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Obrigações de segurança dos intervenientes 
no transporte rodoviário de mercadorias perigosas 

 
(versão portuguesa da comunicação apresentada em 27.9.2006 à reunião do Grupo de Peritos do Transporte de  

Mercadorias Perigosas – GEMD da União Internacional Rodoviária – IRU, realizada em São Petersburgo,  
por JOSÉ ALBERTO FRANCO, na qualidade de Presidente do WP.15 da CEE/ONU e de Director de Serviços  

de Transportes Rodoviários de Mercadorias – DGTT de Portugal) 
 
 
Os meus cordiais agradecimentos à IRU pelo convite para intervir nesta sessão de trabalho do seu Grupo de Peri-
tos do Transporte de Mercadorias Perigosas, onde me foi proposto que apresentasse uma comunicação sobre um 
tema que considerasse de actualidade para a regulação do sector. 
 
Nesta minha intervenção, esforçar-me-ei por vos alertar para as grandes linhas de força do que o ADR estabelece 
em matéria de obrigações dos agentes económicos que intervêm num transporte rodoviário de mercadorias peri-
gosas, poupando-vos ao enunciado dos pormenores regulamentares, que poderão encontrar na edição escrita do 
texto. 
 
 
O capítulo 1.4 do Acordo ADR 
 
Quando da reestruturação do ADR em 2001, foi entendido que seria útil explicitar na Parte 1 (Disposições gerais) o 
enunciado das principais obrigações que recaem sobre as empresas que intervêm numa cadeia de transporte ro-
doviário de mercadorias perigosas. 
 
Pretendeu-se sistematizar num mesmo articulado indicações que, no ADR anterior à reestruturação, estavam dis-
persas e eram até, em certos casos, incongruentes ou parcialmente sobrepostas. 
 
Pretendeu-se ainda, indirectamente, influenciar as autoridades competentes dos países aderentes ao Acordo para 
que venham a aproximar os seus sistemas nacionais de caracterização e punição das infracções ao ADR. 
 
Este último objectivo foi tentado de forma muito cautelosa.  
 
Veja-se o teor da primeira parte do parágrafo 1.4.1.3, quando se diz que, a despeito de o ADR explicitar as obriga-
ções que caberão aos vários intervenientes, as Partes contratantes podem “na sua legislação nacional, transferir as 
obrigações que incumbem a um determinado interveniente para um ou vários outros intervenientes…”, na con-
dição de que tal não reduza a segurança e de que seja coberta a totalidade das obrigações indicadas nas secções 
1.4.2 e 1.4.3. Quando efectuarem essa “transferência de obrigações”, devem notificar o Secretariado da CEE/ONU. 
 
Veja-se também a ressalva, feita na segunda parte do mesmo parágrafo 1.4.1.3, de que “as prescrições … relati-
vas às definições dos intervenientes e as suas respectivas obrigações não prejudicam as disposições do direito 
nacional respeitantes às consequências jurídicas (responsabilidade civil, responsabilidade criminal, etc.) que de-
corram do facto de o interveniente em questão ser, por exemplo, uma pessoa colectiva, uma pessoa que trabalha 
por conta própria, um empregador ou um empregado”. 
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Quais são, então, as obrigações enumeradas no capítulo 1.4 do ADR, e qual a canalização de responsabilidades aí 
prevista? 
 
Como obrigação geral de todos os intervenientes no transporte, os parágrafos 1.4.1.1 e 1.4.1.2 atribuem-lhes o 
dever de “tomar as medidas apropriadas consoante a natureza e a dimensão dos perigos previsíveis, a fim de evi-
tar danos e, se for o caso, minimizar os seus efeitos” e ainda, quando houver risco directo para a segurança do pú-
blico, “avisar imediatamente as forças de intervenção e de segurança” e “pôr à sua disposição as informações ne-
cessárias à sua acção”. 
 
Passando agora às obrigações específicas de cada um dos sete tipos de empresas intervenientes, indicadas nas 
secções 1.4.2 (principais intervenientes) e 1.4.3 (outros intervenientes), interessará não perder de vista os concei-
tos fixados no capítulo 1.2, relevantes para a correcta identificação dos agentes respectivos: 
 

“Expedidor”, a empresa que expede mercadorias perigosas para si mesma ou para um terceiro. Quando o transporte é efectuado na base 
de um contrato de transporte, expedidor segundo esse contrato é considerado como o expedidor;  

 
“Transportador”, a empresa que efectua o transporte com ou sem contrato de transporte;  

 
“Destinatário”, o destinatário segundo o contrato de transporte. Se o destinatário designa um terceiro em conformidade com as disposi-

ções aplicáveis ao contrato de transporte, este último é considerado como o destinatário no sentido do ADR. Se o transporte se efectua 
sem contrato de transporte, a empresa que recebe as mercadorias perigosas à chegada deve ser considerada como o destinatário;  

 
“Carregador”, a empresa que carrega as mercadorias perigosas num veículo ou num grande contentor;  

 
“Embalador”, a empresa que enche as mercadorias perigosas nas embalagens, incluindo as grandes embalagens e os grandes recipientes 

para granel (GRG) e, se for o caso, prepara os volumes para fins de transporte; 
 

“Enchedor”, a empresa que enche as mercadorias perigosas numa cisterna (veículo-cisterna, cisterna desmontável, cisterna móvel, con-
tentor-cisterna) ou num veículo-bateria ou CGEM, ou num veículo, grande contentor ou pequeno contentor a granel; 

 
“Operador de contentor-cisterna ou de cisterna móvel”, a empresa em nome da qual o contentor-cisterna ou a cisterna móvel são regista-

dos ou admitidos ao tráfego. 
 
Vejamos, pois, as obrigações especificadas no Cap.1.4: 
 
Expedidor 
a) assegurar-se de que as mercadorias perigosas são classificadas e autorizadas para transporte em conformidade com o ADR;  
b) fornecer ao transportador as informações e os dados e, se for o caso, os documentos de transporte e os documentos de acompanhamento 

(autorizações, aprovações, notificações, certificados, etc.) exigidos, tendo em conta, em especial, as disposições do Capítulo 5.4 e dos qua-
dros da Parte 3;  

c) utilizar apenas embalagens, grandes embalagens, grandes recipientes para granel (GRG) e cisternas (veículos-cisternas, cisternas desmon-
táveis, veículos-baterias, CGEM, cisternas móveis e contentores-cisternas) aprovados e aptos para o transporte das mercadorias em ques-
tão e exibindo os painéis laranja e as placas-etiquetas ou etiquetas prescritas pelo ADR;  

d) observar as prescrições sobre o modo de envio e sobre as restrições de expedição;  
e) garantir que mesmo as cisternas vazias, por limpar e não desgaseificadas (veículos-cisternas, cisternas desmontáveis, veículos-baterias, 

CGEM, cisternas móveis e contentores-cisternas), ou os veículos, grandes contentores e pequenos contentores utilizados para granel vazi-
os, por limpar, sejam sinalizados e tenham painéis laranja de maneira apropriada e que as cisternas vazias, por limpar, estejam fechadas 
e apresentem as mesmas garantias de estanquidade como se estivessem cheias.  

 
Nos casos a), b), c) e e), o expedidor pode fazer fé nas informações e dados que tenham sido postos à sua disposição por outros intervenientes.  
 
Transportador  
a) verificar que as mercadorias perigosas a transportar são autorizadas para transporte em conformidade com o ADR;  
b) assegurar-se de que a documentação prescrita se encontra a bordo da unidade de transporte;  
c) assegurar-se visualmente de que os veículos e a carga não apresentam defeitos manifestos, fugas ou fissuras, falta de dispositivos de equi-

pamento, etc.;  
d) assegurar-se de que a data do próximo ensaio para os veículos-cisternas, veículos-baterias, cisternas desmontáveis, CGEM, cisternas móveis 

e contentores-cisternas não é ultrapassada;  
e) verificar que os veículos não estão em excesso de carga;  
f) assegurar-se de que são colocados as placas-etiquetas e os painéis laranja prescritos para os veículos;  
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g) assegurar-se de que os equipamentos prescritos nas instruções escritas para o condutor se encontram a bordo do veículo.  
 
Nos casos a), b), e) e f), o transportador pode fazer fé nas informações e dados que tenham sido postos à sua disposição por outros interveni-
entes.  
 
Destinatário  
a) efectuar, nos casos previstos no ADR, a limpeza e a descontaminação dos veículos e contentores que estejam prescritas;  
b) garantir que os contentores, uma vez inteiramente descarregados, limpos e descontaminados, deixam de ter as sinalizações de perigo pres-

critas no Capítulo 5.3.  
 
Carregador  
a) só entregar mercadorias perigosas ao transportador se estas forem autorizadas para transporte em conformidade com o ADR;  
b) verificar, quando da entrega para transporte de mercadorias perigosas embaladas ou de embalagens vazias por limpar, se a embalagem 

está danificada. Não pode entregar para transporte um volume cuja embalagem esteja danificada, especialmente não estanque, e que 
haja fuga ou possibilidade de fuga da mercadoria perigosa, até que o dano tenha sido reparado; esta mesma obrigação é válida para as 
embalagens vazias por limpar;  

c) quando carrega mercadorias perigosas num veículo, num grande contentor ou num pequeno contentor, observar as prescrições particula-
res relativas à carga e ao manuseamento;  

d) depois de ter carregado mercadorias perigosas num contentor, respeitar as prescrições relativas às sinalizações de perigo em conformidade 
com o Capítulo 5.3;  

e) quando carrega volumes, observar as proibições de carregamento em comum, tendo também em conta as mercadorias perigosas já pre-
sentes no veículo ou no grande contentor, bem como as prescrições respeitantes à separação dos produtos alimentares, outros objectos de 
consumo ou alimentos para animais.  

 
Nos casos a), d) e e), o carregador pode fazer fé nas informações e dados que tenham sido postos à sua disposição por outros intervenientes.  
 
Embalador 
a) observar as prescrições relativas às condições de embalagem, às condições de embalagem em comum; 
b) quando prepara os volumes para fins de transporte, observar as prescrições respeitantes às marcas e etiquetas de perigo nos volumes.  
 
Enchedor 
a) assegurar-se, antes do enchimento das cisternas, de que estas e os seus equipamentos se encontram em bom estado técnico;  
b) assegurar-se de que a data do próximo ensaio para os veículos-cisternas, veículos-baterias, cisternas desmontáveis, CGEM, cisternas móveis 

e contentores-cisternas não é ultrapassada;  
c) só encher as cisternas com mercadorias perigosas autorizadas para transporte nessas cisternas;  
d) quando do enchimento da cisterna, respeitar as disposições relativas às mercadorias perigosas em compartimentos contíguos;  
e) quando do enchimento da cisterna, respeitar a taxa de enchimento máximo admissível ou a massa máxima admissível de conteúdo por 

litro de capacidade, quanto à mercadoria que é sujeita a enchimento;  
f) após o enchimento da cisterna, verificar a estanquidade dos dispositivos de fecho; 
g) garantir que, quanto à mercadoria que foi sujeita a enchimento, nenhum resíduo perigoso adira ao exterior das cisternas;  
h) quando da preparação das mercadorias perigosas para fins de transporte, garantir que os painéis laranja e as placas-etiquetas ou etiquetas 

prescritas sejam apostos nas cisternas, nos veículos e nos grandes e pequenos contentores para granel em conformidade com as prescri-
ções. 

 
Operador de um contentor-cisterna ou de uma cisterna móvel  
a) garantir a observância das prescrições relativas à construção, ao equipamento, aos ensaios e à marcação;  
b) garantir que a manutenção das cisternas e dos seus equipamentos seja efectuada de forma a que o contentor-cisterna ou a cisterna móvel, 

submetidos às solicitações normais de exploração, satisfaçam às prescrições do ADR, até ao próximo ensaio;  
c) fazer efectuar um controle excepcional quando a segurança do reservatório ou dos seus equipamentos puder ser comprometida por uma 

reparação, uma modificação ou um acidente.  
 
 
Como observações a este enunciado de obrigações específicas, cabe referir que: 
 
a) as primeiras obrigações do expedidor e do transportador têm em comum o dever de verificarem que as mer-

cadorias a transportar são autorizadas para transporte em conformidade com o ADR; 
b) a quarta obrigação do transportador e a segunda obrigação do enchedor têm em comum o dever de verifica-

rem que a validade dos ensaios periódicos das cisternas não se encontra ultrapassada; 
c) a quinta obrigação do transportador, quando do transporte em cisternas, e a quarta obrigação do enchedor 

têm em comum o dever de verificarem que não existe excesso de carga; 
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lume; 

s; 

d) a terceira obrigação do enchedor, para ser coerente com a definição de enchedor, deverá compreender tam-
bém o dever de só encher contentores a granel com mercadorias autorizadas para essa modalidade; 

e) as obrigações do destinatário, segundo o parágrafo 1.4.2.3.2, poderão ser desempenhadas com recurso a ou-
tros intervenientes, como seja o descarregador ou uma estação de lavagem, pelo que o ADR admite já que se 
venham a estabelecer no futuro obrigações para estes últimos. 

 
 
Disciplina legal do tema das obrigações e das infracções nos diversos países europeus 
 
 
Com vista a avaliar o reflexo destas disposições do ADR nas diversas leis nacionais, escolheram-se três casos, de 
um país do sul da Europa (Portugal), outro de um país do norte da Europa (a Finlândia, aqui bem perto de São Pe-
tersburgo), e outro da Europa central (a Hungria), e procurar-se-á evidenciar aqui as soluções adoptadas nas res-
pectivas legislações. 
 
 
Portugal 
 
Na primeira transposição que efectuou do ADR reestruturado, através de legislação de Outubro de 2003, o Gover-
no português reproduziu integralmente o Capítulo 1.4 do ADR no regulamento aplicável ao transporte nacional 
(RPE). No artigo 12º do decreto de aprovação, indicou-se a que agentes económicos seriam imputáveis as infrac-
ções pelo incumprimento das obrigações, tendo-se concentrado essa imputabilidade em cinco grupos de empre-
sas: expedidores, transportadores, destinatários, carregadores e enchedores. 
 
Em Agosto de 2006, foi aprovado um novo decreto que substitui na íntegra o anterior. O regulamento anexo con-
tinua a conter um capítulo igual ao Cap.1.4 do ADR, mas o artº 12º do decreto foi reformulado, passando a enun-
ciar pela positiva as obrigações – cujo desrespeito constituem infracções –, nos termos seguintes, que desdobram 
aqueles casos que correspondem a diferentes categorias de risco da “directiva dos controles”: 
 
1 – Constituem obrigações do expedidor, nos termos das Partes 1, 3, 4, 5 e 6 do ADR: 

a) Expedir apenas mercadorias perigosas cujo transporte não esteja expressamente proibido; 
b) Expedir mercadorias perigosas com autorização especial de transporte, autorização de derrogação ou cópia do acordo de derroga-

ção, quando o ADR o exija; 
c) Emitir o documento de transporte relativo à mercadoria perigosa a transportar; 
d) Preencher de forma correcta e completa o documento de transporte, no que se refere ao nº ONU e à designação oficial de transporte 

da mercadoria perigosa transportada, bem como no que se refere às etiquetas, ao código de classificação e ao grupo de embala-
gem, quando o ADR o exija; 

e) Fornecer ao condutor as instruções escritas (fichas de segurança) completas e correspondentes às matérias transportadas; 
f) Utilizar embalagens aprovadas, adequadas à matéria transportada, evidenciando a respectiva marcação de aprovação e sem 

deterioração grave, e respeitar as taxas máximas de enchimento das embalagens e a proibição de embalagem em comum num 
mesmo vo

g) Utilizar cisternas desmontáveis, CGEM, cisternas móveis ONU, contentores-cisternas e contentores para granel admitidos para o 
transporte em causa; 

h) Utilizar cisternas desmontáveis, CGEM, cisternas móveis ONU, contentores-cisternas e contentores para granel aprovados, com os 
equipamentos e acessórios adequados, sem deterioração grave, bem como garantir a existência a bordo do documento de aprova-
ção dos reservatórios das cisternas;  

i) Cumprir as prescrições sobre a marcação e etiquetagem dos volumes; 
j) Entregar as mercadorias perigosas apenas a transportador devidamente identificado, ou, tratando-se de um transporte por conta 

de outrem, a transportador devidamente licenciado para a actividade; 
l)  Preencher de forma correcta e completa o documento de transporte, no que se refere a elementos diferentes dos previstos em d) do 

presente número, ou no que se refere à sequência fixada quanto à indicação dos diversos elementos. 
 
2 – Constituem obrigações do carregador, nos termos das Partes 7 e 8 do ADR: 

a) Cumprir as normas de segurança da carga e do manuseamento ou movimentação das mercadorias perigosas, no transporte em 
volume

b) Cumprir as normas de proibição de carregamento em comum de volumes num mesmo veículo ou contentor; 
c) Cumprir as normas de segurança relativas à separação de géneros alimentares, objectos de consumo e alimentos para animais; 
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3 – Constitui obrigação do enchedor, nos termos da Parte 4 do ADR, cumprir as normas de segurança da carga no transporte em cisternas ou a 

granel. 
 
4 – Constituem obrigações do transportador, nos termos das Partes 1, 8 e 9 do ADR: 

a) Utilizar apenas veículos admitidos e que cumpram as condições técnicas exigidas para o transporte em causa; 
b) Garantir a existência a bordo do certificado de aprovação do veículo, correspondendo às prescrições estabelecidas para o transporte 

em causa; 
c) Realizar o transporte em embalagens, veículos-cisternas, cisternas desmontáveis, veículos-baterias, CGEM, cisternas móveis ONU, 

contentores-cisternas ou contentores para granel que não apresentem fugas da matéria transportada, bem como realizar o trans-
porte em veículos-cisternas com os equipamentos e acessórios adequados e sem deterioração grave; 

d) Garantir a existência da sinalização adequada nos veículos, contentores ou cisternas, no que se refere aos painéis cor de laranja e às 
placas-etiquetas; 

e) Garantir a existência dos extintores adequados correspondentes ao veículo ou à carga, operacionais, e dentro da respectiva valida-
de; 

f) Garantir a existência do equipamento do veículo e do condutor, nomeadamente sinais de aviso portáteis, calço para as rodas, lan-
terna portátil, colete ou fato fluorescente ou outro que conste das instruções escritas (fichas de segurança); 

g) Garantir a existência e adequação do certificado de formação do condutor; 
h) Não transportar quaisquer passageiros para além do pessoal de bordo; 
i) Não estacionar veículos em locais em que estejam previstas interdições específicas do transporte de mercadorias perigosas; 
j) Garantir a existência a bordo dos veículos de um documento de identificação com fotografia de cada um dos membros da tripula-

ção; 
l)  Garantir, em caso de transporte de mercadorias perigosas de alto risco, a existência e operacionalidade de dispositivos, equipamen-

tos ou sistemas de protecção que impeçam o roubo do veículo ou da sua carga; 
m) Não utilizar a bordo dos veículos aparelhos de iluminação com chama ou susceptíveis de produzir faíscas. 

 
5 – Constituem obrigações do destinatário, nos termos das Partes 7 e 8 do ADR: 

a) Cumprir as normas de segurança da descarga e do manuseamento ou movimentação das mercadorias perigosas, no transporte em 
volumes, em cisternas ou a granel; 

b) Cumprir as normas de proibição da descarga em locais públicos ou aglomerados urbanos que requeira autorização. 
 
6 – Constitui obrigação comum do carregador e do transportador, nos termos da Parte 7 do ADR, respeitar o limite máximo de quantidades 

transportadas, no transporte em volumes. 
7 –  Constitui obrigação comum do enchedor e do transportador, nos termos da Parte 4 do ADR, respeitar as taxas máximas de enchimento, 

no transporte em cisternas. 
8 –  Constitui obrigação do proprietário das instalações, cais de acostagem ou gares de triagem, utilizados para permanência temporária de 

veículos durante o transporte de mercadorias perigosas, nos termos da Parte 1 do ADR, garantir que as zonas de permanência temporá-
ria se encontrem adequadamente controladas, bem iluminadas e não acessíveis ao público. 

9 –  Constitui obrigação do expedidor, do embalador, do carregador, do enchedor, do transportador ou do destinatário, consoante o caso, 
nos termos da Parte 1 do ADR, garantir a adopção e aplicação do plano de protecção física para as mercadorias de alto risco. 

10– Constitui obrigação de qualquer pessoa, interveniente ou não no transporte, nos termos da Parte 8 do ADR, abster-se de fumar durante a 
carga, a descarga ou qualquer manuseamento ou movimentação de mercadorias perigosas. 

 
Noutras disposições do mesmo decreto, estabelece-se que as infracções ao estipulado no artº 12º são avaliadas 
em processo administrativo, e punidas com sanções pecuniárias (coimas), de três níveis quantitativos.  
 
Isto sem prejuízo, claro, da aplicação do Código Penal português quando estiver associada a uma infracção a prá-
tica de um crime contra a vida ou contra a propriedade. 
 
Os três níveis de punição, no caso das coimas, correspondem às três categorias de risco fixadas na revisão de 2004 
da directiva comunitária dos controles rodoviários: 
 
• Categoria de risco I – 750 € a 6000 €; 
• Categoria de risco II – 250 € a 1500 €; 
• Categoria de risco III – 100 € a 600 €. 
 
 
Finlândia 
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rte. 

Com vista a conhecer a implementação do Capítulo 1.4 do ADR na Finlândia, terá utilidade consultarmos a legisla-
ção finlandesa relativa às obrigações dos principais intervenientes. 
 
O “act on the transport of dangerous goods”, que teve a sua última revisão em Abril de 2005, estabeleceu no Capí-
tulo 3 (secções 7-10 e 13) o seguinte: 
 
Obrigações gerais 
(1) Devem ser observadas a diligência e as precauções necessárias no transporte de mercadorias perigosas e em outras medidas relacionadas, 
tais como a embalagem e o armazenamento temporário, tendo em atenção o tipo, a quantidade e o modo de transporte das mercadorias que 
tenham de ser encaminhadas. 
(2) Os agentes com intervenção na segurança do transporte e do armazenamento temporário das mercadorias perigosas, tais como o emba-
lador, o expedidor, o carregador, o transportador, o operador e o destinatário devem, pela sua parte, assegurar a adopção de medidas neces-
sárias a prevenir acidentes, bem como as suas consequências nocivas para as pessoas, para o ambiente e para os bens. 
 
Obrigações gerais do expedidor 
(1) O expedidor … é responsável pelo facto de que as mercadorias perigosas remetidas a transporte tenham sido classificadas e embaladas, e 
que a embalagem tenha sido marcada e remetida a transporte, em conformidade com este Acto e com as prescrições e regulamentos emitidos 
no seu âmbito. 
(2) O expedidor … é responsável pelo facto de que a designação, a classificação e outras informações requeridas quanto às mercadorias 
perigosas sejam correctamente incluídas nos documentos de transporte e que os documentos de transporte necessários sejam entregues ao 
transportador antes do transpo
 
Obrigações gerais do transportador 
(1) O transportador deve garantir que o veículo ... usado no transporte de mercadorias perigosas pode ser utilizado para essa tarefa ... e que ... 
o veículo é manuseado apropriadamente.  
(2) … (transporte aéreo) 
(3) … (transporte aéreo) 
 
Obrigações gerais do condutor 
Antes de iniciar a viagem, o condutor deve garantir que o veículo é apropriado para o transporte em questão, e manuseado e carregado apro-
priadamente, e deve ainda garantir que o transporte é realizado em conformidade com as prescrições e regulamentos em vigor. 
 
Outras obrigações 
Prescrições complementares sobre as obrigações do construtor da embalagem ou da cisterna, do embalador, do expedidor, ... do carregador, 
… do transportador, do destinatário, do detentor da embalagem ou da cisterna, ... bem como de outros agentes envolvidos no transporte de 
mercadorias perigosas ..., tais como no transporte, no armazenamento temporário, na embalagem, na marcação da unidade de transporte, 
na notificação de restrições ao transporte ou na emissão de instruções específicas do modo de transporte ou outras poderão ser estabelecidas 
por decreto do Governo. 
 
Esse decreto do Governo, cuja última revisão foi também em Abril de 2005, estabeleceu no seu Capítulo 2 (sec-
ções 7-14) as obrigações específicas do expedidor, do transportador, do condutor, do destinatário, do carregador, 
do embalador, do enchedor e do operador de cisterna de forma muito semelhante à do Capítulo 1.4 do ADR.  
 
Na Finlândia, as prescrições relativas à punição de um crime cometido contra o “act on the transport of dangerous 
goods” ou por agressão ao ambiente durante o transporte de mercadorias perigosas são estabelecidas no Código 
Penal (capítulo 44, secção 13 e capítulo 48, secções 1-4) – punidos com penas de multa ou prisão. As outras situa-
ções de violação do “act on the transport of dangerous goods” são punidas com pena de multa. 
 
 
Hungria 
 
As obrigações e responsabilidades dos intervenientes como são definidas no Capítulo 1.4 do ADR são aplicáveis 
na legislação nacional húngara. Não foi comunicada nenhuma derrogação (transferência de responsabilidades) ao 
Secretariado da CEE/ONU em conformidade com o parágrafo 1.4.1.3.  
 
Na Hungria, a regulação do transporte de mercadorias perigosas é da competência do Ministro dos Transportes 
(actualmente, Ministro da Economia e dos Transportes). O Ministro dos Transportes é também responsável pelo 
controle e inspecção (incluindo os controles à beira da estrada) do transporte de mercadorias perigosas. 
 

6 



CNTMP/2006/23 
28.9.2006 

 
 
Uma infracção às regras do transporte de mercadorias perigosas pode ser apurada pelas autoridades de transpor-
te (inspectores) ou pela polícia. Quando uma infracção é apurada, sem terem ocorrido danos para as pessoas, para 
os bens ou para o ambiente, as autoridades podem definir uma multa ao transportador, expedidor, etc., de acordo 
com o “Código de Infracções”, que faz parte da legislação húngara e que cobre casos menores (não os crimes).  
A multa está mais ou menos em conformidade com as categorias de risco de acordo com o novo anexo da directi-
va dos controles rodoviários. Cabe então ao inspector (polícia) avaliar não só a categoria de risco mas também o 
montante da multa (entre os limites definidos).  
 
Está em preparação um novo decreto do Governo estabelecendo uma lista mais detalhada de infracções e de mul-
tas comparáveis. Estas estão mais ou menos sob a responsabilidade do Ministério da Economia e dos Transportes. 
Todas as outras questões legais e instrumentos estão sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, Ministério 
do Interior e tribunais.  
 
Quando uma infracção à regulamentação provoca danos para as pessoas, para os bens ou para o ambiente, a res-
ponsabilidade é apurada pela polícia, pelo tribunal ou pelas autoridades ambientais (se o ambiente for atingido). 
Os limites são definidos no Código da Estrada, no Código Civil, no Código Penal e na Lei da Protecção do Ambien-
te.  
 
Na medida em que estes instrumentos legais não estão sob a competência do Ministro dos Transportes, não estão 
muito bem ajustados aos objectivos do ADR. Os objectivos destes Códigos são bastante genéricos: agressões à 
segurança rodoviária, ao ambiente, desconformidade com as regras das actividades com matérias radioactivas, 
explosivos, substâncias perigosas para o ambiente, etc. A responsabilidade financeira é estabelecida de acordo 
com o Código Civil, tendo também em conta as responsabilidades dos intervenientes conforme definidas no Capí-
tulo 1.4 do ADR. 
 
 
A directiva comunitária sobre controlos rodoviários no transporte de mercadorias perigosas 
 
Através da Directiva 2004/112/CE, a Comissão Europeia – após laborioso trabalho realizado por peritos de vários 
Estados Membros – aprovou uma modificação aos anexos da Directiva 95/50/CE (conhecida como dos controles 
rodoviários das mercadorias perigosas), que procurou adaptá-los à evolução do próprio ADR e tornar mais efica-
zes as acções de fiscalização. 
 
Com essas preocupações, foi desenvolvido um conceito de “categoria de risco”, associado às infracções praticadas 
no transporte de mercadorias perigosas. Embora seja assumido que tais categorias se destinam sobretudo a ori-
entar a actividade fiscalizadora, será incontornável que uma qualquer “hierarquia” das infracções no direito co-
munitário deva conduzir os governos nacionais a preverem uma escala de sanções que acompanhe as referidas 
“categorias de risco”. 
 
Passemos então em revista o enunciado das categorias de risco, que constitui agora o Anexo II da directiva dos 
controles: 
 
INFRACÇÕES 
 
Para efeitos da presente directiva, a lista não exaustiva infra, subdividida em três categorias de risco (a categoria I corresponde ao risco mais 
grave), serve de orientação quanto ao que deve ser considerado uma infracção. 
A determinação da categoria de risco adequada deve ter em conta as circunstâncias específicas e ser deixada ao critério do organismo ou do 
agente que efectua o controlo na estrada. 
As infracções não enumeradas nas categorias de risco devem ser classificadas com base na definição da categoria. 
 
Categoria de risco I 
 
A violação das disposições aplicáveis do ADR constitui um risco elevado de morte, de lesões corporais graves ou de danos significativos para o 
ambiente e deve normalmente conduzir à adopção imediata das medidas correctivas adequadas, designadamente à imobilização do veículo. 
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Infracções: 
1) As mercadorias perigosas encaminhadas não são admitidas a transporte. 
2) Houve perda de matérias perigosas. 
3) Trata-se de um modo de transporte proibido ou de um meio de transporte inadequado. 
4) Trata-se de um transporte a granel num contentor estruturalmente inadequado para essa utilização. 
5) O veículo não dispõe de um certificado de aprovação adequado. 
6) O veículo deixou de satisfazer as normas de aprovação e constitui um perigo imediato (se esta última condição não se verificar, deve classi-
ficar-se na categoria de risco II). 
7) A embalagem utilizada não foi aprovada. 
8) A embalagem não está conforme às instruções de embalagem aplicáveis. 
9) Não foram satisfeitas as disposições especiais aplicáveis à embalagem em comum. 
10) Foram violadas as regras aplicáveis à sujeição e à estiva da carga. 
11) Foram violadas as regras aplicáveis ao carregamento em comum de volumes. 
12) Não foram respeitadas as taxas de enchimento admissíveis para as cisternas ou volumes. 
13) Não foram cumpridas as disposições relativas à limitação das quantidades transportadas numa unidade de transporte. 
14) Não foi assinalada a presença de mercadorias perigosas (documentação, marcação e etiquetagem dos volumes, sinalização e painéis do 
veículo, etc.). 
15) O veículo não dispõe de sinalização ou de painéis. 
16) Não existe informação pertinente sobre a matéria transportada que permita determinar uma infracção correspondente à categoria de 
risco I (designadamente número ONU, designação oficial de transporte, grupo de embalagem, etc.). 
17) O condutor não dispõe de certificado de formação profissional válido. 
18) Foi utilizada uma chama ou uma lâmpada não protegida. 
19) A proibição de fumar não foi observada. 
 
Categoria de risco II 
 
A violação das disposições aplicáveis do ADR constitui um risco de lesões corporais ou de danos para o ambiente e deverá normalmente con-
duzir à adopção das medidas correctivas apropriadas, como, se possível e adequado, a exigência de rectificação no local do controlo ou, o 
mais tardar, quando da conclusão da operação de transporte em curso. 
Infracções: 
1) A unidade de transporte comporta mais de um reboque/semi-reboque. 
2) O veículo não satisfaz as normas de aprovação, mas não apresenta perigo imediato. 
3) O veículo não dispõe de extintores de incêndio operacionais; o extintor pode ser considerado operacional caso falte apenas o selo obrigató-
rio e/ou a indicação do prazo de validade. Esta regra não se aplica no caso de o extintor claramente já não estar operacional (por ex., o ma-
nómetro indica 0). 
4) O veículo não dispõe do equipamento exigido no ADR ou nas instruções escritas. 
5) As datas dos ensaios e das inspecções e o período de utilização das embalagens, dos grandes recipientes para granel (GRG) ou das grandes 
embalagens não foram respeitados. 
6) Trata-se de um transporte de volumes com embalagens, GRG ou grandes embalagens danificados ou ainda de embalagens vazias e por 
limpar danificadas. 
7) Os volumes são transportados num contentor estruturalmente inadequado para tal fim. 
8) As cisternas/contentores-cisternas (inclusive quando vazios e por limpar) estão mal fechados. 
9) A embalagem exterior está mal fechada, no caso do transporte de embalagens em comum. 
10) A etiquetagem, a marcação ou a sinalização estão incorrectas. 
11) Não há instruções escritas em conformidade com o ADR ou as instruções escritas não são pertinentes para as mercadorias transportadas. 
12) O veículo não está adequadamente vigiado ou estacionado. 
 
Categoria de risco III 
 
A violação das disposições aplicáveis traduz-se num risco reduzido de lesões corporais ou de danos para o ambiente e as medidas correctivas 
adequadas não necessitam de ser tomadas no local, podendo ser adoptadas posteriormente nas instalações da empresa. 
Infracções: 
1) A dimensão dos painéis ou das etiquetas, ou ainda das letras, figuras ou símbolos apostos nesses painéis ou etiquetas não é regulamentar. 
2) Os documentos de transporte não contêm as informações necessárias, com excepção das previstas no ponto 16 da categoria de risco I. 
3) O certificado de formação não se encontra a bordo do veículo, mas o condutor pode comprovar que possui tal certificado. 

 
Sublinho que esta enumeração de infracções, apesar de ser considerada como não exaustiva, agrupa um número 
excessivamente restrito de situações na “categoria III”, o que, em meu entender, pode contribuir para se atribuir 
demasiada gravidade a desvios de reduzido impacto na segurança dos transportes. 
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O quadro que acabo de vos expor, sobre o que prevêem o ADR, algumas legislações nacionais e o direito da União 
Europeia, evidencia que já se fez um caminho importante no sentido de harmonizar a imputação de responsabili-
dades. 
 
Contudo, a falta de aproximação entre as punições às infracções levar-nos-á também a compreender o muito que 
ainda temos a fazer – governos e organizações profissionais – para que a actividade do transporte rodoviário de 
mercadorias perigosas disponha de uma regulação segura, equilibrada e justa neste domínio. 
 

Muito obrigado pela vossa atenção! 
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