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PROJECTO DE ACTA  
 
A. PARTICIPAÇÃO 
 
A 3ª reunião de concertação realizou-se em Lisboa, nas instalações do auditório da DGTT, nos dias 12 e 
13 de Janeiro de 2006, com a participação de delegações oficiais das duas administrações, com a 
seguinte composição:  
 
Espanha: 
Dª Paloma Iribas Forcat, Chefe do Gabinete de Ordenação e Coordenação do Transporte de 
Mercadorias Perigosas; 
D. Eduardo Gómez Gómez, Chefe de Serviço de Mercadorias Perigosas e Perecíveis da Direcção-Geral 
de Transportes por Estrada. 
 
Portugal: 
Eng. José Alberto Franco, Director de Serviços da Direcção-Geral de Transportes Terrestres; 
Engª Margarida Roxo, Chefe de Divisão da Direcção-Geral de Transportes Terrestres; 
Engª Conceição Bento, Directora de Serviços da Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo; 
Engª Rosa Varela, Técnica da Direcção-Geral de Transportes Terrestres; 
Engª Luísa Costa Técnica da Direcção-Geral de Transportes Terrestres; 
Eng. Bernardino Gomes, Técnico da Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo.  
 
Participaram ainda em partes da reunião, conforme os pontos da ordem de trabalhos, os Engºs Nuno 
Mondril e Patrícia Pires, Técnicos do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, João Cezília, 
Técnico da ANTRAM, e as Engªs Filomena Lobo e Dalila Santos, respectivamente Directora de Serviços 
e Técnica do Instituto dos Resíduos. 
 
O Subdirector-Geral de Transportes Terrestres Dr. António Filipe procedeu à abertura da sessão e deu 
as boas vindas à delegação espanhola, desejando que a reunião fosse muito profícua para ambas as 
partes e na perspectiva do incremento da cooperação. 
 
 
B. ASSUNTOS TRATADOS 
 
A agenda da reunião, destinada à análise de várias questões para possível concertação de posições e 
visando o esclarecimento de problemas pontuais existentes nos transportes entre os dois países, tinha 
previamente definida quanto aos primeiros 6 pontos, tendo sido aditados, de comum acordo, os pontos 
7 e 8: 
 
1. Posições a defender pelos dois países em reuniões da CEE/ONU e da UE 

a) Restrições de circulação nos túneis rodoviários; 
b) Fusão das directivas-quadro ADR, RID e ADN; 
c) Simplificação das fichas de segurança para condutores; 

2. Tratamento dos relatórios de acidentes dos conselheiros de segurança; 
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3. Documentos de acompanhamento das mercadorias, designadamente nos transportes de distribuição 

e nas embalagens vazias por limpar; 
4. Possibilidade de harmonização dos cursos de conselheiros de segurança 
5. Formalidades administrativas para o transporte transfronteiriço de resíduos perigosos; 
6. Intercâmbio acerca dos procedimentos relativos a aprovação de cisternas nos dois países; 
7. Sinalização de veículos e utilização de contentores-cisternas em transporte de asfaltos; 
8. Estacionamento de veículos de mercadorias perigosas em Espanha. 
 
Sintetizam-se de seguida as principais posições defendidas e conclusões adoptadas. 
 
1. Posições a defender pelos dois países em reuniões da CEE/ONU e da UE 
 
a) Restrições de circulação nos túneis rodoviários 
 
As duas delegações expuseram as suas posições sobre a questão da futura tipificação dos túneis 
rodoviários em função da classificação das mercadorias perigosas.  
 
A delegação espanhola deu conta dos vários problemas suscitados pelas disposições em estudo, 
designadamente na perspectiva dos conceitos envolvidos e do impacto económico expectável. Foi 
explicado que a aplicação em Espanha de uma classificação harmonizada dos túneis acarretaria muitas 
dificuldades. A delegação espanhola afirmou ter uma posição desfavorável, tal como a Suiça e a Itália, 
não apoiando nenhuma das propostas existentes, e informou que não participaria na próxima reunião do 
WP.15, nos dias 26 e 27 de Janeiro.  
 
A delegação portuguesa manifestou apoio a uma hierarquização da perigosidade das mercadorias 
perigosas a constar no ADR, no que se refere à sua circulação através dos túneis, e que sirva de 
referência para quem tem competência para elaborar análises de risco, designadamente nas fases de 
projecto e construção dos túneis. Manifestou ainda ser favorável a uma harmonização das restrições a 
impor nos túneis, muito embora admita a inclusão de certas possibilidades de excepção, em situações 
que o justifiquem.  
 
A delegação espanhola considerou prudente estabelecer um período bastante largo de aplicação 
voluntária das novas disposições, pelas autoridades nacionais, para se obterem dados sobre a 
exequibilidade da abordagem que está a ser objecto de discussão.  
 
b) Fusão das directivas-quadro ADR, RID e ADN 
 
Foram analisadas as principais questões colocadas pela fusão das actuais directivas-quadro ADR e RID 
e incorporação dos transportes fluviais no âmbito da futura directiva. Foi discutida a consequência lógica 
de os Estados Membros passarem a ser obrigados a aplicar as disposições do ADN aos transportes 
realizados nos rios nacionais, mesmo tratando-se de países que não sejam partes contratantes do 
acordo ADN. As duas delegações manifestaram acordo quanto à inconveniência da futura directiva vir a 
impor a aplicação do ADN a transportes de uma dimensão reduzida e que muitas vezes se realizam em 
vias fluviais sem comunicação com outros Estados Membros.  
 
Foi discutida também a questão da inclusão ou não de uma definição de “transporte” no articulado da 
futura directiva, tal como proposto pela Espanha. A delegação portuguesa chamou a atenção para a 
dificuldade suscitada por uma tal definição no caso de a mesma ser diferente da contemplada em cada 
um dos anexos da futura directiva.  
 
Foi acordado prosseguir a troca de informações entre os responsáveis de Espanha e de Portugal para a 
eventual apresentação de propostas em conjunto. 
 
c) Simplificação das fichas de segurança para condutores 
 
As duas delegações manifestaram-se receptivas a uma evolução das fichas (instruções) destinadas aos 
condutores e a uma possível simplificação das mesmas. Registou-se também uma sensibilidade positiva 
no respeitante à conveniência de que os diferentes parceiros (carregadores, transportadores e equipas 
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de intervenção) se ponham de acordo quanto aos requisitos e tipo de equipamentos que devem estar a 
bordo dos veículos, em função das famílias de produtos a transportar.  
 
2. Tratamento dos relatórios de acidentes dos conselheiros de segurança 
 
Foi apresentado o modelo de relatório utilizado em Portugal, e aludiu-se ao estudo feito sobre os 
relatórios de acidente remetidos ao SNBPC nos últimos 3 anos. A delegação portuguesa propôs que 
venha a haver um intercâmbio sobre os relatórios de acidentes reportados por operadores de transporte 
de ambos os países, o que mereceu o apoio da delegação espanhola. A delegação portuguesa 
manifestou intenção de procurar soluções que permitam vir a melhorar a fiscalização sobre a elaboração 
dos relatórios de acidente, assegurando o cumprimento dessa medida de prevenção ao nível das 
empresas e visando obter dados fiáveis sobre os acidentes que ocorrem no território português. 
 
3. Documentos de acompanhamento das mercadorias, designadamente nos transportes de 

distribuição e nas embalagens vazias por limpar 
 
A proposta recentemente adoptada pelo WP.15, para entrar em vigor no ADR 2007, dá às autoridades 
competentes o poder de decidir que mercadorias perigosas podem beneficiar da isenção da indicação 
dos destinatários no documento de transporte em operações de “distribuição ao domicílio” realizadas 
nos respectivos países. Com o objectivo de facilitar eventuais transportes deste tipo que se realizem 
entre os dois países, a delegação portuguesa preparou o texto de um acordo de derrogação (M1XY), a 
ser assinado por Portugal e Espanha, contendo uma lista de matérias que poderão beneficiar da 
simplificação em causa. A delegação espanhola ficou de rever a lista de produtos a incluir no acordo, o 
qual será, no final deste processo, proposto por Portugal, como acordo multilateral ao ADR.  
 
A delegação portuguesa apresentou também uma outra proposta de acordo (M1XZ) visando permitir 
que no documento de transporte se utilize apenas uma das línguas portuguesa ou castelhana. Dado que 
a legislação espanhola impõe que em quaisquer transportes no interior de Espanha se utilize a língua 
castelhana, a delegação portuguesa aceitou uma alteração ao texto do acordo M1XZ, contemplando 
explicitamente os transportes realizados entre os dois países, e não os transportes internos.  
 
As duas delegações informaram que os textos de ambos os acordos deveriam ainda ser colocados à 
consideração de instâncias nacionais dos seus países, antes da assinatura.  
 
Neste ponto, foi ainda analisada uma exposição da empresa Brenntag Química Galicia, relativa a 
problemas suscitados em Portugal aquando do transporte de embalagens vazias provenientes de 
Espanha. Concluiu-se que terá havido, certamente, uma interpretação incorrecta por parte das 
entidades fiscalizadoras portuguesas, devendo a DGTT diligenciar para levar à correcção de tal 
procedimento. Para esse efeito, a delegação espanhola ficou de enviar os elementos necessários para a 
completa identificação da ocorrência em causa. 
 
Foram também apresentadas algumas questões e dúvidas resultantes de problemas com a fiscalização 
em Espanha, que têm sido reportados por transportadores portugueses. 
 
Sobre a exigência de haver uma “carta de porte”, não sendo aceite o “CMR”, foi respondido pela 
delegação espanhola que certamente se trata de uma falta de informação de alguns agentes de 
fiscalização. 
 
Sobre quem será responsável pela emissão da “carta de porte” em vazio, a delegação espanhola 
explicou que, em 1º lugar, é o expedidor, que pode delegar no carregador ou descarregador; se houver 
lugar a sanção, esta será aplicada ao expedidor, ou seja, à empresa que contratou o transporte.  
 
Quanto ao entendimento sobre as línguas em que devem estar redigidas as fichas de segurança do 
condutor, registou-se acordo entre as duas delegações quanto à interpretação do 5.4.3.3, que refere 
uma língua que o condutor entenda e não forçosamente a língua do condutor.  
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Sobre quem será responsável pela falta da ficha de segurança, a delegação espanhola esclareceu que 
a legislação espanhola sanciona o transportador e o expedidor pela falta da ficha de segurança 
destinada ao condutor, o que não coincide com a legislação portuguesa.  
 
Sobre qual a base legal para exigir um certificado de lavagem às cisternas vazias limpas, a delegação 
espanhola explicou que existe legislação que determina os requisitos e regula as entidades que 
possuem estações para lavagem de cisternas, que devem emitir, para cada caso, um certificado ou 
documento de lavagem; a delegação espanhola declarou contudo que será aceite qualquer documento 
português que ateste a lavagem da cisterna, em Portugal, o que se torna necessário sempre que uma 
cisterna circule vazia, sem cumprir as disposições pertinentes do ADR. 
 
4. Possibilidade de harmonização dos cursos de conselheiros de segurança 
 
O tema havia sido suscitado a pedido do Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, devido à actual 
falta de oferta formativa em Portugal para o modo ferroviário, não se colocando a questão do 
reconhecimento mútuo de cursos, uma vez que, em Espanha, não existe homologação oficial da 
formação de conselheiros. Nessa perspectiva, concluiu-se que poderia colocar-se a hipótese de 
candidatos portugueses virem a obter em Espanha a certificação para o modo ferroviário. A delegação 
espanhola esclareceu que, em Espanha, para se inscreverem no exame em cada local, os candidatos 
precisam de fazer prova de ter um ano de residência na Comunidade Autonómica. Contudo, a 
delegação espanhola acrescentou que poderão ser equacionadas soluções excepcionais para casos de 
candidatos residentes em Portugal.  
 
5. Formalidades administrativas para o transporte transfronteiriço de resíduos perigosos 
 
A delegação espanhola informou que existe uma obrigatoriedade de registo das empresas e dos 
veículos nas diferentes Comunidades Autonómicas, na actividade de gestão de resíduos, que inclui o 
transporte, e que tal registo é aplicável a todas as empresas, sejam espanholas ou não. Explicou ainda 
que foram feitas várias diligências internas para tentar harmonizar as regras entre as diferentes 
Comunidades, as quais não tiveram sucesso. A delegação espanhola fez uma apresentação sobre as 
entidades que tutelam o transporte e gestão de resíduos bem como sobre os procedimentos aplicados.  
 
Foi informado que existe um protocolo entre os Ministérios do Ambiente espanhol e português, tendo 
sido acordado que a associação dos transportadores irá reunir documentação sobre os casos mais 
problemáticos ocorridos em Espanha. Por sua vez, a delegação espanhola solicitou que lhe fosse 
enviada essa documentação, designadamente, no que se refere aos casos em que abusivamente é 
pedido o certificado de aprovação ADR dos veículos. 
 
6. Intercâmbio acerca dos procedimentos relativos a aprovação de cisternas nos dois países 
 
A delegação portuguesa colocou o problema de certas cisternas para gás natural fabricadas em 
Espanha e que operam em Portugal, e que, na opinião da autoridade competente portuguesa, não 
cumprem o ADR por não terem aberturas que possibilitem a inspecção periódica interior. Informou ainda 
que, para um caso, foi feita uma avaliação do estado interior através de sonda, tendo sido verificadas 
algumas manchas que suscitaram dúvidas sobre a segurança da cisterna. A delegação portuguesa 
informou que Portugal apresentou uma proposta à Reunião Comum RID/ADR visando obrigar a que as 
cisternas destinadas ao transporte de gás natural liquefeito sejam de dupla parede, isoladas a vácuo. 
 
Foi também referido que Portugal apresentou uma outra proposta à Reunião Comum, sobre a exigência 
de controlo das soldaduras dos reservatórios em todos os cruzamentos, para os casos de coeficiente de 
soldadura λ igual a 0.8.  
 
A delegação espanhola mostrou-se, em princípio, favorável às duas propostas, propondo ainda um 
tratamento directo do assunto com o perito de cisternas espanhol, designadamente no que se refere aos 
problemas de segurança das cisternas de gás natural.  
 
7. Sinalização de veículos e utilização de contentores-cisternas em transporte de asfaltos 
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A delegação portuguesa considerou ser correcta a actuação da autoridade espanhola de autuar a 
circulação de cisternas de asfalto vazias que ostentem painel laranja, tendo em conta que o texto da 
disposição especial TU35 aplicável refere que estas cisternas vazias “não estão submetidas ás 
prescrições do ADR”.  
 
A delegação espanhola colocou a dúvida da aplicabilidade do ADR ao caso de contentores CSC, 
fabricados em Espanha com base em modelo de patente suíça, utilizados para o transporte de betumes, 
a frio, e submetidos a um aquecimento na descarga, no local da obra, para aí serem utilizados. As duas 
delegações consideraram não se tratar de mercadoria perigosa.  
 
Foi, no entanto, sugerido colocar estas duas questões ao WP.15, no ponto da agenda das sessões 
reservado para as interpretações do ADR. 
8. Estacionamento de veículos de mercadorias perigosas em Espanha 
 
A delegação espanhola fez uma apresentação da metodologia adoptada e os resultados obtidos sobre 
os requisitos de segurança relativos a parques de estacionamento de veículos de mercadorias 
perigosas.  
 
A delegação portuguesa felicitou os colegas espanhóis pelo excelente trabalho realizado, tendo em 
conta que as exigências do ADR (Cap. 8.4) não são bem compreendidas e que o novo Cap. 1.10 veio 
suscitar ainda mais dificuldades de aplicação prática.  
 
 
C. TRABALHOS FUTUROS 
 
As duas delegações reconheceram que a reunião foi muito produtiva, tendo os assuntos sido tratados 
com grande profundidade. Foi ainda concluído que estes esforços de concertação são de grande 
utilidade para as duas economias e para a melhoria da segurança dos transportes de mercadorias 
perigosas nos dois países da Península Ibérica. 
 
As duas delegações manifestaram interesse em manter, no âmbito da CEE/ONU e da UE, o espírito de 
cooperação que esteve presente durante esta reunião. 
 
Lisboa, 23 de Janeiro de 2006 


