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QUEM SOMOS

GMV

Grupo
Tecnológico
multinacional

Sede em
Espanha
(Madrid)
Capital
privado

Mais de 1,500
empregados
Subsidiárias em 10 países

Fundação em

1984
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Aeronáutica, espaço, defesa,
segurança, transporte, saúde, banca e
finanças, e TIC.
Raízes na
indústria
do Espaço

Engenharia,
desenvolvimento e
integração de
sistemas, software,
hardware, produtos e
serviços especializados

O QUE FAZEMOS

GMV: FORNECEDOR TIER-2 PARA A
INDUSTRIA AUTOMÓVEL
GMV’s software running in more than 1,5
Million TCU units in the World for different
customers

2007: Joint Venture
with Tier-1 to develop
Telematics Control Unit

2010: Service contract
with Tier-1 –
Engineering services
for embedded SW and
HW engineering
support for final
customer
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O QUE FAZEMOS

GMV: FORNECEDOR TIER-2 PARA A
INDUSTRIA AUTOMÓVEL
SAFETY AND SECURITY

TELEMATICS SERVICES
Fleet management
Usage-Based Insurance
Car sharing
ECO coaching / scoring / ranking
Remote Diagnosis
Radio Network Quality
On-board messaging

B-Call / Assistance call
E-Call (Manual and Automatic), EUR and Russia
regulations
Stolen Vehicle Tracking
Vehicle Status report
Remote door operation
Burglar notifications
Speed limit notifications
Geo-fencing notifications
Towing notification

ELECTRIC VEHICLE
EV Battery charging status
EV Charging history
Battery charging notifications (start/stop)
EV Charging remote activation/deactivation
EV Charging scheduler
EV Charging timer
EV Remote AC control
EV Plug-in missing notification
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OTHERS
Maintenance
reminder
Remote start
My car finder
Curfew Alert
Remote Horn & Light
MIL ON notification
Modem service

eCall
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eCall em Portugal

O que é o eCall?
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O que é o eCall?
Em 28 de Abril 2015, o Parlamento Europeu aprovou um Regulamento que obriga:


Todos os automóveis das categorias N1 e M1




Os 28 Estados Membros




A implementar até 1 de outubro de 2017, a infraestrutura necessária para a
receção e tratamento de chamadas eCall enviados por veículos automóveis
acidentados

O serviço eCall baseado no número 112
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Fabricados a partir de 31 de março de 2018, a ter instalado de origem um
sistema eCall (IVS) capaz de comunicar e enviar informação para o número
de emergência europeu (112)

Deve ser considerado um serviço público de interesse geral, pelo que é de
acesso gratuito a todos os consumidores.

eCall em Portugal

Consórcio Português – Projeto iHeero

Transporte de
Mercadorias
Perigosas

Mercadorias
Perigosas

eCall Box
(IVS)

Operadores
Móveis

Integração
de
Dados

Tecnologia
PASP

Voz e eCall

Certificação
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O que é o eCall?

eCall Box
(IVS)
N1 e M1
> 31 de Março de
2018







11

Operadores
Móveis e Rede
Fixa

Centros
Atendimento
112 (PSAP)

MSD

< 1 de Outubro
de 2017

MSD = Minimum Set of Data
Conjunto mínimo de dados. Entre outras coisas:
Data e Hora
VIN do veículo: Número VIN de acordo com a norma ISO 3779
Localização do veículo: Posição latitude + longitude (de acordo com WGS84)
Número de passageiros
Tipo de Veículo: Veículos de passageiros (categoria M1), autocarros
(categoria M2), veículos comerciais ligeiros (classe N1) e veículos pesados
(Classe N2), ...

eCall em Portugal

O que é o eCall?


Uma chamada de emergência pode ser diferenciada em várias categorias (flags) pelo
equipamento que inicia a chamada.



As redes móveis passaram a detetar estes bits (flags) para encaminharem as eCalls
para os PSAPs.
Ao estabelecer-se a eCall para o PSAP adequado, é estabelecido um “canal de dados”
entre o terminal e o PSAP para ser enviado o MSD (Minimum Set of Data)
O MSD tem o tamanho de 140 bytes e é composto por dados relativos ao veículo, sendo
alguns dados obrigatórios, e havendo espaço (106 bytes) para dados opcionais.
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O que é o eCall?


Proposta da ANACOM, acordada entre ANACOM e Operadores Portugueses (MEO, Vodafone,
NOS):
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Atendimento 112 em Portugal
2- Inicia-se a
chamada eCall
VEÍCULO

4 – É estabelecida
a chamada de voz
CENTRO OPERACIONAL 112.pt

DESPACHO

GNR/PSP

ATENDIMENTO 1.ª
LINHA
CDOS

8 - O socorro
chega ao local

RECURSOS




AMN

3–O
MSD é
enviado
ao PSAP

LIGAÇÃO/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
(*)

GNR

1 - O veículo sofre
uma súbita
desaceleração e o IVS
recebe essa
informação dos
sistemas do veículo

PSP

ANPC

5 – Os dados são
analisados pelo operador
e, se possível, validados e
complementados

INEM

CODU


Outras Entidades

7 – Perante a informação
recebida, as Forças e Serviços de
resposta à emergência mobilizam
os meios mais adequados

Chamadas de Emergência
Dados da Ocorrência
Sistemas de Comunicação

6 – Os dados são
enviados às Forças e
Serviços de resposta à
emergência que devem
atuar (se houver voz, é
passada para o INEM se
necessário)

eCall em Portugal

Atendimento 112 em Portugal
O tratamento de uma chamada de eCall, no
112, é idêntico ao de qualquer outra
chamada:


Em termos operacionais, é mais uma chamada
que entra na fila de atendimento. Apenas
quando a chamada toca ou é atendida, surge um
pop-up com a indicação dos dados (MSD) do
eCall.



A localização recolhida nos dados (MSD) do eCall
é usada de imediato para localizar a ocorrência.



O 112.pt foi equipado com um descodificador
dos dados (MSD) de eCall, no qual, quando uma
chamada (com eCall flag) entra no 112 os dados
são descodificados e após isso a voz segue para
a fila de atendimento.
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Problemas – “Ghost Calls”

3GPP TS 24.008: Service Category
information element

Muitos smartphones
colocam todos os bits a
1!
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Patch activa

eCall em Portugal

Desafios







Falsas chamadas eCall (ghost calls): as soluções apresentadas não resolvem todos
os casos…
Ativação automática de chamada eCall:
 Velocidade no momento de impacto?
 Norma?

Chamadas silenciosas: impossibilidade de estabelecimento de canal de voz. Que
fazer?
Chamadas eCall/M2M podem saturar os Centros Operacionais do 112.
Chamadas eCall ativadas manualmente para os centros das marcas: ligação entre
PSAP’s e TPS’s



Aquisição dos SIM (ou eSIM) utilizados nos IVS: Quem vai pagar os custos
associados?



Certificação dos IVS: quem faz, como faz?
Como verificar operacionalidade do eCall na Inspeção Automóvel?
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Uma realidade em Portugal desde
28 Setembro 2017 !

R. A.
Açores
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R. A.
Madeira

eCall em Portugal

Uma realidade em Portugal desde
28 Setembro 2017 !

www.iheero.eu

#I_HeERO
#eCall

www.gmv.com
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