sociais, mesmo em situações de
emergência ou de crise. A maioria dos serviços de emergência usam as redes sociais
como fonte de informação não oficial, podem estar alertas a potenciais situações
de emergência, devido, por exemplo, a manifestações não-oficiais, ou em caso de
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grandes desastres. Por outro lado os próprios serviços usam as redes sociais para
prevenção e como meio de partilha de informações úteis.
O desenvolvimento da nova geração dos serviços de emergência resulta do desenvolvimento dos meios de comunicação usados diariamente por cidadãos. Esta transformação
passa por alargar os meios e os canais de pedido de ajuda, nomeadamente ao texto
e aos VoIP e esse modelo deve ser padronizado e comum na Europa.[EEN13]

2.4

Serviços de Emergência Especializados

Como referido anteriormente o 112 é o número europeu de emergência e apresentase como o único número de emergência num reduzido leque de paı́ses, apenas em
10 paı́ses. Existem ainda algumas regiões onde o 112 se apresenta como o único
número, isso verifica-se em 2 paı́ses, na Alemanha e na Espanha. O panorama atual
de números usados para se obter ajuda, na Europa, é muito dı́spar de paı́s para
paı́s. Em muitos paı́ses existem números especı́ficos para estabelecer contato com os
bombeiros, com a policia, com os serviços de resgate em montanhas, independentes
uns dos outros. Estes números dizem respeito a entidades governamentais ou a
entidades privadas contratadas pelo governo para prestar um determinado serviço.
[MTJ+ 06]
Paralelamente a estes serviços, em alguns paı́ses, é possı́vel encontrarem-se disponı́veis
serviços associados à prestação de auxı́lio em emergências mas não diretamente
associados ao 112 ou aos PSAPs, são sub-serviços do serviço principal. Alguns
desses serviços são prestados por entidades governamentais, como a guarda costeira,
ou por entidades públicas mas que trabalham em conjunto com o 112. Exemplos
desses serviços são equipas de resgate e salvamento no mar, equipas de resgate a
alpinistas, brigadas de minas e armadilhas. Ou seja, são serviços associados ao 112,
mas que apresentam caracterı́sticas especificas para uma determinada ocorrência.
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Rodoviários

Em geral a assistência em viagem é garantida pelos responsáveis das vias, pelas
próprias marcas ou pelas companhias de seguro. No primeiro caso, essa assistência
acontece somente em determinadas vias, tais como as autoestradas. Já a assistência
prestada por marcas e por seguradoras é um serviço que somente algumas pessoas
dispõem, em geral são pessoas com veı́culos de gama superior ou cuja companhia
oferece esse serviço. Funciona em circuito fechado, mas não se encontra presente
em todos os paı́ses. Contudo, em alguns paı́ses, como é o exemplo da Croácia, para
ocorrências ou anomalias que ocorram na estrada existem serviços especı́ficos, não
limitando o uso a um grupo restrito.
Com o decorrer dos anos e com o desenvolvimento generalizado tem havido um
aumento do número de veı́culos a circular nas estradas e com estes aumentaram
também o número de ocorrências e de vı́timas. A fim de contrariar ou de minimizar
essas ocorrências e vı́timas foram tomadas medidas preventivas e minimizadoras.
Reduzir o tempo de resposta das autoridades, sistemas de ajuda à condução, uso do
cinto de segurança obrigatório são algumas dessas medidas.
Os sistemas integrados nos veı́culos, denominados IVS, são dispositivos desenhados
especificamente para veı́culos. São capazes de adquirir informações de vários componentes constituintes do veı́culo, como por exemplo obter dados do Sistema de Posicionamento Global (GPS) bem como dos vários sensores e redes. Alguns componentes
que constituem os IVS são minicomputadores, sistemas de navegação, ecrãs táteis.
Nos sistemas de chamada de emergência integrados o IVS será o responsável por
gerar as mensagens.[Lin04]
Os sistemas que permitem a realização de chamadas de emergência integradas em
veı́culos são sistemas que permitem realizar um pedido de ajuda, com algum detalhe,
uma vez que este pedido é acompanhado de informações adicionais (localização
exata, direção, e dados relativos à gravidade do acidente) em geral obtidas através
de sensores que integram o veı́culo, permitindo que haja uma resposta rápida e
eficaz por parte das autoridades. Grande parte destes sistemas têm vindo a ser
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desenvolvidos por entidades privadas já há alguns anos mas, apesar disso, estes
continuam a apresentar um valor de penetração muito baixo na Europa, estando
presentes em menos de 0.4% dos veı́culos e somente em alguns paı́ses. Esta funcionalidade é uma das que costuma vir integrada nos veı́culos de gama alta, assim como
assistência em viagem, telefone a bordo, navegação dinâmica. Os pedidos de emergência são recebidos por call centers privados que depois transmitem as chamadas
e os dados para os PSAP em caso de emergência. Cada fabricante tem acordos
com os PSAP de cada paı́s para a implementação do serviço que desenvolveram ou
adotaram. A solução ideal seria implementar um sistema que funcionasse em todos
os paı́ses europeus em todos os automóveis.[SG12]
Sistemas semelhantes têm sido desenvolvidos por várias marcas como Volvo (Volvo
on Call), BMW (BMW Assist), a Ford (Ford SYNC), a Peugeot (Peugeot Connect
SOS), a Citroen (Citroën Localized Emergency Call), a General Motors (OnStar)
entre outros sistemas desenvolvido pelas várias marcas.[SG12]
O Volvo on Call é um sistema de segurança integrado no automóvel que combina
várias tecnologias, acessı́veis através de um botão de SOS presente na consola
central. Quando o botão é pressionado, estabelece-se um contato direto com a
central da Volvo e o operador realiza os procedimentos necessários para resolver a
ocorrência. É ativado de modo automático cada vez que um airbag ou os pré-tensores
do cinto de segurança são ativados, enviando um alarme para a central de emergência
do Volvo. A ligação de voz e de dados entre o PSAP e a central da Volvo é levada
a cabo com recurso a um telemóvel integrado no veı́culo. Funciona desde 2001 na
Suécia (mas atualmente também disponı́vel nos Estados Unidos), e foi o primeiro
sistema SOS com cobertura pan-europeia. A localização do veı́culo é conhecida
usando o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e o canal de comunicação com
a central é mantido até que a equipa de emergência chegue ao local da ocorrência.
[Vol]
O BMW Assist presente em todos os novos veı́culos da marca BMWs é um
sistema de segurança que faculta também informações e serviços de assistência em
estrada, como indicações de trânsito e previsão do tempo. Este pode ser ativado
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17

automaticamente ou manualmente quando ocorre um acidente. O pedido de emergência é ativado manualmente com o clique de um botão. Por outro lado é ativado
automaticamente quando os sensores de impacto registam um acidente e essa informação é transmitida para o central da BMW através do envio de um SMS. O agente
da central estabelece uma ligação de voz direta com os ocupantes para se inteirar
do seu estado. Ao mesmo tempo o agente recebe dados sobre o veı́culo relevantes
para a operação de salvamento como a posição exata do veı́culo (coordenadas GPS),
modelo, número de chassis e cor, entre outras. Assim, com esses dados o PSAP
mais próximo é informado para assegurar que são dados às vı́timas do acidente os
cuidados médicos apropriados. Funciona desde 1999 na Alemanha e nos Estados
Unidos numa parceria com a operadora Vodafone. Atualmente funciona na grande
maioria dos paı́ses da Europa onde existe cobertura GSM.[advb][BMW]
O assistente de emergência Ford SYNC é um sistema de segurança que recorre a
uma ligação Bluetooth entre o sistema SYNC e o telemóvel do condutor. Quando
ocorre um acidente, em que se ativem os airbags, a assistência de emergência
automaticamente disca 112 e envia um SMS tipificada, informando que um veı́culo
Ford esteve envolvido num acidente e envia a sua localização GPS, retirado do
módulo GPS on-board que é um equipamento de série presente em todos os veı́culos
com SYNC. Depois de enviada o SMS duas vezes, para garantir o envio da informação,
o sistema estabelece uma ligação de voz para permitir a comunicação direta entre
os ocupantes do carro e o operador do serviço de emergência. Este contato é
realizado pelo veı́culo através de Bluetooth ligado ao telemóvel do motorista ou
de um ocupante ao qual se encontre emparelhado. Entrou em funcionamento em
2012.[FOR]
O PSA, sistema desenvolvido pelo construtor responsável pelas marcas Citroen e
Peugeot foi instalado em vários modelos de ambas as marcas. Permite o contato
entre o veı́culo e a central de assistência da PSA recorrendo a um dispositivo móvel
com cartão SIM. No que diz respeito à ativação, este sistema poderia ser ativado de
modo manual ou automático, sendo estabelecida uma chamada entre o veı́culo e a
central. O operador recebia também a localização geográfica exata, a identificação do
veı́culo, bem como do seu proprietário. Depois de analisar a ocorrência, o operador
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entra em contato com o PSAP a fim de obter ajuda, quando esta fosse necessária.
Apenas se encontrou operacional na França e em mais seis paı́ses. O desenvolvimento
deste sistema deu origem a dois sistemas de emergência desenvolvidos por cada
marca respetiva.[CC]
O Citroen Localized Emergency Call, da Citroen é um sistema de chamada
de emergência projetado para estabelecer uma ligação entre o veı́culo e uma central
de atendimento de emergência da Citroen, quando ocorre um acidente. Sensores
detetam quando ocorrer um acidente (tendo por base as desacelerações do veı́culo e
a ativação de dispositivos de segurança, como airbags) e é enviada uma mensagem
SMS para a central, enviando a localização exata no momento do impacto bem como
as dez últimas posições conhecidas. Estabelece-se também uma ligação de voz entre
a central e o veı́culo permitindo que os ocupantes do veı́culo possam comunicar
com o operador da central. Este irá entrar em contacto com o PSAP a fim de
serem prestados os devidos cuidados quando assim se justificar. Este sistema está a
funcionar em qualquer parte da Europa, onde a cobertura de GSM seja adequada.
Nas situações em que a cobertura GSM for insuficiente para se estabelecer uma
chamada será enviada um SMS, já que exige um sinal muito mais fraco. Entrou em
funcionamento em 2010.[advc]
O Peugeot Connect SOS é um sistema de chamada de emergência de ativação
automática ou manual. Quando ocorrer um acidente em que sejam disparados os
airbags ou ativados os pré-tensores do cinto de segurança o veı́culo automaticamente
estabelece um contato com uma central de atendimento de emergência. Inicialmente
envia um SMS com informações acerca do acidente, como a sua localização (coordenadas GPS) e de seguida estabelece uma chamada de voz direta entre o operador e
o veı́culo. A ativação manual resulta da pressão do botão SOS durante 2 segundos
localizado no painel de bordo. Pode ser utilizado na grande maioria dos paı́ses da
Europa onde houver cobertura GSM. Entrou em funcionamento em 2010.[advd]
O TeleAid, da Mercedes-Benz é um sistema desenvolvido pela Motorola, que
fornece assistência em viagem e chamadas emergências. Pode ser ativado de modo
automático, pelo acionamento dos airbags, ou de modo manual através de um botão
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SOS. Uma ligação de voz é estabelecida entre o operador e o veı́culo. Paralelamente o
operador recebe informações que complementam a ocorrência, tais como a localização
exata, o modelo, a cor. O operador contacta depois o PSAP apropriado. Na Europa
a Mercedes-Bens disponibilizou o serviço mas em cooperação com a T-Mobile. Este
sistema foi instalado nos modelos que foram fabricados entre 2001 e 2006.[MER]
O Odysline é o sistema de emergência desenvolvido pela Renault em cooperação
com a TEGARON Telematics CMBH. Este sistema não apresentou viabilidade de
negócio, razão pela qual foi cancelado em 2002.[Lin04][PCNV09]
Alguns destes sistemas como o da BMW e o da Volvo estiveram envolvidos num
teste ao eCall, onde o pedido de emergência foi feito com recurso ao SMS, levado a
cabo na França, Alemanha e Finlândia envolvendo cerca de 1 milhão de carros que
circularam em 14 paı́ses europeus.

2.5

Acessibilidade dos Sistemas de Emergência

Acessibilidade é definida no sentido de que as pessoas com deficiência tenham acesso,
em igualdade de condições, ao ambiente fı́sico, transporte, sistemas e tecnologias de
informação e comunicação (TIC), e a outras instalações e serviços.[EEN12b]
A OMS definiu em 1980 a deficiência como qualquer restrição (fı́sica, mental,
intelectual ou sensorial de longo prazo) ou falta (resultante de uma deficiência) da
capacidade de realizar uma atividade na forma ou dentro dos parâmetros considerados
normais para um ser humano.[EEN12b]
Segundo o Relatório Mundial sobre Deficiência 2011, o número de pessoas com
algum tipo de deficiência no mundo é atualmente estimado num bilião, correspondente
aproximadamente a 15% da população mundial atual. É ainda de realçar que a
probabilidade de ter uma deficiência aumenta com a idade e a tendência é de que
a população mundial esteja cada vez mais envelhecida. O prefácio do relatório diz
que ”estas pessoas têm barreiras no acesso a serviços que para muitos de nós, há
muito tempo, que estão dado como garantidos”.[Org08]

20
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Na Europa, estima-se que 50 a 65 milhões de pessoas possuam algum tipo de
deficiência, cerca de 10% da população europeia, desses 63% tem uma idade superior
a 45 anos. [Gri10] Em Portugal, no Recenseamento da População de 2001, foram
apuradas aproximadamente 635 mil pessoas com deficiência.[Gon]
No sentido de assegurar uma igualdade de condições na Carta dos direitos fundamentais da EU o Artigo 1 afirma que ”A dignidade humana é inviolável. Deve ser
respeitada e protegida”. Já o Artigo 26 que diz respeito aos direitos das pessoas
com deficiência refere que ”a União reconhece e respeita o direito das pessoas com
deficiência a beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua autonomia,
integração social e profissional e a sua participação na vida da comunidade e promover
a acessibilidade de serviço.”E não menos importante é o Artigo 21 que proı́be
qualquer discriminação com base na deficiência.[Gri10]
O Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, em 2003, foi um ano em que se deu
enfase à remoção das barreiras e das discriminações que impedem as pessoas com
deficiência de alcançar a igualdade de oportunidades e a plena participação em todos
os aspetos da vida social sendo propostas soluções com base nos direitos humanos.
Surgiu assim o Plano Europeu de Ação para a Deficiência com a duração de sete
anos, entre 2003 e 2010. Os principais pilares desse plano foram:[Gri10]
• legislação anti-discriminação da EU
• integração das questões da deficiência em todas as polı́ticas
• promover a acessibilidade
• Mobilizar os intervenientes através do diálogo: ”Nada sobre as pessoas com
deficiência sem as pessoas com deficiência”

Em 2009, uma revisão à Directiva de Serviço Universal envolveu os Estados-Membros
de modo a ”garantir que o acesso, de portadores de deficiência, aos serviços de
emergência é equivalente aos restantes utilizadores”. Essa preocupação não é restrita
da Europa, mas apresenta um caracter global, um dos exemplos generalizados dessa
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preocupação é a Convenção da ONU sobre os Direitos das pessoas com deficiência.
O artigo 25o da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (CRPD) reforça o direito das pessoas com deficiência em atingir o mais
alto padrão de cuidados de saúde, sem discriminação. [EEN13]Os atuais sistemas
de emergência implantados na UE focam-se nos PSAPs que, predominantemente, se
centram na comunicação com recurso à voz. Assim sendo é necessário encontrar um
canal de comunicação alternativa para os surdos já que a sua deficiência limita as
suas opções de comunicação.[EEN12b] Nesse sentido a acessibilidade para pessoas
com deficiência apresenta-se como uma das obrigações do 112.
Surdo diz-se do individuo parcialmente ou completamente ausente do sentido da
audição. Existem vários patamares de surdez e consoante o patamar que se encontre
terá mais ou menos dificuldades em comunicar. De acordo com o Relatório Mundial
sobre Deficiência 2011 estima-se que existam 125 milhões de surdos no mundo,
2% da população, sendo que metade desses apresenta idade superior a 60 anos.
Na Europa existem cerca de 44 milhões, 9% da população e em Portugal existem
aproximadamente 85 mil surdos segundo os censos de 2001. [Gon] A maioria desta
comunidade não fala, ou se o faz é pouco. Para se comunicar com os ouvintes
recorrem a intérpretes profissionais, a amigos, a familiares ou recorrem à escrita e
à leitura labial. Os surdos são ”deficientes invisı́veis”, porque a sua deficiência não
é imediatamente visı́vel por um observador comum. Esta pode ser uma das razões
pela qual os surdos parecem ter sido esquecidos durante anos na área da saúde,
não só pelos canais de comunicação serem centrados na voz quando precisam de
pedir auxilio mas também pelo método de chamada usado nas salas de espera, por
exemplo.[RKDN04]
Perante a pergunta de como obtém ajuda numa situação de emergência, um surdo
respondeu: gritando, enviando SMS ou recorrendo a uma videochamada para algum
amigo ou familiar pedindo-lhe ajuda para lhe prestar auxilio.[LCHL10] Apesar de
usadas na prática estas soluções apresentam muitos problemas, como o tempo despendido na escrita da mensagem ou o suporte do dispositivo numa videochamada uma
vez que ambas as mãos são necessárias na linguagem gestual. [LCHL10] O problema
da não universalidade não afeta somente os surdos mas também outros cidadãos com
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necessidades especiais, deficiências de fala e deficiências cognitivas, que enfrentam
problemas no acesso aos serviços de emergência.
O serviço 112 para os deficientes, a nı́vel Europeu apresenta-se da seguinte forma:[Mac13]
Paı́s

Acessibilidade para deficientes

Alemanha

- Serviço de fax, apenas por um grupo limitado como surdos

Bélgica

- Serviço de fax para 112/100/101
- Serviço de SMS, apenas por um grupo limitado e mediante préregisto

Croácia

- Serviço de SMS (planeado)

Chipre

- Serviço de SMS para um número especı́fico
- Serviço de Telefax para um número especı́fico

Dinamarca

- Serviço de SMS, apenas por um grupo limitado

Eslovénia

- Serviço de WAP112, permite o envio de SMS e de vı́deo

Estónia

- Serviço de SMS para o 112, apenas por um grupo limitado (Projeto
ongoing)
- Serviço de fax, apenas por um grupo limitado

Espanha

- Serviço de SMS, para um número regional, apenas por um grupo
limitado
- Serviço de fax, para um número regional, apenas por um grupo
limitado
- Serviço de chat, para um número regional, apenas por um grupo
limitado

Finlândia

- Serviço de SMS para número especı́fico, apenas por um grupo
limitado

França

- Serviço de SMS para o 114, apenas por um grupo limitado
- Serviço de fax para o 114, apenas por um grupo limitado

Holanda

- Envio de texto, em tempo real, para número 0800-8112
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- ”My SOS”, dispositivo especial para pessoas com problemas de
fala
Hungria

- Serviço de SMS disponı́vel de modo limitado mas raramente usado
- Serviço de email disponı́vel de modo limitado mas raramente
usado

Islândia

- Serviço de SMS

Irlanda

- Serviço de SMS para o 112, apenas por utilizadores pré-registados

Itália

- Serviço de SMS, apenas em algumas regiões (teste ongoing)
- Sistema acessı́vel baseado na Web (projeto desenvolvido pelos
bombeiros)

Letónia

- Serviço de SMS para o 112, apesar de disponı́vel para toda a
população, pedidos de deficientes apresentam uma maior prioridade
devido ao pré-registo
- Pessoas com deficiência de visão podem contatar 112 através de
um terminal de braile

Lituánia

- Serviço de SMS para o 112, apenas por um grupo limitado (a
iniciar teste)

Luxemburgo

- Serviço de SMS, apenas por um grupo limitado e mediante préregisto
- Serviço de fax, apenas por um grupo limitado (disponibilidade de
envio em francês, alemão, português e inglês)

Noruega

- Serviço de SMS para um número 2080, não exclusivo de
emergência

Portugal

- Serviço de SMS para um número especı́fico (+351 961010200),
apenas por um grupo limitado

Reino Unido

- Serviço de SMS, mediante pré-registo
Retransmissão de texto com um terminal apropriado

Roménia

- Serviço de SMS (em teste)
- Serviço de fax, num formato pré-definido
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- Teste piloto de videotelefone
Suécia

- Serviço de SMS, apenas por um grupo limitado mediante préregisto
Tabela 2.1 – Tabela resumo do estado atual de acesso aos
serviços de emergência nos paı́ses da Europa

Apesar de ser um objetivo geral possibilitar meios de acesso igualitários, ao 112
e a outros números de emergência nacionais, para pessoas com deficiência, apenas
alguns paı́ses asseguram esse acesso. Este número, relativamente baixo reforça a
necessidade da procura de alternativas de acessibilidade sendo por isso um grande
desafio.
Os meios de acesso alternativos têm de respeitar vários requisitos como:
• Velocidade: relacionado com o tempo de acesso ao PSAP e a duração da
conversa
• Confiabilidade: a solução tem de se certificar que os cidadãos conseguem
contactar o 112 e que são entendidos pelos operadores
• Mobilidade: possibilidade de estar disponı́vel em toda a Europa
• Disponibilidade: encontrar-se sempre disponı́vel
• Custo: apresentar custos suportáveis e com condições semelhantes ao sistema
já adotado em que a chamada é gratuita
Os meios e os modos de comunicação apresentam-se assim como uma grande
ferramenta de usabilidade e de acessibilidade, sendo poderosas ferramentas podendo
fazer parte da solução para algumas barreiras com que os deficientes se deparam
no seu dia-a-dia.[LCHL10] Nesse sentido a atualização dos serviços de emergência
europeus para a nova geração dos serviços de emergência (NG112) apresenta-se
assim como vital no processo de criação de canais acessı́veis a deficientes. Portanto
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25

o ideal será todos, ou pelo menos a grande maioria, dos PSAP procederem a essa
atualização para se uniformizarem os acessos e os canais de comunicação e a fim de
se assegurar a sua funcionalidade em toda a Europa.
Para comunicarem, os surdos recorrem às facilidades que as tecnologias lhes aportam,
nomeadamente as que são simples e práticas como os telemóveis. Estes disponibilizam
funcionalidades que melhoram o dia-a-dia desta comunidade tais como chamadas de
vı́deo, email, mensagens instantâneas (IM), agendas, GPS, mensagens multimédia
(MMS), ponto de acesso à internet. Destas destaca-se o SMS como o serviço mais
usado, cerca de 96% dos surdos o usam, quer seja para conversa com familiares,
com amigos bem como com alguns serviços. Apesar de muito usadas, as tecnologias,
apresentam muitas funcionalidades que não são usadas ou não se encontram adaptadas
a surdos. Este fato verifica-se porque, apesar de haver muitos estudos realizados a
abordarem a relação entre os surdos e os telemóveis, estes focam-se nas funções
por eles mais utilizadas sendo escassos os que se focam nas suas necessidades ou
requisitos.
Quando a comunicação que o surdo tenta estabelecer é com os serviços de emergência
pode recorrer aos seguintes serviços: SMS, TTY, TTY de voz, fax, videochamada,
chat e email.[PPH06]
O SMS é um serviço que devido à sua popularidade é facilmente implementável
e utilizável, o seu baixo custo é outro factor que favorece a sua implementação.
Este é um processo demorado, conversas demoram 10 a 18 minutos, em que o SMS
de emergência não apresenta prioridade sob os restantes sms e em que nem todos
os elementos do público-alvo conseguem recorrer ao seu uso, devido a nem todos
conseguirem escrever textos coerentes.[PPH06]
O TTY, também conhecido por TDD, Telecommunications Devices for Deaf, é
um sistema móvel que permite que a pessoa surda digite e leia o texto em vez de
falar e ouvir, possibilitando a comunicação com os serviços de emergência. Devido
à necessidade de adaptar um dispositivo ao telemóvel para permitir que consiga
realizar o equivalente a uma chamada, obtém-se um dispositivo muito volumoso,
não sendo prático. Adaptar esse sistema ao telemóvel apenas em caso de emergência
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raramente é feito. É um sistema em tempo real, onde ocorre transmissão carater a
carater, transferido ao longo do canal de voz, permite a sua localização e o surdo
tem a possibilidade de interagir com o operador dos PSAP.[PPH06]
O Fax é usado em alguns paı́ses. Na prática, surdos e cidadãos com problemas
auditivos possuem um modelo, previamente cedido, para que em caso de emergência
seja enviado para um determinado número. Como se baseia no envio de um modelo
as informações cedidas serão claras e sem lapsos de informações importantes. É um
processo lento e que dificilmente pode ser usado em ambientes exteriores. Apesar
de não ser o canal mais satisfatório, as pessoas com deficiências cognitivas usamno como principal ferramenta. Quando os serviços de emergência se encontrarem
atualizados a tendência é que seja substituı́do por alternativas mais utilizadas nos
dias de hoje como MMS e a videochamada.[PPH06]
O chat é uma solução que requer um pré-registo, em geral apresenta-se funcional
entre organismos do 112 e organizações locais de surdos. É um serviço que apresenta
maior conversação, semelhante a serviços usados no dia-a-dia. Mas apenas se mostra
funcional a nı́vel local.[PPH06]
A videochamada é um serviço que requer a presença de um intérprete, bem
como a nı́vel técnico exige um sinal com alguma qualidade, e com custos mais
elevados.[PPH06]
Existem ainda soluções em tempo real que têm por base a internet. Estas
soluções podem ser usadas em muitos dispositivos telemóveis, computadores portáteis,
telefones de texto, smartphones, tablets

e podem fornecer um acesso direto ao

112. Permitem voz, texto e comunicação por vı́deo ao mesmo tempo e em tempo
real. Apresentam-se como uma extensão aos sistemas de comunicação tradicionais,
soluções desenvolvidas pela comunidade surda e não serviços de emergência 112,
possibilidade de conjugação de vários meios de comunicação (texto, lı́ngua gestual,
leitura labial), solução padrão, rápida, móvel e relativamente barata. Possui ainda
a necessidade de um encaminhamento especı́fico para a obtenção de informação de
localização, em algumas soluções padronizadas.
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Projetos de acessibilidade

Na procura por uma maior acessibilidade vários são os projetos, tanto a nı́vel europeu
como mundial, que se focam nesta problemática. Exemplos desses projetos são:
REACH112, CHORIST, o deaf operator, epSOS, The PEACE, entre muitos outros.
O REACH112, (Responding to All Citizens needing Help) é projeto de três
anos financiado pela CE que decorreu em 5 paı́ses (Suécia, Reino Unido, Holanda,
França e Espanha) e que envolveu 20 parceiros europeus desde grandes empresas de
telecomunicações a organizações. O principal propósito deste projeto é implementar
um acesso eficiente e confiável ao 112 para pessoas deficientes. Assim, REACH112
proporcionará, aos deficientes, meios de comunicação para que possam comunicar
em cada situação, seja por vı́deo, voz ou texto. Pode ser uma conversa em tempo
real, ao vivo, com lı́ngua gestual, com leitura de lábios, ou qualquer outro meio. O
serviço será integrado com as plataformas de telecomunicações existentes bem como
com os serviços de emergência. Testes e implementações mostram que as conversas
de emergência são rápidas e confiáveis. Os cidadãos quando realizam um pedido de
ajuda obtêm uma resposta imediata do operador. A conversa é descrita textualmente
(cada letra digitada é vista instantaneamente pelo destinatário) e pode ainda ser
complementada com o vı́deo de um intérprete que traduz a mesma para lı́ngua
gestual. Torna-se, então um modelo para a extensão das comunicações baseadas em
IP. Este projeto servirá de guia orientando as melhorias de comunicação entre todos
os cidadãos - em particular as pessoas com deficiência - bem como a acessibilidade
e atendimento de chamadas de todos os serviços de emergência.[EEN12b]
O CHORIST, um projeto financiado pela CE, teve a duração de 38 meses (2006
a 2009) e envolveu 16 parceiros, tendo como principal objetivo a gestão de riscos
ambientais em relação a acidentes naturais ou industriais. Para tal propõe soluções
para aumentar a rapidez e a eficácia das intervenções com o intuito de melhorar a
segurança e as comunicações entre os profissionais e os cidadãos. A melhor maneira
de evitar grandes efeitos destes acidentes é a prevenção, contudo a eficiência no
momento de reagir a estes desastres pode ser melhorada se os afetados forem avisados
antes deste ocorrer, e este alerta prematuro é o conceito central que se quer aplicar
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no CHORIST.[Sim09]
O Deaf 112 operator é um projeto desenvolvido na França, em que surdos
integram a equipa de operadores. Quando uma chamada é realizada por uma pessoa
deficiente, esta, a nı́vel local, pode ser conduzida de duas maneiras: ou é atendida
por um operador bilingue (comunica com recurso à voz mas também com recurso
à lı́ngua gestual) em cooperação com um surdo que pode estar no mesmo local
ou através de um centro de retransmissão. Estes centros irão garantir que quase
a totalidade das chamadas são respondidas adequadamente, podendo assim dar a
melhor resposta possı́vel. Haverá uma melhor compreensão da necessidade da pessoa
que pede ajuda (comunicação será à base de sinais e mensagens de texto quando se
tratar de uma ligação da parte de alguém com necessidades especiais), a comunicação
será mais rápida, mais eficiente e mais fluente entre os surdos e os PSAPs, reforçando
assim a confiança desta comunidade perante os serviços de emergência. Por outro
lado respeita-se a intimidade e a vida privada de quem requer ajuda uma vez que
não tem a necessidade de recorrer a um terceiro. É de referir também a liberdade
de escolha do meio de comunicação.[SPZ+ ]
O PEACE é um projeto de aplicações e serviços de emergência baseados em IP
e em serviços de rede. É desenvolvido pela 3GPP, (Third Generation Partnership
Project) idealizado numa primeira fase para telemóveis com o objetivo de desenvolver
uma framework baseado em IMS, IP multimedia subsystem, para a prestação de
serviços de emergência diárias para pessoas que solicitem assistência. O objetivo
passará por proporcionar uma interface de apoio, que recorra ao áudio, vı́deo e texto,
separadas ou em conjunto. Esta deve possuir a capacidade de transmitir também
informações e dados médicos da pessoa que realiza o pedido de ajuda. Este projeto
proporcionará um quadro de gestão de emergências em geral abordando situações
de emergência extremas, tais como ataques terroristas e catástrofes naturais, sem
deixar de referir que abordará os casos do dia-a-dia.[ROA+ 09][EEN12b]
O SMS service Iceland, projeto desenvolvido na Islândia em cooperação com
representantes de surdos, foi implementado em 2006, e centra-se na possibilidade
de se enviar SMS para o 112 a fim de pedir ajuda. O envio desse SMS, tal como
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se verifica nas chamadas, não tem custos associados e apresenta uma velocidade de
resposta da confirmação da entrega de 2 a 5 segundos após o envio do SMS. Um
projeto semelhante, com o objetivo de estudar e avaliar a integração do SMS está a
ser levado a cabo no Reino Unido.[EEN12b]
O epSOS, European Patient Smart Open Services, projeto financiado pela CE,
com a duração de 5 anos (2008 a 2013), envolveu 25 paı́ses. Tem como meta
melhorar o tratamento médico dos cidadãos, tanto no seu paı́s como noutro paı́s
europeu, fornecendo aos profissionais de saúde os dados, do paciente, necessários
para esse tratamento. O objetivo é então projetar, construir e avaliar um serviço de
infra-estruturas que demonstre a interoperabilidade transfronteiriça entre sistemas
de registos de saúde eletrónicos na Europa. Com o epSOS o tratamento médico
para cidadãos residentes em outros paı́ses, pode ser melhorado, fornecendo aos
profissionais de saúde os dados do paciente necessários num formato eletrónico
seguro.[Lin12][esS]

Aplicações para smartphones
Com a generalização dos Smartphones e com o potencial das funcionalidades que
estes permitem, está a aumentar a tendência de se desenvolver soluções que possam
ser utilizadas no momento de pedir ajuda aos serviços de emergência. Aplicações
com mais ou menos complexidade, maior ou menor rigor, com grande ou pequeno
detalhe estão disponı́veis ou em avançada fase de desenvolvimento. Exemplos deste
tipo de aplicações são: The Red Panic Button, FRESS ou SOSPhone.
O Red Panic Button é uma aplicação disponı́vel em Android e iOS que permite aos
seus utilizadores o envio de um alerta de emergência recorrendo ao SMS, email ou
redes sociais.
O FRESS é uma aplicação disponı́vel em Android, iOS e Blackberry. Tem sido
testada nos EUA e no México. Permite os cidadãos o envio de mensagens de texto,
imagens e vı́deo ao PSAP. Esse envio está disponı́vel depois de se realizar um número
muito reduzido de toques, uma vez que é uma aplicação de ”acesso imediato”.[L.R]
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O SOSPhone é uma aplicação iconográfica cujo fluxo replica o fluxo percorrido
numa chamada de voz.

SOSPhone
O SOSPhone é um protótipo de uma aplicação móvel desenvolvida com o intuito
de possibilitar pedidos de socorro em emergência, sem recurso a chamadas de voz.
Recorre a uma aplicação iconográfica que tem o seu funcionamento baseado nos ecrãs
tácteis dos atuais telemóveis e foi idealizado para a população surda, tradicionalmente
dependente de terceiros ou de morosas trocas de SMS para poder realizar essa
comunicação. Podendo a aplicação ser uma mais-valia também para idosos bem
como para pessoas com algum problema de paralisia temporário e/ou pessoas que
em situações de maior stress ou pânico não consigam manter um discurso coerente.
Esta aplicação permite o contato com os serviços de emergência através da seleção
de ı́cones e botões num ecrã táctil. A sequência de ı́cones e botões que é apresentada
ao utilizador reflete um fluxo de emergência, que o orienta numa descrição detalhada
da situação, detalhe este importante aquando da alocação dos meios de socorro. A
inclusão do fluxo de emergência na aplicação permite a integração com os serviços de
emergência (de segurança, médica, proteção civı́l, incêndios, marı́tima) e garante a
resposta a todas as questões relevantes para a descrição da situação com a consequente
alocação dos meios de uma forma rápida e eficaz evitando atrasos desnecessários
decorrentes da conversação. O fluxo é composto por ı́cones que representam simbolicamente situações de emergência (por exemplo, um coração representa problemas
cardı́acos), enquanto os botões permitem fornecer informação que caracteriza as
vı́timas ou permitem um refinamento da sintomatologia.
Aquando da primeira utilização da aplicação no dispositivo móvel esta solicita a
introdução de dados pessoais (Fig.2.2,(1)), dados importantes para fornecer algumas
indicações de saúde úteis quando se tratar de uma situação de emergência pessoal,
indicando informações de doenças como diabetes, algumas alergias ou antecedentes
cardı́acos. Este registo obrigatório servirá para que cada pedido tenha identificado
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o requerente, prevenindo assim os pedidos falsos.
Quando o utilizador necessita de fazer um pedido de emergência, apenas precisa de
ativar a aplicação, tocando no seu ı́cone no ecrã táctil. De seguida, deve identificar
se a vı́tima é outra pessoa ou o próprio. Segue-se então um menu onde se deve
identificar o tipo de ocorrência a reportar, podendo selecionar as situações mais
frequentes (Fig.2.2,(2)) ou o botão ”Outras ocorrências”. Neste último caso, é
apresentado um menu figura 2.2,(3), que mostra diversos tipos de ocorrências.
Alguns tipos de ocorrência requerem a introdução de informação adicional através
da seleção de botões gráficos que identificam subtipos de problemas e/ou sintomas. A
figura 2.3,(1), mostra uma situação de problema cardı́aco em que se pode especificar
os sintomas apresentados pela vı́tima.
Após a caracterização do tipo de ocorrência, é necessário caracterizar as vı́timas,
fornecendo, por seleção de botões, informação relativa ao número aproximado de
vı́timas, o seu sexo, estado de consciência e aparência de idade e gravidade (de
acordo com sistema de triagem de Manchester).
No final da completa descrição da ocorrência, a aplicação apresenta ao utilizador um
relatório descritivo da mesma, possibilitando conferir a informação e eventualmente
corrigi-la, fig.2.3,(2). Pode ainda ser introduzida informação textual adicional de
modo a complementar as informações contempladas pelo fluxo seleccionado. A
confirmação da informação, através do botão ”Enviar”, aciona a codificação do
relatório em dados alfanuméricos e o seu envio por SMS, fig.2.3,(3). Esta codificação
é importante para reduzir a quantidade de dados que serão transmitidos e assim
assegurar-se a compatibilidade com o limite de 160 caracteres das SMS. Juntamente
a esse código vão anexadas as coordenadas geográficas da localização do requerente,
recorrendo ao GPS, quando disponı́vel, ou recorrendo às coordenadas fornecidas pelo
operador móvel. Os dados identificativos do requerente como referido anteriormente
irão igualmente anexados.
A solução apresentada destaca-se por não ter a necessidade de se introduzir texto
bem como por permitir que com o envio de uma só mensagem haja uma grande
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Figura 2.2 – Opção de registo (1); Menu (2); Submenu (3)

Figura 2.3 – Especificação sintomas(1); Layout final (2); Layout da mensagem enviada (3)

3

eCall

O eCall é um sistema de segurança eletrônico que tem a capacidade de ligar
automaticamente para os serviços de emergência no caso de um grave acidente de
automóvel ter ocorrido. O sistema integrado no veı́culo inicia uma chamada de voz
na qual será enviada um conjunto de dados. Mesmo se algum passageiro se encontrar
inconsciente, o sistema irá informar os operadores dos PSAPs da localização exata
do local do acidente, e a ajuda será enviada para o local. Foi desenhado para estar
disponı́vel em todas as categorias de veı́culos (automóvel, moto, camião, autocarro)
em todos os paı́ses membros e associados.[Des11]
Este sistema, desenvolvido pela União Europeia, apresenta como principal objetivo
de reduzir o elevado número de fatalidades e feridos que ocorrem todos os anos
nas estradas. Em 2010, cerca de 31 mil pessoas foram mortas e 1,5 milhões de
feridos, num total de 1.015 milhões de acidentes de trânsito que ocorreram.[Des11]
Vários estudos estimam que 2.500 vidas serão salvas anualmente, cerca de 5%, se
o sistema eCall for implementado, uma redução de 10% da gravidade dos feridos e
uma redução de cerca de 50% em zonas rurais e 40%, em zonas urbanas, do tempo
de resposta dos serviços de emergência. Na estimativa financeira, se todos os carros
foram equipados com o sistema eCall até 20 biliões poderiam ser poupados. Com
este ganho de tempo espera-se salvar centenas de vidas na UE. Por outro lado com
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o auxı́lio sendo mais pronto, mais rápido serão prestados tratamentos às vı́timas,
melhorando as perspetivas de recuperação. Esta redução de tempo vai permitir uma
libertação mais rápida do local, reduzindo assim acidentes secundários, reduzindo
tempos de congestionamento, reduzido desperdı́cios de combustı́vel e reduzindo as
emissões de CO2.[Des11][EEN12c]
O desenvolvimento técnico do eCall pode dizer-se que está concluı́do. Apesar
disso ainda há um longo caminho a percorrer antes do seu pleno funcionamento.
A Comissão está a reforçar os esforços para acelerar a implantação desta tecnologia,
com o objetivo de se encontrar funcional na UE até 2015. É necessária uma ação
paralela dos Estados-Membros, fabricantes de automóveis, operadoras de telecomunicações e centros de emergência para garantir que este sistema irá funcionar perfeitamente em toda a Europa por esta altura. Todos os veı́culos novos que saem das linhas
de montagem terão de ser equipados com dispositivos eCall conforme as normas
europeias comuns. As operadoras de telecomunicações devem garantir que as redes
móveis são capazes de identificar as chamadas 112 provenientes de eCalls. Os PSAPs
devem estar equipados para processar a informação enviada num conjunto mı́nimo
de dados transmitidos (MSD) pelo sistema eCall.
Foi criada uma plataforma europeia de implementação do eCall (EeIP), presidida
pela ERTICO que reúne especialistas dos Estados-Membros e as partes interessadas
(fabricantes de automóveis, operadores de telecomunicações, fornecedores, associações
de automóveis e operadores rodoviários) para trabalhar simultaneamente no que é
necessário ainda fazer e desenvolver. As guias da plataforma coordenam e acompanham
o progresso da implementação do serviço eCall em toda a Europa. Por outro lado
também garantem a implantação oportuna, eficaz e harmonizada do serviço.[Gon11]

3.1

Formas de iniciar o eCall

O sistema eCall pode ser iniciado de duas maneiras:[EEN12c]
• Manual: um eCall pode ser ativado manualmente pelos passageiros do veı́culo.
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A conceção e implementação do mecanismo para se desencadear uma ativação
manual ainda têm de ser determinada pelos fabricantes de veı́culos. É necessário
realizarem esforços para minimizar a ativação acidental do eCall. Esta pode
ocorrer quando se é testemunha de um acidente, por exemplo
• Automática: Em caso de acidente, a implantação de um ou mais sensores
gera um eCall automático, com a imediata transferência dos dados sobre o
acidente. A produção deste tipo de eCall é dependente do sistema de sensores
integrados no carro [Des11]

Figura 3.1 – Formas de iniciar o eCall

[Des11]

3.2

Identificador do eCall

Alguns serviços de emergência têm exigido um método para separar os pedidos eCall,
das normais chamadas, para o 112, de forma a poder encaminhar as chamadas de
modo diferente. Esta é a principal razão da implementação de um identificador
eCall. O indentificador do eCall também torna possı́vel diferenciar a forma como foi
iniciada a chamada, se automaticamente ou manualmente. Este identificador está
incluı́do no conjunto de dados que são enviados no MSD.[Des11]
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eCall em motociclos

A implementação do eCall não se encontra idealizada apenas para automóveis, mas
também para outros veı́culos como motociclos, veı́culos pesados, entre outros.[ACE10][PCNV09]

Figura 3.2 – Esquema do eCall num motociclo

Devido à particularidade dos motociclos o sistema que vem sendo idealizado, possuirá
sensores no motociclo mas também no capacete e no assento. Os dados obtidos serão
depois enviados para uma ”caixa eCall”, e esta poderá ser um dispositivo integrando
no veı́culo, um dispositivo portátil ou um telemóvel.
Devido ao longo caminho que ainda falta percorrer considera-se que a normalização
nesta fase ainda se apresenta como um pré-requisito.

3.4

Arquitetura

De um modo geral o eCall apresenta-se simplificado na figura 3.3, e de um modo
mais elaborado na figura 3.4.[Wer11]
Na eventualidade de acontecer algum acidente com um veı́culo, por exemplo uma
colisão, o sistema integrado no veı́culo estabelece uma ligação com o PSAP. Algures
no percurso percorrido entre o veı́culo e o PSAP a chamada é localizada.[Wer11]
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Figura 3.3 – Arquitetura geral simplificada

Figura 3.4 – Arquitetura geral
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Numa representação mais especı́fica, separa-se o sistema em três grandes células,
um correspondente ao veı́culo, um correspondente à telecomunicação móvel e um
correspondente ao PSAP, fig. 3.5.[Wer11]

Figura 3.5 – Arquitetura celular

Na célula referente ao veı́culo, a mais importante para a transformação idealizada,
encontram-se representados os blocos com as funcionalidades mais importantes. O
sistema do veı́culo possui um recetor GPS que lhe permite determinar as coordenadas
geográficas, possui um modem de radio responsável por estabelecer a ligação com o
PSAP, possui um modem de dados do sistema que se encontra no veı́culo, responsável
por recolher a informação dos vários sensores dispostos ao longo do veı́culo e possui
também um microfone e um altifalante permitindo assim que haja comunicação oral
com o veı́culo, depois dos diálogos serem devidamente convertidos.
Na célula referente à rede Pública de Telecomunicação Móvel, PLMN, de um modo
genérico irá ocorrer uma parte muito importante no sucesso de um pedido, ou seja,
nesta célula a chamada será localizada.
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Por fim na célula do PSAP, existe a necessidade de se receber e serem percetı́veis
os dados oriundos do veı́culo, e tal como no veı́culo, para que seja possı́vel haver
comunicação oral entre ambos, possui um microfone e um altifalante.
O percurso do sinal desde que ocorre o acidente até que seja aberto o canal de voz
entre o veı́culo e o PSAP é simplificado na figura 3.6. [Wer11]

Figura 3.6 – Esquema simplificado dos procedimentos do sinal até a abertura do canal de
voz
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3.5

MSD

O funcionamento do eCall assenta em dois elementos, uma chamada de voz e num
conjunto mı́nimo de dados, uma MSD. Os requisitos para o conjunto mı́nimo de
dados foram criados por um grupo de serviços de emergência envolvidos no projeto
eCall (Driving Group eCall). Os requisitos foram baseados na informação que os
serviços de emergência necessitam para acelerar o tempo de resposta e para assegurar
uma distribuição correta de recursos de emergência. O envio rápido da MSD permite
também uma identificação imediata do acidente, redução do tempo de conversação,
local do acidente obtido com exatidão e resolução mais rápida de prestação de auxı́lio
e posterior limpeza do local do acidente.[Gon11]
A DG eCall recomenda que o conteúdo da MSD deve ser padronizado por um
organismo de normalização adequada assim sendo as normativas que oficializaram
os standards da MSD foram a CEN TC 278 Working Group 15 e ETSI-3GPP-MSG
Working Group.[CDB09]
O estabelecimento e o envio rápido da MSD são muito importantes, mas é também
importante todo o procedimento necessário para o seu preenchimento.
O IVS apenas de deve registar na rede quando o conteúdo da MSD se encontrar
devidamente preenchido e já haver a possibilidade de realizar a chamada de emergência,
sendo nesse momento conhecidas também a localização do veiculo.[CDB09]
O conteúdo de uma MSD encontra-se dividido em duas categorias, uma com informações obrigatórias e uma outra com informações opcionais, atingindo um tamanho
máximo de 140 bytes.
As informações obrigatórias são:[CDB09]
• ID da mensagem
• Número de identificação do veı́culo (VIN)
• Classe do veı́culo
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• Data
• Hora
• Localização do veı́culo
• Direção e sentido
• Formato
• Tipo de armazenamento de propulsão (se a gás, diesel, gasolina, etc)
• Tipo de ativação (0 para automática e 1 para manual)
• Tipo de chamada (1 para chamada de teste e 0 para chamada de emergência)

As informações opcionais podem ser:[EEN12c]

• Número de passageiros
• Indicação dos sensores que foram acionados: airbag, colisão frontal, colisão
lateral ou sensor de colisão traseira (pelo menos dois devem ser ativados)
• SP ID (servisse Provider Identification)
• Número de telefone
• ID do paı́s
• Informações extra

O envio do MSD a partir do IVS será enviado para o PSAP através de um canal de
voz das redes de comunicação (PSTN). Este conjunto de informações irá aparecer no
ecrã do operador do PSAP. Assim que a MSD for enviada o operador poderá ouvir
o que acontece no veı́culo e falar com os ocupantes do mesmo. Assim, o operador
possuirá uma serie de informações que irá transmitir - aos serviços de emergência e
aos gestores de trânsito - para uma melhor resolução da ocorrência.[SG12]
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Memorando de entendimento

O Grupo Impulsionador do eCall, o eSafety, elaborou um Memorando de Entendimento, (MoU). Este memorando é um compromisso dos signatários a trabalhar para a
implementação, rápida do eCall, não sendo um compromisso jurı́dico. A assinatura
do MoU, por todos os Estados-Membros será para garantir a implementação do
eCall, de forma a assegurar a total implementação na EU.
Foi assinado até agora por 20 Estados-Membros (fig. 3.7, [Gon09]), 4 estados
associados, e por mais de 100 organizações. O estabelecimento de uma plataforma
de coordenação europeia que reúna todas as partes interessadas para coordenar suas
atividades é um dos pontos incluı́dos no eCall.
A plataforma Europeia de implementação do eCall (EeIP) pretende ser o órgão de
coordenação que reúne todos os intervenientes interessados na rápida implementação
do eCall.[Des04]

Figura 3.7 – Lista de Paı́ses que assinaram o Memorando
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Third Party Services

No capı́tulo dois foram referidos sistemas semelhantes ao eCall, chamadas de emergência presentes no veı́culo, oferecidos por entidades privadas, nomeadamente por empresas automobilı́sticas. Este sistema privado denomina-se TPS, Third Party Services.
Como já referido, o serviço de chamadas de emergência em geral fazem parte de
um conjunto geral de serviços oferecidos pelas marcas, como assistência em viagem,
navegação dinâmica, entre outros.
A chamada é recebida por call centers privados e depois os dados recolhidos e a
chamada são transmitidos ao PSAP em caso de emergência. Cada fabricante tem
de chegar a um acordo com as autoridades dos PSAP em todos os paı́ses em que
se deseja implantar o serviço uma vez que estes serviços baseiam-se no caso-a-caso.
A diferença entre os sistemas privados e o eCall encontra-se visı́vel na figura 3.8, e
como é visı́vel a grande diferença esta no call center intermédio.
Nos estados membros existe um acordo para apoiar os serviços privados, cabendo
ao fabricante a livre escolha do sistema de suporte (eCall ou serviços de chamadas
de emergência do veı́culo privados). Para auxiliar esse apoio, várias entidades e
comissões estão a desenvolver requisitos operacionais padronizados para ”Serviços
de Terceiros suportando eCall”(TPS- eCall) na normativa EN 16102. Nos paı́ses em
que o sistema privado não for suportado, os fabricantes são obrigados a implementar
o sistema eCall. O mesmo acontece quando o proprietário optar por não possuir a
solução privada, oferecida pela marca. Independentemente da solução escolhida, um
serviço de chamada de emergência no veı́culo deve estar funcional de forma contı́nua
em todos os Estados-Membros da UE.
Quando eCall se encontrar completamente implantado em toda a Europa, os TPS
podem migrar para o eCall, ou seja, as chamadas de emergência poderão ser diretas
para o 112, enquanto todos os outros serviços prestados permanecem intatos.
No TPS, a transmissão de dados de emergência pode ser realizada através da
tecnologia dedicada, como um modem in-band, ou através de outras soluções, como
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o convencional SMS.[SG12] [Gon09]

Figura 3.8 – Comparação de arquitetura normal com a arquitetura TPS

3.8
3.8.1

Projetos Relacionados
HeERO

O HeERO, Harmonized eCall European Pilot, é um projeto internacional desenvolvido
pela EU, no âmbito do Programa ICT PSP, Programa de Apoio à Politica de
Tecnologias de Informação e Comunicação com o intuito de ajudar os estados membros
na preparação de pilotos para a implementação do ”eCall”em 2015, implantando
na Europa as infraestruturas necessárias para a correta implementação do sistema.
O principal foco será a interface do veı́culo, infraestruturas de telecomunicações
(especificamente relacionadas com o 112 e o E112) e infraestruturas PSAP.[Rooa][Ton]
Teve inı́cio a Janeiro de 2011 e término previsto para 2014. O consórcio do HeERo
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inicialmene era constituı́do por 9 paı́ses europeus – Alemanha, Croácia, Finlândia,
Grécia, Itália, Holanda, Republica Checa, Roménia e Suécia – e, numa primeira
fase, iniciou o programa HeERO 1. Já numa segunda fase, ao programa HeERO
2, juntaram-se 6 paı́ses- Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Luxemburgo, Espanha e
Turquia - a 1 de Janeiro de 2013. Os vários paı́ses associados ao HeERO encontramse representados na figura 3.9.

Figura 3.9 – Paı́ses participantes no projeto HeERO

Andy Rooke (ERTICO - ITS EUROPA), coordenador do projeto, refere que ”Este
emocionante projeto irá trazer esta tecnologia inovadora para a vida. Os próximos
passos vão estudar o envolvimento de 19 projetos-piloto em trabalho conjunto para
preparar esses paı́ses para eCall”.[Roo13]
Heero vai implementar, testar e avaliar padrões definidos e aprovados por Organismos Europeus de Normalização, ESO, ou seja, ETSI MSG e CEN TC 278 WG
15. A implementação do serviço eCall a nı́vel europeu rege-se por dois princı́pios
principais:
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• Interoperabilidade e cruzamento de fronteiras
• Harmonização

Para tal foram definidos alguns objetivos mais especı́ficos como:[Ton]

• Definir os requisitos operacionais e funcionais necessários para a implementação
dos vários serviços associados ao eCall
• Implementar e confirmar os padrões/normas definidas para o eCall
• Implementar e testar atualizações de infraestrutura técnica e operacional
• Identificar os possı́veis usos do sistema eCall para serviços de valor acrescido
• Produzir o material de formação dos operadores eCall
• Avaliar os procedimentos de certificação relacionados com os equipamentos
eCall
• Produzir recomendações para futuras atividades de pré-implementação e implantação do eCall na Europa
• Promover os resultados obtidos dos projetos-piloto e melhorar a implementação
• Demonstrar interoperabilidade e a continuidade do serviço eCall à escala da
UE

HeERO 1 – Resultados
Foram levados a cabo Projetos-piloto em 8 paı́ses sendo avaliados em WP4, pacote
de avaliação. Os principais resultados encontram-se na figura 3.10.[Roob]
De um modo geral o sistema funciona conforme o esperado, mas o desempenho do
IVS em áreas de cobertura deficiente precisa de ser revisto, uma vez que na ausência
de rede o IVS não realiza o mesmo.
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Figura 3.10 – Número de chamadas

A avaliação dos resultados dos testes facilitarão a implantação uma vez que as
barreiras serão identificadas permitindo assim que se refinem e se melhorem as
normas já definidas para o eCall. Estes resultados gerais serão incluı́dos nas recomendações finais para a futura implantação do eCall na Europa, assim como melhores
práticas e diretrizes a serem utilizadas pelos paı́ses participantes para o seu desenvolvimento nacional do serviço eCall. Irão ser disponibilizados documentos a todos os
paı́ses europeus interessados na implementação do eCall. O ideal é que a infraestrutura
se encontre preparada e pronta para ser utilizada, e todas as organizações envolvidas
saibam o que fazer e como o fazer na altura em que os veı́culos serão equipados com
o eCall à escala da UE.
Assim, o impacto de longo prazo mais importante da Europa é a implantação de
um serviço eCall sustentável e transparente entre todos os paı́ses resultando assim
num aumento da segurança rodoviária com o eCall.[Rooa]
O projeto Heero também inclui atividades transfronteiriças com a Rússia para
testar a compatibilidade do sistema eCall com o sistema ERA-GLONASS russo.
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Figura 3.11 – Linha temporal do projeto HeERO

3.8.2

ERA GLONASS

A Rússia europeia, esta a levar a cabo um projeto que visa estudar a implementação
do eCall, o ERA GLONASS (Emergency Road Assistance based on Global Navigation
Satellite System). Projeto federal, de elevada prioridade, apoiado pelo primeiro
ministro Vladimir Putin, tido como um projeto-chave para melhorar a segurança
nas estradas e facilitar a modernização da economia russa.[Har12][KT12]
Uma vez que o sistema ERA GLONASS Russo e o eCall não são idênticos, é
importante assegurar a compatibilidade dos dois sistemas para garantir que existem
sistemas idênticos dentro do território europeu. Assim devem ser adotadas normas
comuns para garantir a cobertura do serviço para veı́culos europeus na Rússia e
veı́culos russos na UE. Torna-se então vital sincronizar os esforços de implementação
da UE e da Rússia desde a primeira fase. Por esta razão Heero e GLONASS ERA
irão testar a interoperabilidade dos dois sistemas com pelo menos um projeto-piloto
comum, que envolva, pelo menos, os seguintes parceiros: Heero Croácia, Roménia e
Finlândia.[ERA][KT12][Har12]

3.8. PROJETOS RELACIONADOS

Figura 3.12 – Arquitetura do projeto ERA GLONASS
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eCall Acessı́vel

Este capı́tulo identifica o problema que o eCall apresenta e avaliar onde se pode
intervir no sistema de modo a modificá-lo com o intuito de o tornar mais acessı́vel.
O sistema eCall do modo que se encontra atualmente centra o seu funcionamento
no envio de uma MSD e no estabelecimento de uma chamada de voz entre o PSAP e
o veı́culo. Para pessoas surdas ou com problemas auditivos esta chamada apresentase como um obstáculo à utilização do sistema eCall. Assim, torna-se necessário
construir uma solução que permita a comunicação não verbal e logo facilite o acesso
ao serviço eCall por parte de pessoas com dificuldades auditivas.
Inicialmente será feita uma análise de requisitos e de seguida faremos uma especificação do sistema.

4.1

Análise de Requisitos

Sendo um requisito uma condição necessária e indispensável, no âmbito de um
projeto na área das tecnologias pode ser uma meta a atingir bem como uma lista
das funcionalidades que deve possuir aquando da conclusão do mesmo.
51
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Foi feito um levantamento de requisitos e neste processo houve um especial cuidado
devido à finalidade e ao público a que se destina. Esta modificação ao sistema em
nada vai alterar os requisitos do sistema eCall original e alguns destes requisitos
são:[fMC11]
• Os dados podem ser enviados antes, em paralelo, ou no inı́cio do componente
de voz da chamada de emergência
• Na necessidade de o PSAP solicitar dados adicionais, estes podem ser enviados,
durante a chamada de emergência
• A chamada de voz e os vários dados da chamada de emergência devem ser
encaminhados para o mesmo PSAP
• A transmissão dos dados deve ser identificada e sempre que necessário devem
ser retransmitidos
• A União Europeia apenas configura a transferência de dados durante as chamadas
de emergência, nas quais não deve haver ocupação da rede, mais do que a
necessário para se fazer a chamada
• A UE deve indicar as configurações necessárias na eventualidade de haver
necessidade de dados extra
• O eCall é constituı́do por uma chamada de emergência complementado por
um conjunto mı́nimo de dados (MSD)
• O sistema pode ser iniciado automaticamente, por exemplo, como resultado
de uma colisão do veı́culo, ou manualmente pelos ocupantes do veı́culo
• Um IVS, ou outro sistema semelhante que suporte as mesmas funcionalidades
do eCall, deve incluir uma indicação de como foi iniciada, se manualmente
(MIEC) ou de modo automático (Alec)
• O conjunto mı́nimo de dados (MSD) enviados pelo IVS não deve exceder os
140 bytes
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• A MSD normalmente deve ser enviada para o PSAP em 4 segundos, medidos
a partir do momento em que a ligação com o PSAP fica estabelecida
• Se a MSD não for incluı́da, ou se estiver corrompida ou perdida por qualquer
motivo, isso não deve afetar a funcionalidade associada a uma chamada de
emergência
• A indicação de progresso de chamada deve ser fornecida ao utilizador, enquanto
a transmissão MSD está em progressão
• Para reduzir o tempo necessário para estabelecer uma ligação com o eCall um
veı́culo pode receber informações sobre a disponibilidade da rede, enquanto
não estiver registado numa rede Pública de Telecomunicação Móvel (PLMN)
• Opcionalmente, PLMNs podem recorrer a indicadores eCall, recebidos numa
chamada de emergência, para diferenciar estes pedidos de outras chamadas de
emergência
• O modo de iniciação do sistema, MIEC ou Alec, podem ser usados para filtrar
ou direcionar chamadas eCall para um operador de PSAP especializado
• Deve ser possı́vel que o PSAP envie uma confirmação para o IVS, de que a
MSD foi recebida sem falhas
• Deve ser possı́vel que o PSAP solicite um pedido de reenvio da MSD mais
recente
• Deve ser possı́vel que o PSAP, indique os IVS de como terminar uma eCall
Para além dos requisitos do sistema eCall original, os requisitos do eCall acessı́vel
são:
• Interface iconográfica – recurso a uma interface que evite o uso de texto,
de modo a permitir que todos os utilizadores possam utilizar o sistema para
pedir ajuda aos serviços de emergência. Para que possa ser utilizado por quase
todos os surdos os botões e os ı́cones devem ser grandes, acessı́veis, com grande
contraste, intuitivos e possuir uma legenda textual
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• Interação via ecrã de toque (”touchscreen”) - a entrada de informações
deve ser fácil para as pessoas com problemas de mobilidade ou em situações em
que a mobilidade possa ser reduzida devido a danos resultantes da ocorrência
• Fluxo de descrição da ocorrência - com vários nı́veis de detalhe, variáveis
em função do problema, permitindo que o utilizador descreva a situação com o
maior detalhe possı́vel, seguindo os protocolos usuais de emergência, utilizados
pelos PSAP, facilitando assim desse modo a integração com outros sistemas
• Baixa exigência de recursos de comunicação - o uso da largura de banda
de rede deve ser reduzido para permitir uma comunicação mais rápida na
situação de emergência
• Localização automática do utilizador via GPS - de modo a evitar erros
e aumentar a precisão, a localização não passa por uma descrição do local por
parte do utilizador
• Canal de comunicação bidirecional - permitindo assim obter-se feedback
de ambos os intervenientes
• Registo do utilizador obrigatório - O registo obrigatório na primeira
utilização permite recolher algumas informações importantes, como alergias a
medicamentos, bem como a identificação dos pedidos de modo a evitar falsas
chamadas
• Paralelo à chamada de voz - sistema inicia paralelamente à chamada de
voz estabelecida entre o PSAP e o veı́culo
Sendo um sistema de pedido de ajuda e uma vez que se pretende a integração com
os sistemas de emergência devem ser respeitados os seguintes requisitos:

• Gratuito - o pedido para o 112 deve ser gratuito
• Sem descriminação - os pedidos devem ser solucionados de igual modo,
independentemente do meio utilizado para o realizar
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• Sensibilização - tal como os outros meios e sistemas de pedido de ajuda este
deve ser divulgado publicamente

4.2

Especificação do sistema

No capı́tulo anterior foi descrito o procedimento eCall, e como se viu este é baseado
numa comunicação entre o IVS e o PSAP, de onde resulta entre outras coisas na
troca de um MSD. E tal como acontece numa chamada de emergência normal, o
serviço não está acessı́vel para as pessoas surdas ou que apresentem algum problema
auditivo.
O sistema SOSPhone, anteriormente apresentado, foi desenhado para que os surdos
e portadores de algum problema auditivo possam comunicar com os serviços de
emergência. O eCall apresenta como problema uma barreira que o SOS Phone
resolve, com a diferença de neste caso não ser uma chamada de emergência normal,
mas sim uma emergência relacionada com acidentes de trânsito. Assim, na secção
que se segue apresentamos uma alteração do sistema eCall na qual vamos aplicar o
mesmo princı́pio utilizado no SOSPhone, ou seja vamos substituir a parte referente
à voz por um fluxo especifico para acidentes.
Com a modificação obtém-se a seguinte arquitetura celular apresentada na figura
4.1.
Comparando com a arquitetura do sistema eCall genérico pode ver-se que a única
alteração que irá ocorrer será ao nı́vel do IVS, onde será acrescentado um bloco
da aplicação, não interferindo com os já existentes. Todo o sistema irá funcionar
normalmente, mas aquando do momento ”da abertura”do canal de voz simultaneamente irá iniciar-se o fluxo especı́fico do eCall mediante a ativação que ocorreu.
Depois da modificação o percurso do sinal desde que ocorre o acidente até que seja
aberto o canal de voz entre o veı́culo e o PSAP é simplificado na figura 4.2.
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Figura 4.1 – Arquitetura após modificação

Depois do pedido percorrer estes passos, a aplicação irá funcionar num ecrã integrado
no veı́culo, como nos exemplos apresentados na figura 4.3.[IMA][IMG][Lin04]

4.2.1

Fluxo do eCall acessı́vel

O fluxo que será integrado no eCall, encontra-se representado na figura 4.4. Neste
fluxo estão representadas todas as opções de perguntas possı́veis. Neste exemplo,
esta representado para o atropelamento, mas o mesmo se repetirá para todos os
outros botões de partida, a primeira pergunta será sempre o botão ”Feridos?”depois
consoante as respostas que forem sendo clicadas, vai-se percorrendo o fluxo e a
descrição da ocorrência será criada.
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Figura 4.2 – Esquema simplificado dos procedimentos do sinal até a abertura do canal de
voz após modificação
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Figura 4.3 – Ecrãs integrados
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Figura 4.4 – Fluxo da aplicação
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Protótipo da Aplicação

Nesta secção será descrita a implementação do protótipo da solução especificada
para melhorar a acessibilidade do sistema eCall. Inicialmente são avaliadas e escritas
as tecnologias que foram utilizadas para a implementação do sistema. Sendo posteriormente descrito detalhadamente o processo de implementação.

5.1

Ferramentas utilizadas

Nesta secção focaremo-nos nas tecnologias utilizadas. A primeira será a plataforma
de desenvolvimento, já a segunda diz respeito a uma tecnologia de comunicação
sem fios. Para a realização deste trabalho a principal ferramenta utilizada foi a
plataforma de desenvolvimento da aplicação. Nesta ferramenta, neste caso particular
a facultada para se programar no sistema operativo Android. Uma segunda ferramenta
utilizada, foi a tecnologia bluetooth. Esta tecnologia é importante para permitir que
os telemóveis dos passageiros e o sistema integrado no veı́culo possam interligar-se,
funcionando em conjunto.
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Android

Android foi o sistema operativo no qual recaiu a preferência para o desenvolvimento
deste sistema. Sistema desenvolvido pela empresa Google com o apoio de outros
membros da Open Handset Alliance, como a Intel, a T-Mobile, a TI e NTT DoCoMo,
foi apresentado pela primeira vez em novembro de 2007. O desenvolvimento de
aplicações para este sistema operativo é realizado na linguagem de programação
Java, sendo também possı́vel desenvolver bibliotecas em código nativo que, posteriormente, são integradas nas aplicações desenvolvidas.
As aplicações são distribuı́das num formato compactado (.apk), onde se encontram
os

ficheiros

binários

e

respetivos

recursos.[And]

Figura 5.1 – Aplicações em dispositivos Android

O Eclipse é uma plataforma de desenvolvimento para programadores em Java.
Eclipse é apoiada pelos programadores da Google, é gratuita e apresenta-se como
a plataforma lı́der de mercado, formada por um consórcio liderado pela IBM e
que disponibiliza, entre outras coisas, compilação incremental, referências cruzadas,
código auxiliar, um editor XML.[ECL]
O ADT é um plugin para o Eclipse IDE, projetado para ampliar os recursos
oferecidos pelo Eclipse de modo a permitir a criação rápida de novos projetos
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Android, criando uma interface de aplicativos, adicionando pacotes com base em
quadros API Android, testar a aplicação criada usando ferramentas do SDK , e
pode mesmo exportar arquivos, a fim de distribuir a sua aplicação.

5.1.2

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia amplamente usada hoje em dia, que permite comunicação sem fios, de uma forma rápida, simples, segura, barata, disponı́vel em todo lado,
isento de licenças, funcionando através de sinais de rádio de alta frequência entre
computadores, smartphones, telemóveis, auriculares entre muitos outros.[BLU]
Surgiu em 1994, na Suécia, quando a empresa Ericsson elaborou um projeto para
substituir as ligações com fios, possibilitando a comunicação a curta distância de
voz e dados entre dispositivos. Padronizado pelo IEEE como o padrão 802.15.1, e
actualmente conta com várias versões, desde a versão 1.0 à 3.0.
Sendo uma tecnologia aberta a todo mundo, esta usa sinais de radiofrequência,
propagados pelo ar, nomeadamente a banda de rádio frequência que opera na faixa
ISM (Industrial, Scientific, Medical) centrada na frequência de rádio aberta de
2,45GHz, apresentando-se isenta de licenças.[Rib11]
A comunicação entre dispositivos dá-se através de uma técnica denominada FHCDMA (Frequency Hopping - Code Division Multiple Acess) através da qual a
frequência é dividida em vários canais. O dispositivo que estabelece conexão –
o transmissor – envia um sinal sobre várias frequências de rádio através de uma
técnica designada por espalhamento espectral (Spread Spectrum) e em seguida as
frequências da transmissão ”saltam”de canal em canal a uma taxa de 1600 saltos/s.
Esta técnica de salto de frequência tem o nome de Frequency Hopping.
Encontra-se dividida em três classes tendo em conta o alcance máximo do Bluetooth:
[Rib11]

• Classe 1: Para equipamentos com potência máxima de 100mW e um alcance
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de aproximadamente até 100 metros
• Classe 2: Para equipamentos com potência máxima de 2,5mW e um alcance
de até 10 metros
• Classe 3: Para equipamentos com potência máxima de 1mW e um alcance de
até 1 metro

As redes de comunicação Bluetooth são criadas de uma forma dinâmica, quando
dois dispositivos se juntam. Um deles é definido como mestre e o outro como escravo,
formando assim uma piconet, fig.5.2. Qualquer dispositivo, num máximo de 8 em
simultâneo, que fique ao alcance desta incorpora-se na mesma como um escravo.[dS]

Figura 5.2 – Representação de uma piconet

Quando existe ligação de duas piconets, estamos perante uma scatternet, fig. 5.3 e
esta tem um mestre que é um dispositivo comum.[dS]
Os dispositivos para poderem comunicar via Bluetooth precisam de se autenticar.
Autenticar é provar a identidade de um elemento da piconet a outro. Uma condição
necessária na autenticação de dois dispositivos Bluetooth é a partilha da mesma
chave de autenticação. Concluı́do o processo de emparelhamento, os dispositivos
podem guardar a chave de autenticação, em memória, evitando-se a repetição do
processo tornando a ligação, entre esses dispositivos, automática.[Rib11]
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Figura 5.3 – Representação de uma scatternet

5.2

Desenvolvimento

Relembrando o que foi abordado anteriormente, foi estudado um protótipo de acesso
universal ao eCall a fim de realizar algumas experiências preliminares com utilizadores
para avaliar a recetividade de um grupo especı́fico de utilizadores.
O desenvolvimento do protótipo (fig. 5.4,(1)) inclui a implementação baseada no
protocolo de fluxo de emergência. Percorrido o fluxo (exemplo de perguntas, fig.
5.4,(2), e fig. 5.5, (1)) que compõe o protótipo gera-se um código que é enviado
numa segunda MSD para o PSAP. No último ecrã é mostrado ao utilizador uma
descrição textual da ocorrência, fig. 5.5 (2), permitindo a sua confirmação ou o
retorno para a correção. Depois de confirmada a descrição textual do código, ele
é enviada. O esquema de codificação é importante para garantir que a mensagem
enviada corresponde apenas a um fluxo sem erros. Assim o código é construı́do
através do processo, baseado em letras e números dispostos de modo alternado,
representando cada um desses caracteres uma das opções de seleção.
O protótipo, respeitando os requisitos, recorre a perguntas simples com respostas
também simples sob a forma de botões.
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Figura 5.4 – Representação das opções(1); Exemplo de uma pergunta(2)

Figura 5.5 – Exemplo de uma selecção(1); Layout final(2)
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5.2.1
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Exemplos do protótipo

Seguidamente serão apresentados dois exemplos de como seriam percorridos os fluxos
em dois cenários hipotéticos:
Cenário 1: Despiste
Supondo que um veı́culo pesado de matérias perigosas, conduzido por uma pessoa
surda, se despistou na estrada.

Embatendo no separador central e na berma,

espalhando vários detritos pela via. Devido ao despiste os sensores do veı́culo
ativaram automaticamente o sistema eCall e uma mensagem de dados padronizada,
MSD, é enviada automaticamente para as autoridades. Da ocorrência não resultaram
feridos contudo o veı́culo imobilizou-se ocupando parte da faixa de rodagem e com
uma rotura no depósito da carga, estando assim a derramar um lı́quido perigoso.
O fluxo resultante seria o representado na figura 5.6.

Figura 5.6 – Fluxo da ocorrência despiste

Cenário 2: Atropelamento
Supondo que num dia chuvoso um veı́culo, conduzido por uma pessoa surda, não
conseguiu reagir a tempo a um peão numa passadeira atropelando-o. O peão era um
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individuo de sexo masculino, de meia-idade, que apesar de consciente se encontrava
em estado grave, com ferimentos visı́veis na cabeça, com perda de sangue pelo nariz
e pelos ouvidos.
O fluxo resultante seria o representado na figura 5.7.

Figura 5.7 – Fluxo da ocorrência atropelamento

5.3

Integração de eCall acessı́vel e SOSPhone

Desde o inı́cio que o sistema foi estudado tendo por base o modelo de funcionamento
do SOSPhone. Assim sendo uma integração das duas soluções não é excluı́da.
Para essa integração foram avaliadas: (1) a ativação manual, e (2) a sincronização
e emparelhamento com os telemóveis dos passageiros do veı́culo que possuam a
aplicação, e esta se encontre devidamente funcional.
A ativação manual do eCall é realizada por iniciativa de um dos passageiros do
veı́culo. Depois de ativado o eCall, os dados dos sensores do veı́culo serão enviados,
enriquecendo assim a descrição da situação. Nesta ativação a ocorrência não precisa
de ser obrigatoriamente um acidente de trânsito mas pode ser uma qualquer situação
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de emergência. Devido a ser uma ativação manual, o utilizador terá acesso ao
fluxo de emergência completo. Portanto, a aplicação contém o fluxo de emergência
completo que pode ser utilizado no modo de ativação manual eCall.
A sincronização com os telemóveis dos passageiros pode garantir o contato em caso
de um grave acidente, o passageiro pode não ter a mobilidade suficiente para atingir a
interface do sistema eCall. Assim, usando o aplicativo SOSPhone a chamada oriunda
do PSAP é automaticamente reencaminhada para os telemóveis dos passageiros e
neles inicia-se o sub-fluxo correspondente aos acidentes rodoviários. Esta ação será
possı́vel devido ao uso da tecnologia Bluetooth. Se apenas um passageiro pode
descrever a situação através do telemóvel, esta informação será enviada para o
PSAP. Se vários passageiros são capazes de responder ao pedido, as informações
inseridas são registadas para cada passageiro, e, em seguida, enviadas para o PSAP
e utilizadas para despistagem de falsos alarmes ou para complementar a descrição
da situação.

6

Conclusão e trabalho futuro

O tema central desta dissertação foi o desenvolvimento de um protótipo de uma
aplicação que garanta o acesso universal ao sistema eCall. No âmbito do presente
trabalho, houve necessidade de efetuar pesquisa bibliográfica com alguma profundidade em várias áreas. Começou-se pela análise aprofundada do sistema eCall, o
que levou a uma necessidade de estudar a fundo todo o seu funcionamento, com
o intuito de identificar a intervenção necessária à implementação do eCall acessı́vel.
De seguida foi realizada uma identificação e posterior análise de requisitos que o
nosso sistema deveria respeitar. Por fim realizamos o desenvolvimento prático do
protótipo.
A solução explora o uso de uma interface com respostas em forma de botão,
seguindo o modelo utilizado num projeto anterior, projeto que consistiu numa solução
de acesso universal para entrar em contato com os serviços de emergência: SOSPhone.
Os resultados desse projeto foram bastante positivos, apresentando-se como uma
solução simples, bastante descritiva e cuja solução de acesso universal tem potencial
para ser particularmente importante não apenas para as pessoas surdas, mas também
para situações de pânico ou algum outro incidente repentino que faça com que seja
difı́cil articular um discurso, destacando-se por não ser necessário a escrita de texto
e por apresentar uma descrição detalhada.
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No caso do eCall o problema é semelhante e a solução encontrada para o SOSPhone
pode resolve-lo. De acordo com os resultados anteriores, o uso de ı́cones e botões
é rápido e intuitivo. Assim sendo, foi proposta e desenvolvida uma aplicação com
interface de toque, em que a seleção de ı́cones e botões, de acordo com o fluxo de
atendimento pré-estabelecido, permite descrever o acidente de automóvel, substituindo
a chamada de voz que ocorre entre o PSAP e o veı́culo.
A normalização do sistema eCall já vem sendo trabalhada ao longo de vários
anos por grupos criados para esse efeito, que envolvem não só autoridades como
empresas. Assim sendo, a aplicação desta solução requer que se respeite exatamente
os procedimentos adotados pelos centros de emergência, em relação às questões que
se vão respondendo e às informações que estas aportam. Por outro lado por ser um
sistema a funcionar a nı́vel europeu e uma vez que nem todos os PSAP funcionam
sob o mesmo modelo, da mesma maneira que nem em todos os paı́ses o 112 é o
número de emergência, a implementação pan-europeia da solução apresentada terá
de contemplar estas condicionantes.
Para o futuro, a implementação destes protocolos, levará à realização de vários
testes necessários para validar a aplicação em termos de uso e capacidade de resposta.
Por outro lado será necessário testar a integração com outras aplicações como o
SOSPhone ou com os programas utilizados nos PSAPs, visando a futura integração
total com os sistemas nacionais de emergência.

Referências bibliográficas
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[Gon] Cristina Gonçalves.
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