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NOVOS ACORDOS DE DERROGAÇÃO AO ADR E AO RID  
AINDA NÃO APRECIADOS POR PORTUGAL 

 
 

Acordo Multilateral M 185 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à aplicação da derrogação do 1.1.4.2.1 ao transporte de matérias da classe 9 que não estão 
submetidas ao Código IMDG nem às Instruções Técnicas da OACI numa cadeia de transportes que 

inclua o modo marítimo ou aéreo 
 

Em derrogação à última frase do 1.1.4.2.1, quando as matérias da classe 9 não submetidas ao Código IMDG 
nem às Instruções Técnicas da OACI, são transportadas numa cadeia de transportes que inclua o modo 
marítimo ou aéreo, as embalagens, os contentores, as cisternas móveis e os contentores-cisternas que 
contenham essas matérias não necessitam cumprir os requisitos previstos no ADR relativos à embalagem, à 
embalagem em comum, à marcação, à etiquetagem das embalagens e à sinalização com placas-etiquetas. 
 
Nas cisternas móveis e contentores-cisternas, vazios por limpar, incluindo a subsequente deslocação até às 
instalações de limpeza, também se aplica o mesmo regime. 
 
Além das indicações previstas no ADR, o expedidor deve mencionar o seguinte no documento de transporte: 
“Transporte efectuado nos termos da Secção 1.5.1 do ADR (M185)” 
 
Este Acordo é válido até 30 de Junho de 2009 nos transportes efectuados nos territórios das Partes 
Contratantes do ADR que o tenham assinado. Se for revogado antes dessa data por um dos signatários, 
continua válido até à referida data apenas para os transportes efectuados nos territórios das Partes 
Contratantes do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado. 
 
Proposto pelo Reino Unido em 12.03.2007. Assinado pela Bélgica (10.04.2007), pela Alemanha (13.04.2007) e pela 
Noruega (24.04.2007). 
 
 
 

Acordo Multilateral M 186 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à disposição especial de embalagem PP1 da instrução de embalagem P001 
 

1. A disposição especial de embalagem PP1 da instrução de embalagem P001 pode ser substituída por: 

“PP1 Para os números ONU 1133, 1210, 1263 e 1866 e para os adesivos, tintas de impressão, matérias 
aparentadas às tintas de impressão, tintas, matérias aparentadas às tintas e resinas em solução 
abrangidos pelo número UN 3082, as embalagens metálicas ou de matéria plástica para matérias dos 
grupos de embalagem II e III que não ultrapassem 5 litros, podem não satisfazer os ensaios do capítulo 
6.1 quando transportadas: 

a) em carregamento paletizado, em caixas-paletes ou noutras cargas unitárias, por exemplo 
embalagens individuais colocadas ou empilhadas sobre uma palete e amarradas por cintas, por um 
invólucro de filme retrátil ou estirável ou por qualquer outro meio; ou 

b) como embalagens interiores de embalagens combinadas cuja massa líquida não ultrapasse 40 kg 

2. Aplicam-se os restantes requisitos do ADR. 

3. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre as Partes Contratantes do ADR que o tenham 
assinado, até 31 de Dezembro de 2008, excepto se for revogado antes desta data por um dos signatários, 
ficando nesse caso válido apenas para os transportes entre as Partes Contratantes do ADR que o tenham 
subscrito e não o tenham revogado, no seu território, até à referida data 

 
Proposto pela Bélgica em 19.04.2007. Assinado pela Noruega (08.05.2007). 


