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 NOTA JUSTIFICATIVA 
DO 

PROJECTO DE REGULAMENTO DO 112L 
(Disponibilização às autoridades responsáveis pelos serviços de 

emergência das informações sobre a localização da pessoa que efectua a 
chamada para o número único de emergência europeu 112) 

 
O Decreto-Lei n.º 73/97, de 3 de Abril, veio criar o 112 como número nacional 

de emergência, no seguimento da criação daquele número, por decisão do 

Conselho de Ministros das Comunidades Europeias de 29 de Julho de 1991, 

como número único de emergência europeu para toda a Comunidade 

Europeia. O mesmo diploma manteve em funcionamento a par do 112, até 

despacho do Ministro da Administração Interna que fixe o seu termo, o número 

115. 

 
A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro - Lei das Comunicações Electrónicas -  

(LCE), transpondo neste particular o constante no n.º 3 do artigo 26.º da 

Directiva 2002/22/CE de 7 de Março (Directiva Serviço Universal), dispõe no n.º 

2 do seu artigo 51.º que, na medida em que tal seja tecnicamente viável, as 

empresas que oferecem redes e serviços telefónicos acessíveis ao público 

devem disponibilizar às autoridades responsáveis pelos serviços de 

emergência as informações sobre a localização da pessoa que efectua a 

chamada, no que respeita a todas as chamadas para o número único de 

emergência europeu. 

 
Por outro lado, a Recomendação da Comissão 2003/558/CE, de 25 de Julho, 

relativa ao tratamento das informações de localização da pessoa que efectua a 

chamada nas redes de comunicações electrónicas tendo em vista os serviços 

de chamadas de emergência com capacidade de localização, recomenda aos 

Estados-Membros a elaboração de regras pormenorizadas aplicáveis aos 

operadores de redes públicas. 

 
Em resposta ao questionário efectuado em 2004 pelo ICP-ANACOM sobre a 

matéria, as empresas que oferecem redes e serviços telefónicos acessíveis ao 
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público expressaram-se de forma significativa pela necessidade de o ICP-

ANACOM intervir nesta matéria, nomeadamente para efeitos de definição de 

regras e harmonização de sistemas e procedimentos. 

 
No princípio de 2006, o ICP-ANACOM e aquelas empresas prepararam e 

documentaram possíveis cenários harmonizados capazes de contribuírem para 

as soluções a implementar de modo a possibilitar a necessária disponibilização 

dos dados de localização das chamadas para o 112 às autoridades 

responsáveis pelos serviços de emergência. 

 
Em 4 de Abril de 2006, a Comissão Europeia notificou o Estado Português do 

Processo de Infracção n.º 2006/2121, devido à não localização das chamadas 

efectuadas para o 112 com origem nas redes e serviços telefónicos móveis. 

 
Em 20 de Setembro, o Despacho n.º 20791/2006 do Ministério da 

Administração Interna, que “cria condições para a célere localização de 

pessoas que recorram ao 112, número único de emergência europeu”, 

determinava que as forças de segurança adoptassem: os procedimentos 

necessários para receberem das operadoras de comunicações a informação 

relevante e necessária à geolocalização imediata do autor da comunicação de 

emergência e, em articulação com o ICP-ANACOM e as operadoras, as 

medidas necessárias para assegurar a compatibilidade e a interacção entre as 

suas centrais de emergência e os sistemas de informação e comunicação das 

empresas que oferecem redes e serviços telefónicos acessíveis ao público. 

 
Em sequência, foi criado no final de 2006 um grupo de trabalho tripartido 

envolvendo as entidades mencionadas naquele despacho o qual, dando 

seguimento ao trabalho já desenvolvido no início desse ano como atrás 

mencionado, concluiu em 6 meses e com sucesso a tarefa de implementar em 

Portugal a localização das chamadas efectuadas para o 112, desde 1 de Junho 

de 2007 no que respeita às chamadas originadas nas redes e serviços 

telefónicos acessíveis ao público em local fixo, e desde 14 de Junho no 

Continente e 31 de Julho nas Regiões Autónomas para as chamadas 

originadas nas redes e serviços telefónicos móveis acessíveis ao público. 
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Os trabalhos possibilitaram não só especificar os documentos técnicos de 

suporte às soluções, fixa e móvel, mas também definir alguns princípios e 

regras necessários à boa prossecução da implementação daquelas soluções. 

 
Face à disponibilização da localização de chamadas para o 112 originadas em 

redes e serviços telefónicos móveis e após verificação pelos serviços da 

Comissão, Portugal foi finalmente notificado do despacho de cancelamento no 

Registo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias do Processo C-

234/07 (anterior Processo n.º 2006/2121), de 29 de Novembro de 2007, relativo 

à localização de chamadas para o 112 originadas em redes e serviços 

telefónicos móveis. 

 
Entretanto em 20 de Setembro de 2007, pela Resolução n.º 164/2007, o 

Conselho de Ministros resolveu aprovar as opções fundamentais da 

reorganização do número nacional de emergência 112, estando neste 

momento em desenvolvimento o novo modelo que se espera operacional em 

2009. 

 
Conforme já referido, foram elaboradas especificações que suportam as 

soluções de localização de chamadas já implementadas, bem como definidos 

alguns princípios e regras a seguir pelas empresas que oferecem redes e 

serviços telefónicos acessíveis ao público e que, a par das regras já 

enunciadas na Recomendação 2003/558/CE, de 25 de Julho, ou de outras que 

também se revelem necessárias para o desenvolvimento do 112L, dão corpo 

ao disposto no supra citado n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 5/2004 e que importa 

consagrar no actual quadro regulamentar. 

 
É o que prevê o n.º 1 do artigo 125.º da LCE, quando refere que o ICP-

ANACOM pode, pela competência estatutária que detém conforme dispõe a 

alínea a) do artigo 9.º dos seus Estatutos, emitir regulamentos sempre que tal 

se mostre indispensável ao exercício das suas atribuições. 


