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29ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DE PERITOS 
DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS 
PERIGOSAS (TDG) DO ECOSOC 
Genebra, 3/12 de Julho de 2006 

 
1. A sessão teve lugar no Palácio das Nações sob a presidência do senhor Sergio Benassai 

(Itália), a vice-presidência da senhora Linda Hume-Sastre (Canadá), e tendo o secretari-
ado sido assegurado pelo senhor Olivier Kervella e pelas senhoras Sabrina Mansion e 
Anu Hakkinen, da Divisão de Transportes da CEE/ONU. 

2. Participaram na sessão os representantes dos países e das organizações governamen-
tais e não governamentais que constam da lista anexa. Participou ainda o senhor Erkki 
Laakso, da DG Energia e Transportes da Comissão Europeia. 

3. A ordem de trabalhos da sessão foi editada como documento de trabalho ST/SG/ 
/AC.10/C.3/57, e complementada por mais quatro documentos adicionais (ST/SG/ 
/AC.10/C.3/57/Add.1 e Add.2, Inf. 1 e Inf. 2) os quais vieram a integrar as referências às 
várias dezenas de documentos informais entretanto divulgados, e ainda a documentos 
retirados pelos proponentes. 

 
PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS E DECISÕES TOMADAS 

4. Foi adoptada a ordem de trabalhos proposta com a inclusão dos documentos de informa-
ção INF.1 a INF.72 entretanto distribuídos. O Subcomité propôs-se apreciar e tomar deli-
berações quanto aos documentos admitidos nos diferentes pontos da O.T. Da discussão 
havida resultaram as seguintes decisões: 

− Por razões de ordem técnica, não foi aceite a proposta da EIGA relativa à inclusão de re-
cipientes de socorro para recipientes sob pressão, ficando a EIGA de apresentar nova 
proposta em Dezembro; 

− Foi adoptada a proposta de introdução das referências às normas ISO 10156:1996 e 
10156-2:2005, para a classificação de gases comburentes, alterando-se assim o 2.2.2.1 
(b) e 2.2.3 (d). Foi referido que esta decisão não entra em contradição com a disposição 
especial 292. Contudo, o assunto será também analisado pelo GHS; 

− Adoptada a proposta de harmonização com o RID/ADR (com ligeiras modificações), no 
que se refere à isenção prevista no 2.2.2.3; 

− Adoptada a proposta de alteração do 6.2.2.4, no sentido de actualizar a referência às 
normas ISO 6406, 10461 e 10462, dado que foram revistas em 2005. O representante da 
EIGA salientou a necessidade de prever medidas transitórias para as garrafas de gás em 
que se aplicam estas normas uma vez que incluem exames ultrasónicos; 
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− Foram adoptadas algumas alterações ao Capítulo 6.2 e mudanças da Parte 4 para a 6, 
no que se refere ao material poroso das garrafas de acetileno. Assim, os requisitos do 
4.1.6.1.2 passaram para um novo 6.2.1.1.8 e no 6.2.2.1.3 foi eliminada a referência à 
norma ISO 11118:1999. Não foi adoptada a proposta de especificar quem faz as inspec-
ções iniciais previstas em 6.2.1.4, porque não está clara a definição de autoridade com-
petente para este efeito, também não foram adoptadas as propostas relativas às inspec-
ções periódicas e aos procedimentos de aprovação dos dispositivos de fecho, e foi retira-
da a proposta de marcação adicional nas garrafas de acetileno; 

− Não foi aceite a proposta de eliminar a disposição especial “d” da P200 para os nºs UN 
2188, UN2192, UN 2199 e UN 2203; 

− Foi adoptada a proposta de alteração da P200, relativa à diminuição da taxa de enchi-
mento do UN 2192 Germano, passando de 1,02 para 0,064; 

− Ainda na P200, foi adoptado o aumento das taxas de enchimento para os nºs UN 1982, 
2599, 1035, 3220 e 1011; 

− No que se refere ao ensaio de queda, foi adoptada a introdução da norma ISO 2248 em 
6.1.5.3.4, em 6.3.5.3.1 (anterior 6.3.2.5 (a)), 6.6.5.3.4.3 e 6.5.9.3; 

− Foi aceite introduzir uma NOTA no final do 6.1.1.4, 6.5.4.1 e 6.6.1.2, indicando que a 
norma ISO 16106:2006 relativa aos programas de garantia da qualidade, contém as ori-
entações e procedimentos aceitáveis que podem ser seguidos para a aplicação da norma 
ISO 9001; 

− Foi acordado adoptar a anterior versão (14ª edição) do 6.5.6.4.4, em vez da decisão to-
mada na 28ª sessão, no que se refere ao teste de elevação por baixo aplicável aos 
GRG’s; 

− A proposta relativa às medidas a tomar para proteger melhor os GRG’s dos raios UV, 
será reformulada face aos comentários expressos, designadamente a necessidade de 
alargar as medidas de protecção às outras embalagens de matéria plástica; 

− Foram adoptados dois símbolos, que os GRG’s deverão ostentar, indicando se são, ou 
não, concebidos para o empilhamento. Em caso afirmativo, na parte superior do símbolo 
deve ser indicada a carga máxima, em kg, que o GRG pode suportar. Esta carga não 
pode exceder o valor da carga aplicada no ensaio do protótipo (prevista em 6.5.6.6.4) di-
vidida por 1,8.; 

− Foi adoptado o princípio de introduzir na próxima edição do Regulamento Tipo, o ensaio 
de vibração para os GRG’s. Para este efeito foi criado um GT afim analisar o assunto que 
elaborou o documento informal. Em consequência, ficou prevista a introdução do novo 
6.5.6.13 – Ensaio de vibração, aplicável a todos os GRG’s para líquidos, construídos de-
pois de 31 de Dezembro de 2010; 

− Foi adoptado o texto para o novo Capítulo 3.5 - “Dangerous goods packed in excepted 
quantities”. No entanto, considerou-se que na próxima sessão deverá ser reanalisado o 
caso dos gases sem risco subsidiário. 

− Não foi adoptada a proposta de introdução de novas rubricas para as pilhas de lítio por 
se considerar que as condições de transporte a aplicar são as mesmas que já estão pre-
vistas para os nºs UN 3090 e 3091. 

− Tendo-se considerado que existe uma relação entre o conteúdo equivalente de lítio e a 
energia mínima expressa em Watt-hora, a disposição especial 188 foi alterada com a 
substituição da referência ao conteúdo equivalente de lítio pela referência ao valor da 
energia expressa em Watt-hora. Ficou ainda prevista uma marcação com o valor da 
energia estimada em Watt-hora, no exterior da caixa da bateria. 
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− Foram adoptadas as recomendações do GT sobre células de combustível, no sentido de: 
• acrescentar duas novas entradas, nas classes 4.1 e 8, respectivamente UN 3476 e 

UN 3477, 
• introduzir emendas na rubrica existente UN 3473 e na disposição especial 328, 
• e ainda a criação de uma nova instrução de embalagem P004. 

− Por se considerar que a classificação das culturas contendo agentes infecciosos devem 
ser classificadas com base no risco desses agentes infecciosos, e não com base nas ra-
zões do transporte, não foi adoptada a proposta de criar definições e condições de trans-
porte distintas consoante se tratasse de culturas para fins de diagnóstico (por exemplo, 
escherichia coli, mycobacterium tuberculosis e shigella dysenteriae) e culturas para fins 
industriais ou científicos.  

− Foi adoptada a proposta de acrescentar em 2.6.3.5.2 que podem ser tidas em conta as 
listas internacionais, nacionais ou regionais para efeitos de classificação de resíduos mé-
dicos ou hospitalares. 

− Foi adoptada a introdução de uma nova NOTA 2 no 2.6.3.2.3.6, aplicável ao transporte 
aéreo, referindo que as embalagens de amostras isentas por este parágrafo devem cum-
prir as condições previstas nas alíneas a) a c). 

− Foi adoptada uma nova disposição especial, aplicável aos números UN 3077 e UN 3082, 
com vista à classificação e possível isenção de materiais de limpeza contendo matérias 
perigosas para o ambiente. 

− Foi adoptada a proposta de limitar a dois anos o uso de GRG’s de plástico rígido e 
GRG’s compósitos com interior de plástico, destinados ao transporte de ácido nítrico com 
concentrações acima de 55%. 

− A proposta de reclassificar certos clorossilanos e rever as respectivas condições de 
transporte ficou agendada para a próxima sessão. 

− Dado que a proposta de classificação das matérias com base em experiências humanas 
levanta vários problemas, o Subcomité decidiu apoiar o representante do RU, no sentido 
de promover a obtenção de dados e informações internacionais mais consistentes. Será 
apresentada nova proposta na sessão de Dezembro. 

− Foi decidido aplicar aos nºs UN 3152 e UN 3432, as disposições especiais B2 e B4 relati-
vas aos GRG’s. 

− Tendo o risco subsidiário de comburência (5.1) sido associado ao cloro até 1990, tendo 
sido retirado em 1994 por se considerar diminuto face ao risco de toxicidade por inalação, 
e atendendo a que, actualmente, as normas ISO 10156:1996 e 10156-2:2005 conferem 
ao cloro propriedades de comburência, foi decidido que este risco deverá ser tido em 
conta nos critérios de classificação do cloro, fazendo-se referência às referidas normas 
ISO no Capítulo 2.2, e inclusão de “5.1” na coluna (4). 

− Foi aceite a possibilidade de transportar UN 1569 Bromoacetona em cisternas móveis 
ONU, de acordo com a instrução T20 e com as disposições especiais TP2 e TP13. 

− Foi decidido aplicar a disposição especial 198 aos números UN 3469 e UN 3470. 
− Foi adoptada uma nova entrada (UN 3475) para as misturas de etanol e gasolina. 
− Foi aceite a nova instrução de embalagem P804 para o UN 1744 Bromo. 
− Foi adoptada a proposta de incluir a data de ventilação no sinal de alerta para os equi-

pamentos de transporte sob fumigação, devendo este sinal permanecer na unidade de 
transporte até as mercadorias serem descarregadas. 

− Foi aceite a possibilidade usar contentores para granel fechados para o transporte de 
matérias perigosa para o ambiente, sólidas (UN 3077).  
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− Foi reconhecida a necessidade de corrigir, na forma, o texto do 6.3.5.3.1 (anterior 6.3.2.5 
(a)), que tinha sido adoptado na anterior sessão. 

 
5. A utilização de polímeros de borracha nas embalagens suscitou diferentes opiniões, no-

meadamente quanto à definição (ficarem ou não abrangidos pela definição de plásticos) 
e quanto à introdução de um novo código para as embalagens fabricadas com este tipo 
de materiais. Com base nos comentários, a Noruega irá apresentar novo documento em 
Dezembro. 

6. Com base nos comentários favoráveis de algumas delegações, em relação à introdução 
da disposição especial das embalagens PP1 para o nº UN 3082, será apresentada nova 
proposta sobre este assunto de modo que as tintas, adesivos, tintas de impressão e resi-
nas em solução, abrangidas pelo nº UN 3082 possam beneficiar das condições aplicáveis 
aos nºs UN 1133, 1210, 1263 e 1866. 

7. No que se refere aos poluentes aquáticos, a Holanda sublinhou a necessidade de a IMO, 
bem como a Reunião Comum RID/ADR/ADN aceitarem integralmente as recomendações 
da 14ª edição do Regulamento Tipo (RT) no que se refere à identificação e marcação das 
mercadorias perigosas das classes 1 a 8 que também são poluentes aquáticos. As opini-
ões divergiram entre as organizações que invocaram custos adicionais elevados sem be-
nefícios de segurança e as que expressaram o seu apoio dada e especial importância 
desta identificação no transporte marítimo e terrestre em zonas ecologicamente sensí-
veis. A proposta foi votada mas não foi aceite. 

8. Foram ainda analisados outros assuntos, designadamente: 
• Propostas de revisão dos métodos de ensaio para a determinação da temperatura de 

decomposição auto-acelerada; 
• Interpretação de expressões como “país de origem” e “condições de transporte” cons-

tantes no 2.4.2.3.2.4 e 2.5.3.2.5; 
• Problema das assinaturas nas declarações e nos certificados relativos às mercadorias 

perigosas. 
9. A Alemanha ofereceu-se para organizar um GT informal sobre os riscos físicos dos ga-

ses quimicamente instáveis. 
10. No que se refere ao transporte a granel de carcaças de animais infectados, o Reino Uni-

do irá apresentar nova proposta, de modo a resolver este problema e dar resposta às 
preocupações emitidas pela Reunião Comum RID/ADR, designadamente o facto de não 
existirem regras adequadas para o transporte de carcaças de animais e alimentos de ori-
gem animal infectados com agentes patogénicos da Categoria B; não ser permitido o 
transporte a granel para os produtos UN 2814, com excepção das carcaças de animais; e 
não existirem regras adequadas para o transporte em cisterna de produtos infectados, 
uma vez que o número UN 3373 não parece apropriado para a classificação de alguns 
desses produtos. 

11. O Subcomité tomou conhecimento de que o Dangerous Goods Panel (DGP) da ICAO, 
apoiou a elaboração das prescrições sobre as “Excepted quantities” para todos os modos 
de transporte. A partir de 1 de Janeiro de 2009, a ICAO irá introduzir o requisito relativo à 
marcação do nº ONU dentro de um losango para as embalagens ao abrigo das quantida-
des limitadas, tal como está previsto em 3.4.8 do RT. Este assunto continuará a ser ana-
lisado na próxima sessão de Dezembro.  

12. Foram relatados diversos problemas relacionados com o facto de as embalagens P099 
carecerem a aprovação da autoridade competente, em especial no transporte marítimo, 
quando as as embalagens não são acompanhadas pelos respectivos documentos de 



CNTMP/2006/21 
   10.10.2006 
       (rev.1) 

 

aprovação do país de origem. Afim de clarificar este assunto, será apresentada uma pro-
posta na próxima sessão. 

13. A Áustria propôs que no RT fosse evitada a atribuição de responsabilidades às pessoas 
envolvidas nas operações de transporte de mercadorias perigosas, dado que pode entrar 
em contradição com o previsto no 1.1.1.3. Algumas delegações foram de opinião que o 
termo “responsabilidade” não era adequado uma vez que está ligado à noção de respon-
sabilidade civil. A atribuição de responsabilidades prevista no RT nem sempre reflecte a 
atribuição de responsabilidades e os instrumentos legais aplicáveis ao longo de um per-
curso de um transporte internacional e multimodal. Contudo, grande parte dos peritos 
considera útil que o RT dê orientações sobre quem deve fazer o quê, até porque estas 
orientações podem ser usadas/transpostas para o sistema legal de cada país. Conside-
rou-se que o 1.1.1.3 pode necessitar de ser revisto de modo a reflectir os princípios a se-
rem seguidos, o que só pode ser feito com base numa proposta escrita. 

14. A IAEA (International Atomic Energy Agency) não irá publicar a edição de 2007 do Regu-
lamento sobre a segurança no transporte de radioactivos. Assim, foi decidido adoptar as 
emendas propostas no anexo 1 do documento ST/SG/AC.10/C.3/2006/53, com as altera-
ções do anexo 4 e do anexo do INF.40. Foi aceite acrescentar a NOTA no 1.1.2.2.5, pro-
posta pela ICAO, relativa ao programa de protecção radiológica. 

15. O tema da Convenção Mundial do Transporte de Mercadorias Perigosas continua a gerar 
muita discussão. Para uns, será uma forma de simplificar e harmonizar os desvios exis-
tentes nos diferentes modos de transporte, para outros a Convenção não é necessaria-
mente a melhor solução, pois não crêem que existam assim tantas diferenças e, quando 
existem, são justificadas por argumentos regionais e/ou modais.  

16. O Reino Unido apresentou diversas propostas de revisão do RT. As opiniões divergiram 
entre os que apoiam a ideia de identificar e corrigir as inconsistências de linguagem e de 
formato, outros lembraram que muitas prescrições do RT são introduzidas, sem qualquer 
alteração, nos diferentes regulamentos modais, e até nas legislações nacionais. Deste 
modo, todas as revisões editoriais do RT implicam revisões subsequentes em todos es-
tes instrumentos legais, o que não será certamente bem aceite pelos governos. O Secre-
tariado chamou a atenção para os custos das alterações, dado que uma revisão editorial 
do texto na versão inglesa implica correspondentes revisões nas versões das cinco lín-
guas oficiais da ONU. Na próxima sessão será apresentada uma proposta mais específi-
ca sobre este assunto. 

17. Finalmente, foram autorizadas a participar nos trabalhos do Subcomité TDG, com o esta-
tuto de observadores, as seguintes organizações não-governamentais: AHS – Associati-
on of Hazmat Shippers, USFCC – US Fuel Cell Council e AFEMS – Association of Euro-
pean Manufacturers of Sporting Ammunition. 

 
A DELEGADA PORTUGUESA 
(a) Luísa Costa 

 
 
 

REUNIÃO COMUM RID/ADR 
Genebra, 11/15 de Setembro de 2006 

 
1. A Reunião RID/ADR de Setembro de 2006 teve lugar no Palácio das Nações, tendo os 

secretariados da CEE/ONU e da OCTI assegurado a organização da sessão. 
2. O senhor Claude Pfauvadel (França) presidiu aos trabalhos, tendo o secretariado sido 

assegurado pelos senhores Olivier Kervella (CEE/ONU) e Jean-Daniel Dénervaud e Jo-



CNTMP/2006/21 
   10.10.2006 
       (rev.1) 

 

chen Conrad (OCTI). Participaram na sessão representantes dos países partes contra-
tantes do ADR, dos Estados Membros da OTIF, dos Estados Unidos da América e das 
seguintes organizações não governamentais: AEGPL, AISE, CEFIC, CEN, CEPE, 
CLCCR, COLIPA, EBRA, EIGA, EPBA, FEA, IRU, UIC e UIP. Participaram ainda a CD – 
Comissão do Danúbio, a OSJD – Organização para a Cooperação dos Caminhos-de-
ferro, e o senhor Erkki Laakso, da DG Energia e Transportes da Comissão Europeia. 

3. Os senhores Claude Pfauvadel (França) e Helmut Rein (Alemanha) foram reeleitos para 
o ano de 2007 como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. 

4. A ordem de trabalhos desta sessão foi publicada através dos documentos ECE/ 
/TRANS/WP.15/AC.1/103 e ECE/TRANS/WP.15/AC.1/103/Add.1, tendo em conta os 
documentos constantes dos INF.1 e INF.2. 

 
PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS E DECISÕES TOMADAS 
5. Foi aceite a substituição do MP15 pelo MP19 (disposições de embalagem em comum) 

apenas para as matérias do Grupo de Embalagem II (GE II) cujos números ONU são in-
dicados na proposta. 

6. Foi elaborada e adoptada uma proposta de compromisso relativa ao transporte de maté-
rias sólidas e líquidas em recipientes sob pressão, embora alguns aspectos tenham fica-
do entre parêntesis até decisão do Subcomité TDG. Foi introduzida uma nova medida 
transitória em 1.6.2.6 para estes recipientes. 

7. Foi aceite o transporte em comum, no mesmo veículo, dos peróxidos orgânicos do tipo B 
(da classe 5.2 e risco subsidiário da classe 1) com os outros peróxidos orgânicos. 

8. Não foi aceite a supressão dos números ONU que, no Quadro A do Capítulo 3.2, têm a 
menção “Não submetido ao ADR”, e aos quais se aplica a disposição especial 117, por 
se considerar que estas informações são úteis no transporte multimodal. Dado que exis-
tem problemas no transporte do UN 1856 trapos oleosos, quando estão impregnados 
com líquidos inflamáveis da classe 3, o representante da Alemanha irá apresentar uma 
proposta na próxima sessão. 

9. Foi aceite a proposta de autorizar o transporte das matérias com os números UN 3132 e 
UN 3135. Não foi aceite o transporte em cisterna para estas matérias que pertençam ao 
GE I. 

10. Foi decidido apresentar ao WP.15 ao proposta de modificação do 5.4.1.4.1 relativo às 
línguas a constarem no documento de transporte, a fim de harmonizar com o RID. 

11. Foi aceite o aumento da massa máxima das pilhas de lítio até 500 g na instrução de em-
balagem P903b. Não foi proferida decisão quanto à possibilidade de isentar o transporte 
de pilhas usadas até à quantidade máxima de 10 toneladas, pois alguns delegados con-
sideraram que, no limite, poderia haver 100% de pilhas de lítio, enquanto outros referiram 
que, na prática, a percentagem de pilhas de lítio na mistura ronda os 3% a 5 %. 

12. Foram adoptadas as propostas da OTIF relativas aos parágrafos 2.2.61.1.1.14, 2.2.8.1.9, 
2.2.62.1.11 e 2.2.9.1.12, actualizando e completando as referências às Directivas da UE 
aplicáveis. 

13. Embora várias delegações tenham exprimido simpatia pela melhoria das referências às 
medidas transitórias, foi sublinhado que elas já estão agrupadas no capítulo 1.6 e que a 
introdução de referências cruzadas, por exemplo através de NOTAS, pode tornar-se mui-
to complicado. Foi decidido que, de futuro, as medidas transitórias devem indicar de for-
ma detalhada as disposições aplicáveis aos transportes que podem usufruir destas me-
didas 
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14. Foi apresentado o relatório do GT informal sobre a revisão do capítulo 6.2, com o objecti-
vo de integrar no ADR e no RID os princípios da Directiva TPED. Certas delegações ex-
pressaram a sua surpresa por temas como a marcação de reconhecimento recíproco no 
contexto da utilização também façam parte da proposta do GT para serem introduzidos 
no RID/ADR. Outras delegações consideraram que esses princípios também se podem 
incluir no RID e ADR e aplicar a todos os países Partes Contratantes. 

15. Foi apresentado o relatório do GT informal sobre o transporte de resíduos perigosos, 
tendo sido adoptados as seguintes orientações para a continuação dos trabalhos: 
• Definir sistema de classificação simplificado a introduzir no RID/ADR. Este sistema 

não irá substituir os critérios de classificação actuais mas poderá ser aplicado em de-
terminadas situações; 

• Definir uma quantidade limite, a partir da qual não se poderá aplicar este sistema; 
• Analisar as questões relativas à possibilidade de afectação, por defeito, a um grupo 

de embalagem; 
• Estudar a possibilidade de utilizar a nomenclatura europeia dos resíduos para substi-

tuir o nome técnico previsto como complemento da designação oficial de transporte 
16. Foi apresentado o projecto MITRA (Monitoring and Intervention for the Transportation of 

Dangerous Goods). Trata-se de um projecto de seguimento telemático e de localização 
para os transportes de mercadorias perigosas, financiado pela Comissão Europeia. 
Como diversos projectos idênticos a este estão a ser desenvolvidos em diferentes países 
da UE, a Reunião Comum exprimiu o desejo de que estes projectos sejam coordenados 
de modo a assegurar a um mínimo de interoperabilidade entre os diversos sistemas. 

 
PELA DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(a) Luísa Costa 

 
 
 

SEMINÁRIO DA ACADEMIA DA IRU "2007 ADR AGREEMENT / 
DRIVING AND REST TIME RULES / DIGITAL TACHOGRAPH  
LEGISLATION /PROFESSIONAL DRIVER TRAINING DIRECTIVE" 
E REUNIÃO DO GRUPO DE PERITOS DO TRANSPORTE 
DE MERCADORIAS PERIGOSAS (GEMD) DA IRU 
São Petersburgo, 27/28.9.2006 
 
1. O signatário participou nestes eventos a convite do Secretário-Geral da IRU, convite esse 

secundado pelas associações nacionais de transportadores de Portugal (ANTRAM) e da 
Federação da Rússia (ASMAP). 

 
2. A intervenção do signatário na reunião do Grupo de Peritos do Transporte de Mercadori-

as Perigosas (GEMD) da IRU traduziu-se na apresentação de uma comunicação sobre 
obrigações dos intervenientes no transporte rodoviário de mercadorias perigosas2, previs-
ta para 15 minutos e que suscitou um debate de mais 30 minutos. Esta abordagem foi 
bastante mobilizadora das atenções dos representantes das 16 associações nacionais de 
transportadores (da Alemanha, da Bélgica, da Bulgária, da Dinamarca, da Eslovénia, da 
Federação da Rússia, da Holanda, da Lituânia, da Polónia, do Reino Unido, da República 
Checa, da Roménia, da Sérvia, da Suíça, da Turquia e da Ucrânia) presentes à reunião, 

                                                           
2 Ver o documento CNTMP/2006/23. 
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e foi considerada como tendo aberto uma verdadeira “caixa de Pandora” relativa à ne-
cessidade de o ADR, no que se refere às regulamentações nacionais de aplicação, atin-
gir um grau de equilíbrio e harmonização compatíveis com o tipo de concorrência que 
hoje se observa no sector. 

 
3. No Seminário, realizado no dia seguinte, com a participação de elementos de 40 países 

dos vários continentes, o signatário assistiu às comunicações que, com grande acuidade, 
foram apresentadas por diferentes oradores3 (textos disponíveis em www.iru.org), relati-
vamente ao ADR 2007, à introdução do tacógrafo digital na Europa e à preparação da 
transposição da directiva da formação profissional de motoristas de pesados nos países 
comunitários. 

 
4. Também no âmbito do Seminário, o signatário participou no painel de discussão que ana-

lisou as vantagens da extensão do ADR à região asiática e que dissecou as consequên-
cias da implementação das emendas ao Acordo previstas para 2007. 

 
 
(a) JOSÉ ALBERTO FRANCO 
Director de Serviços 

 

                                                           
3 Destes, revestem-se de particular interesse a comunicação de Olivier Kervella, reproduzida como documento 
CNTMP/2006/24, e ainda a comunicação de Helmut Rein, sobre controlos rodoviários em mercadorias perigo-
sas, que pode consultada através do endereço http://www.iru.org/events/Welcome.E.html. 
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