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Anexo I 
 

PARTE 1 
[…] 

CAPÍTULO 1.1 
[…] 

 
1.1.1 [...] 
1.1.2 [...] 
1.1.3 [...] 
 
1.1.3.1 [..] 
a) […]  
b) […]  
c) […]  
d) ao transporte efectuado por serviços de intervenção ou sob o seu controle, na medida em que seja necessário para 
intervenções de urgência, em particular os transportes efectuados:  
- por veículos pronto-socorro que reboquem veículos avariados ou sinistrados contendo mercadorias perigosas; ou 
- para conter, recuperar e deslocar para local seguro as mercadorias perigosas envolvidas num incidente ou num acidente; 

e) […] 
f) ao transporte de recipientes e de cisternas de armazenagem ou estáticos, vazios, por limpar, que tenham contido gases da 
classe 2 dos grupos A, O ou F, matérias dos grupos de embalagem II ou III das classes 3 ou 9, ou pesticidas dos grupos de 
embalagem II ou III da classe 6.1, nas seguintes condições: 
- todas as aberturas, com excepção dos dispositivos de descompressão (quando estiverem instalados), sejam hermeticamente 
fechadas ; 

- tenham sido tomadas medidas para impedir qualquer fuga de conteúdo nas condições normais de transporte; e 
- a carga seja fixada em berços, cestos ou outros dispositivos de manuseamento ou fixada ao veículo ou contentor de forma a 
não oscilar nem se deslocar nas condições normais de transporte.  
Não são abrangidos pela presente isenção os recipientes e de cisternas de armazenagem ou estáticos que tenham contido 
matérias explosivas dessensibilizadas ou matérias cujo transporte seja proibido pelo RPE. 

NOTA […]  
 
1.1.3.2 […]  
a) […]  
b) […]  
c) […]  
d) dos gases contidos no equipamento utilizado para o funcionamento dos veículos (por exemplo os extintores), mesmo 
enquanto peças sobressalentes (por exemplo os pneus cheios). Esta isenção abrange igualmente os pneus cheios transporta-
dos enquanto carga;  

e) dos gases contidos no equipamento especial dos veículos e necessários ao funcionamento desse equipamento especial 
durante o transporte (sistema de arrefecimento, aquários, aparelhos de aquecimento, etc.) bem como os recipientes 
sobressalentes para esses equipamentos e os recipientes a substituir, vazios por limpar, transportados na mesma unidade de 
transporte;  
f) dos gases contidos nos produtos alimentares ou nas bebidas.  
 
1.1.3.3 [...] 
1.1.3.4 [...] 
1.1.3.5 [...] 
1.1.3.6 [...] 
1.1.4 [...] 
1.1.4.1 [...] 
 
1.1.4.2 […]  
1.1.4.2.1 […]  
a) […]  
b) […]  
c) […]  
Esta derrogação não é válida para as mercadorias classificadas como mercadorias perigosas nas classes 1 a 9 do RPE, e 
consideradas como não perigosas em conformidade com as disposições aplicáveis do Código IMDG ou das Instruções 
Técnicas da OACI.  
1.1.4.2.2 As unidades de transporte compostas por um ou vários veículos, para além dos que transportem contentores, 
cisternas móveis ou contentores-cisternas segundo as disposições previstas no 1.1.4.2.1 c), munidas de sinalização não 
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conforme com as disposições do 5.3.1 do RPE, mas com marcação e sinalização conformes com o Capítulo 5.3 do Código 
IMDG, são admitidas ao transporte numa cadeia de transporte que comporte um percurso marítimo, na condição de que sejam 
satisfeitas as disposições do 5.3.2 do RPE relativas aos painéis laranja. 
1.1.4.2.3 No transporte numa cadeia de transporte que comporte um percurso marítimo ou aéreo, as informações exigidas nos 
5.4.1 e 5.4.2 e por certas disposições especiais do Capítulo 3.3 podem ser substituídas pelo documento de transporte e pelas 
informações exigidas, respectivamente, pelo Código IMDG ou pelas Instruções Técnicas da OACI, salvo se, quando o RPE 
exigir informações suplementares, estas forem acrescentadas ou indicadas no local apropriado.  
NOTA: Para o transporte em conformidade com o 1.1.4.2.1, ver também 5.4.1.1.7. Para o transporte em contentores, ver 
também 5.4.2.  
 
1.1.4.3 Utilização de cisternas móveis de tipo OMI aprovadas para os transportes marítimos  
As cisternas móveis de tipo OMI (tipos 1, 2, 5 e 7) que não satisfaçam as prescrições dos Capítulos 6.7 ou 6.8, mas que tenham 
sido construídas e aprovadas antes de 1 de Janeiro de 2003 em conformidade com as disposições do Código IMDG (incluindo 
as medidas transitórias) (Emenda 29-98), podem ser utilizadas até 31 de Dezembro de 2009 na condição de que satisfaçam as 
prescrições em matéria de ensaios e de controles aplicáveis do Código IMDG (Emenda 29-98) e que as instruções indicadas 
nas colunas (12) e (14) do Capítulo 3.2 do Código IMDG (Emenda 33-06) sejam completamente satisfeitas. Podem continuar a 
ser utilizadas depois de 31 de Dezembro de 2009 se satisfizerem as prescrições em matéria de ensaios e de controles aplicáveis 
do Código IMDG, mas na condição de que as instruções das colunas (10) e (11) do Capítulo 3.2 e do Capítulo 4.2 do RPE 
sejam respeitadas1. 
_________________________________ 

1 A Organização Marítima Internacional (OMI) publicou a circular DSC/Circ.12 (e seus rectificativos), intitulada “Guidance on the Continued 
Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods” (Indicações relativas à continuação de 
utilização das cisternas móveis e dos veículos-cisternas rodoviários de tipo OMI existentes para transporte de mercadorias perigosas). O texto dessa 
circular está disponível em inglês no sítio internet da OMI com o seguinte endereço: www.imo.org. 
 
1.1.4.4 [...] 
1.1.4.5 [...] 
 

CAPÍTULO 1.2 
[…] 

 
1.2.1  […] 
A 
[...] 
"Aerossol", um recipiente não recarregável que satisfaça as prescrições do 6.2.4, de metal, vidro ou matéria plástica, contendo 
um gás comprimido, liquefeito ou dissolvido sob pressão, com ou sem um líquido, pasta ou pó, e equipado com um dispositivo 
de escape que permita expulsar o conteúdo sob a forma de partículas sólidas ou líquidas em suspensão num gás, sob a forma de 
espuma, de pasta ou de pó, ou no estado líquido ou gasoso;  
[...] 
"ASTM", a American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshoho-cken, PA, 19428-2959, United States of America); 
[...] 
 
B [...] 
 
C 
[...] 
"Capacidade de um reservatório ou de um compartimento de reservatório", para as cisternas, o volume interior total da cisterna ou do 
compartimento da cisterna expresso em litros ou em metros cúbicos. Quando for impossível encher completamente o reserva-
tório ou o compartimento de reservatório devido à sua forme ou construção, essa capacidade reduzida deve ser utilizada na 
determinação do grau de enchimento e na marcação da cisterna; 
[...] 
"CEE-ONU", a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la 
Paix, CH-1211 GENEVE 10, Suisse); 
[...] 
"CGA", a Compressed Gas Association" (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of 
America); 
[...] 
"Cisterna fechada hermeticamente", uma cisterna destinada ao transporte de líquidos com uma pressão de cálculo de pelo menos 4 
bar, ou destinada ao transporte de matérias sólidas (pulverulentas ou granuladas) qualquer que seja a pressão de cálculo, cujas 
aberturas se fecham hermeticamente, e que:  
- não possui válvulas de segurança, discos de ruptura ou outros dispositivos análogos de segurança nem válvulas de depressão; 
ou  

- não possui de válvulas de segurança, discos de ruptura ou outros dispositivos análogos de segurança, mas possui válvulas de 
depressão em conformidade com as prescrições do 6.8.2.2.3; ou  

- possui válvulas de segurança precedidas de um disco de ruptura em conformidade com o 6.8.2.2.10, mas não possui válvulas 
de depressão; ou  
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- possui válvulas de segurança precedidas de um disco de ruptura em conformidade com o 6.8.2.2.10, e válvulas de depressão 
em conformidade com as prescrições do 6.8.2.2.3; 
[...] 
 
D 
[...] 
"Dossiê da cisterna", um dossiê que contem todas as informações técnicas importantes respeitantes a uma cisterna, a um veículo-
bateria ou a um CGEM, tais como os certificados e relatórios mencionados nos 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4; 
 
E[...] 
F[...] 
G[...] 
H[...] 
I[...] 
J[...] 
L[...] 
 
M 
"Manual de Ensaios e de Critérios", a quarta edição revista do Regulamento tipo da ONU relativo ao transporte de mercadorias 
perigosas, Manual de Ensaios e de Critérios (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 conforme modificado pelo documento 
ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1), publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque e Genebra;  
[...] 
"Membro da tripulação", um condutor ou qualquer outra pessoa que acompanhe o condutor por motivos de segurança, de pro-
tecção física, de formação ou de operação; 
[...] 
 
P[...] 
Q[...] 
 
R 
[...] 
"Regulamento tipo da ONU", o Regulamento tipo anexo à décima quarta edição revista das Recomendações relativas ao transpor-
te de mercadorias perigosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.14), publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova 
Iorque e Genebra; 
[...] 
 
S 
[...] 
"Sobrembalagem", um invólucro utilizado (no caso da classe 7, por um mesmo expedidor) para conter um ou vários volumes 
consolidados numa só unidade mais fácil de manusear e de estivar durante o transporte. Exemplos de sobrembalagens:  
a) um estrado de carregamento, como por exemplo uma palete sobre a qual vários volumes são colocados ou empilhados e 
fixados por uma banda de matéria plástica, uma capa de filme retráctil ou extensível ou por outros meios apropriados; ou  
b) uma embalagem exterior de protecção, como por exemplo uma caixa ou uma grade; 
[...] 
 
T[...] 
 
U 
"UIC", a União Internacional dos Caminhos de Ferro (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 PARIS, França); 
[...] 
 
V[...] 
1.2.2  [...]. 
 

CAPÍTULO 1.3 
[…] 

 
1.3.1 [...] 
1.3.2 [...] 
1.3.2.1 [...] 
1.3.2.2 [...] 
1.3.2.3 [...] 
1.3.2.4  Formação relativa à classe 7  
Para os fins da classe 7, o pessoal deve receber uma formação apropriada incidindo na radioprotecção, incluindo as precauções 
a tomar para restringir a sua exposição no trabalho e a exposição das outras pessoas que podem ser afectadas por essas acções.  
1.3.3 [...] 
1.3.4 [...] 
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CAPÍTULO 1.4 
[…] 

 
1.4.1 [...] 
1.4.2 [...] 
1.4.2.1 [...] 
1.4.2.2 [...] 
1.4.2.2.1 [...] 
1.4.2.2.2 [...] 
1.4.2.2.3 [...] 
1.4.2.2.4 [...] 
1.4.2.2.5 (Reservado). 
1.4.2.3 [...] 
1.4.3 [...] 
1.4.3.1 [...] 
1.4.3.2 [...] 
1.4.3.3 [...] 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...]  
g) [...] 
h) [...] 
i) (Reservado) 
j) quando do enchimento de veículos ou contentores com mercadorias perigosas a granel, assegurar-se da aplicação das 
disposições pertinentes do Capítulo 7.3. 
 
 

CAPÍTULO 1.5 
[…] 

 
1.5.1 Derrogações 
1.5.1.1 A autoridade competente pode, nos termos dos artigos 4º, 5º e 6º do decreto-lei que aprova o RPE, autorizar certos 
transportes no território português em derrogação às prescrições do RPE, na condição de que a segurança não seja comprome-
tida. Essas derrogações devem ser comunicadas à Comissão Europeia pela autoridade que autorizou a derrogação. 
NOTA 1: O "arranjo especial" segundo 1.7.4 não é considerado como uma derrogação segundo a presente secção. 
NOTA 2: Em transporte internacional, ver NOTA de fim de capítulo. 
 
1.5.1.2 A derrogação expira automaticamente quando da entrada em vigor de uma modificação pertinente do RPE. 
1.5.1.3 Os transportes realizados na base de derrogações são operações de transporte nos termos do RPE. 
1.5.2 (Reservado). 
 
NOTA de fim de capítulo 
O parágrafo 1.5.1.1 do ADR tem a seguinte redacção: 
1.5.1.1 As autoridades competentes das Partes contratantes podem, nos termos do nº 3 do artigo 4º do ADR, acordar directamente entre si autorizar 
certos transportes no seu território em derrogação temporária às prescrições do ADR, na condição de que a segurança não seja comprometida. Essas 
derrogações devem ser comunicadas pela autoridade que tomou a iniciativa da derrogação temporária ao secretariado da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a Europa, que as levará ao conhecimento das Partes contratantes. 
NOTA : O "arranjo especial" segundo 1.7.4 não é considerado como uma derrogação temporária segundo a presente secção. 
 
 

CAPÍTULO 1.6 
[…] 

 
1.6.1 […] 
1.6.1.1 Salvo prescrição em contrário, as matérias e objectos do RPE podem ser transportadas até 30 de Junho de 2007 
segundo as prescrições do RPE que lhes são aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006. 
1.6.1.2 a) As etiquetas de perigo e as placas-etiquetas que, até 31 de Dezembro de 2004, eram conformes com os modelos nºs 
7A, 7B, 7C, 7D ou 7E prescritos nessa data poderão ser utilizadas até 31 de Dezembro de 2010. 
b) As etiquetas de perigo e as placas-etiquetas que, até 31 de Dezembro de 2006, eram conformes com os modelos nº 5.2 pres-
crito nessa data poderão ser utilizadas até 31 de Dezembro de 2010. 
1.6.1.3 […] 
1.6.1.4 […] 
1.6.1.5 […] 
1.6.1.6 […] 
1.6.1.7 […] 
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1.6.1.8 […] 
1.6.1.9 […] 
1.6.1.10 […] 
1.6.1.11 As homologações de tipo dos tambores, jerricanes e embalagens compósitas de polietileno de alta ou média massa 
molecular, bem como dos GRG de polietileno de alta massa molecular, emitidas antes de 1de Julho de 2007 em conformidade 
com as prescrições do 6.1.6.1 a) aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006 mas que não satisfaçam às prescrições do 6.1.6.1 a) 
aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2007, continuam a ser válidas. 
1.6.1.12 As disposições da secção 1.9.5 devem ser aplicadas apenas a partir de 1 de Julho de 2007. Apesar das disposições da 
secção 1.9.5, as Partes contratantes do ADR poderão ainda aplicar, o mais tardar até 31 de Dezembro de 2009, restrições à 
passagem de veículos nos túneis rodoviários em conformidade com disposições da sua legislação nacional.  
1.6.2 […] 
1.6.2.1 […] 
1.6.2.2 […] 
1.6.2.3 […] 
1.6.2.4 Os recipientes sob pressão que tenham sido concebidos e construídos em conformidade com códigos técnicos que 
tenham deixado de ser reconhecidos segundo o 6.2.3 poderão ainda ser utilizados. 
1.6.2.5 Os recipientes sob pressão e os seus fechos concebidos e construídos em conformidade com as normas aplicáveis no 
momento da sua construção mas que já não sejam enumeradas no 6.2.2 ou no 6.2.5 poderão ainda ser utilizados. 
1.6.3 […] 
1.6.3.1 […] 
1.6.3.2 […] 
1.6.3.3 […] 
1.6.3.4 […] 
1.6.3.5 […] 
1.6.3.6 […] 
1.6.3.7 […] 
1.6.3.8 […] 
1.6.3.9 […] 
1.6.3.10 […] 
1.6.3.11 […] 
1.6.3.12 […] 
1.6.3.13 […] 
1.6.3.14 […] 
1.6.3.15 As cisternas fixas (veículos-cisternas) e as cisternas desmontáveis que tenham sido construídas antes de 1 de Julho de 
2007 em conformidade com as prescrições aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006, mas que todavia não sejam conformes com 
as prescrições do 6.8.2.2.3 aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2007, poderão ainda ser utilizadas até à próxima inspecção 
periódica. 
1.6.3.16 Para as cisternas fixas (veículos-cisternas), cisternas desmontáveis e veículos-baterias que tenham sido construídos 
antes de 1 de Janeiro de 2007 mas que todavia não satisfaçam as prescrições dos 4.3.2, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 relativas ao dossiê de 
cisterna, a conservação dos ficheiros para o dossiê de cisterna deve começar o mais tardar na próxima inspecção periódica. 
1.6.3.17 As cisternas fixas (veículos-cisternas) e as cisternas desmontáveis destinadas ao transporte das matérias da classe 3, 
grupo de embalagem I, com uma pressão de vapor a 50°C de no máximo 175 kPa (1,75 bar) (absoluta), construídas antes de 1 
de Julho de 2007 em conformidade com as prescrições aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006 e às quais tenha sido atribuído o 
código-cisterna L1.5BN em conformidade com as prescrições aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006, poderão ainda ser utili-
zadas no transporte das referidas matérias até 31 de Dezembro de 2018. 
1.6.3.18 […] 
1.6.3.19 […] 
1.6.3.20 […] 
1.6.3.21 […] 
1.6.3.22 a 1.6.3.24 […] 
1.6.3.25 Não é necessário indicar a data do ensaio de estanquidade prescrito no 6.8.2.4.3 na placa prescrita no 6.8.2.5.1 antes 
de ter sido efectuado o primeiro ensaio de estanquidade que tenha lugar depois de 1 de Janeiro de 2005. 
Não é necessário indicar, na placa da cisterna, o tipo de ensaio ("P" ou "L") prescrito no 6.8.2.5.1 antes de ser efectuado o 
primeiro ensaio que deva ter lugar depois de 1 de Janeiro de 2007. 
1.6.3.26 As cisternas fixas (veículos-cisternas) e cisternas desmontáveis construídas antes de 1 de Janeiro de 2007 em conformi-
dade com as prescrições aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006, mas que todavia não estejam em conformidade com as 
prescrições aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2007 no que se refere à marcação da pressão exterior de cálculo em 
conformidade com o 6.8.2.5.1, poderão ainda ser utilizadas. 
1.6.3.27 a 1.6.3.29 (Reservados). 
1.6.3.30 […] 
1.6.3.31 As cisternas fixas (veículos-cisternas), cisternas desmontáveis e os veículos-baterias que tenham sido concebidos e 
construídos em conformidade com códigos técnicos que tenham deixado de ser reconhecidos segundo o 6.8.2.7 poderão ainda 
ser utilizados. 
1.6.3.32 a 1.6.3.39 (Reservados) 
1.6.3.40 […] 
1.6.4 Contentores-cisternas, cisternas móveis e CGEM 
1.6.4.1 […] 
1.6.4.2 […] 
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1.6.4.3 […] 
1.6.4.4 […] 
1.6.4.5 […] 
1.6.4.6 Os contentores-cisternas construídos antes de 1 de Janeiro de 2007 em conformidade com as prescrições aplicáveis até 
31 de Dezembro de 2006, mas que todavia não estejam em conformidade com as prescrições aplicáveis a partir de 1 de Janeiro 
de 2007 no que se refere à marcação da pressão exterior de cálculo em conformidade com o 6.8.2.5.1, poderão ainda ser utiliza-
dos. 
1.6.4.7 […] 
1.6.4.8 […] 
1.6.4.9 Os contentores-cisternas e CGEM que tenham sido concebidos e construídos em conformidade com códigos técnicos 
que tenham deixado de ser reconhecidos segundo o 6.8.2.7 poderão ainda ser utilizados. 
1.6.4.10 […] 
1.6.4.11 […] 
1.6.4.12 Os contentores-cisternas e os CGEM que tenham sido construídos antes de 1 de Janeiro de 2003 segundo as prescri-
ções aplicáveis até 31 de Dezembro de 2002, mas que não sejam conformes com as disposições aplicáveis a partir daquela data, 
poderão ainda ser utilizados. A afectação aos códigos-cisternas nas aprovações do protótipo e as marcações pertinentes deverão 
ser efectuadas antes de 1 de Janeiro de 2008. A marcação dos códigos alfanuméricos das disposições especiais TC, TE e TA em 
conformidade com o 6.8.4 deve ser efectuada por ocasião da afectação dos códigos-cisternas ou por ocasião de um dos ensaios 
segundo o 6.8.2.4 que tenha lugar depois dessa afectação, mas o mais tardar, em 31 de Dezembro de 2008. Enquanto a 
marcação dos códigos pertinentes não for efectuada, a designação oficial de transporte da matéria transportada1 deve ser 
indicada no próprio contentor-cisterna ou numa placa. 
1 A designação oficial de transporte pode ser substituída por uma designação genérica que agrupe matérias de natureza vizinha e igualmente compatí-
veis com as características da cisterna. 
1.6.4.15 Não é necessário indicar a data do ensaio de estanquidade prescrito no 6.8.2.4.3 na placa prescrita no 6.8.2.5.1 antes de 
ter sido efectuado o primeiro ensaio de estanquidade que tenha lugar depois de 1 de Janeiro de 2005. 
Não é necessário indicar, na placa da cisterna, o tipo de ensaio ("P" ou "L") prescrito no 6.8.2.5.1 antes de ser efectuado o 
primeiro ensaio que deva ter lugar depois de 1 de Janeiro de 2007. 
1.6.4.16 […] 
1.6.4.17 Os contentores-cisternas que tenham sido construídos antes de 1 de Julho de 2007 em conformidade com as prescri-
ções aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006, mas que todavia não sejam conformes com as prescrições do 6.8.2.2.3 aplicáveis a 
partir de 1 de Janeiro de 2007, poderão ainda ser utilizados até à próxima inspecção periódica. 
1.6.4.18 Para os contentores-cisternas que tenham sido construídos antes de 1 de Janeiro de 2007 mas que todavia não satisfa-
çam as prescrições dos 4.3.2, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 relativas ao dossiê de cisterna, a conservação dos ficheiros para o dossiê de cister-
na deve começar o mais tardar na próxima inspecção periódica. 
1.6.4.19 Os contentores-cisternas destinados ao transporte das matérias da classe 3, grupo de embalagem I, com uma pressão 
de vapor a 50°C de no máximo 175 kPa (1,75 bar) (absoluta), construídos antes de 1 de Julho de 2007 em conformidade com 
as prescrições aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006 e aos quais tenha sido atribuído o código-cisterna L1.5BN em confor-
midade com as prescrições aplicáveis até 31 de Dezembro de 2006, poderão ainda ser utilizados no transporte das referidas 
matérias até 31 de Dezembro de 2018. 
1.6.4.20 […] 
1.6.4.21 a 1.6.4.29 (Reservados) 
1.6.4.30 A autoridade competente pode continuar a emitir, até 31 de Dezembro de 2007, certificados de aprovação de tipo para 
cisternas móveis e CGEM "UN" de concepção nova que estejam em conformidade com as prescrições do Capítulo 6.7 aplicá-
veis até 31 de Dezembro de 2006. As cisternas móveis e CGEM "UN" que não satisfaçam as prescrições de concepção 
aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2007 mas que tenham sido construídos em conformidade com um certificado de 
aprovação de tipo emitido antes de 1 de Janeiro de 2008 poderão ainda ser utilizados. 
1.6.5 […] 
1.6.5.1 […] 
1.6.5.2 […] 
1.6.5.3 […] 
1.6.5.4 […] 
1.6.5.5 […] 
1.6.5.6 […] 
1.6.5.7 Os veículos completos ou completados que tenham sido submetidos a uma homologação de modelo antes de 31 de 
Dezembro de 2002 em conformidade com o Regulamento ECE Nº.1052 modificado pela série 01 de emendas ou com as 
disposições correspondentes da Directiva 98/91/CE3 e que não sejam conformes com as prescrições do capítulo 9.2 mas que 
sejam conformes com as prescrições relativas à construção dos veículos de base (marginais 220 100 a 220 540 do apêndice B.2) 
aplicáveis até 31 de Dezembro de 2001 poderão ainda ser aprovados e utilizados, na condição de terem sido matriculados pela 
primeira vez ou de terem sido postos em serviço antes de 1 de Julho de 2003. 
2Regulamento ECE nº 105 (Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos destinados ao transporte de mercadorias perigosas no que 
respeita às suas características particulares de construção). 
3Directiva 98/91/CE do Parlamento europeu e do Conselho de 14 de Dezembro de 1998 respeitante aos veículos a motor e respectivos reboques 
destinados ao transporte de mercadorias perigosas por estrada e modificando a Directiva70/156/CEE relativa à recepção por tipo dos veículos a 
motor e respectivos reboques (Jornal Oficial das Comunidades Europeias Nº L 011 de 16.1.1999). 
1.6.5.8 Os veículos EX/II e EX/III que tenham sido aprovados pela primeira vez antes de 1 de Julho de 2005 e que sejam 
conformes com as prescrições da parte 9 em vigor até 31 de Dezembro de 2004 mas que não sejam conformes com as prescri-
ções aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2005 poderão ainda ser utilizados. 
1.6.5.9 […] 
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1.6.5.10 Os certificados de aprovação conformes com o modelo do 9.1.3.5 aplicável até 31 de Dezembro de 2006 poderão 
ainda ser utilizados. 
1.6.6 […] 
1.6.6.1 […] 
1.6.6.2 […] 
1.6.6.2.1 […] 
1.6.6.2.2 As embalagens fabricadas segundo um modelo aprovado pela autoridade competente nos termos das disposições das 
edições de 1985 ou de 1985 (revista em 1990) do Nº 6 da Colecção de Segurança da AIEA poderão continuar a ser utilizadas 
sob reserva da aprovação multilateral do modelo de pacote, da execução do programa obrigatório de garantia da qualidade em 
conformidade com as prescrições aplicáveis do 1.7.3, e dos limites de actividade e das restrições relativas às matérias do 2.2.7.7. 
As modificações do modelo de embalagem ou da natureza ou quantidade do conteúdo radioactivo autorizado que, segundo o 
que for determinado pela autoridade competente, tenham influência significativa na segurança devem satisfazer as prescrições 
do RPE. Todas as embalagens cujo fabrico se inicie depois de 31 de Dezembro de 2006 devem satisfazer as prescrições do 
RPE. 
1.6.6.3 […] 
 

CAPÍTULO 1.7 
[…] 

 
1.7.1 […] 
1.7.2 […] 
1.7.2.1 […] 
1.7.2.2 […] 
1.7.2.3  As doses individuais eficazes devem ser inferiores aos limites de doses pertinentes. Em matéria de transporte, a pro-
tecção e a segurança devem ser optimizadas de forma a que o valor das doses individuais, o número de pessoas expostas e a 
probabilidade de sofrer uma exposição sejam mantidos o mais baixo que seja razoavelmente possível, tendo conta os factores 
económicos e sociais, e na condição de que as doses individuais sejam submetidas a limites. É necessário adoptar uma aproxi-
mação rigorosa e sistemática que tome em conta as interacções entre o transporte e outras actividades. 
1.7.2.4 No caso das exposições profissionais resultantes de actividades de transporte, quando se estima que a dose eficaz: 
a) se situará provavelmente entre 1 e 6 mSv num ano, é necessário aplicar um programa de avaliação de doses através de uma 
vigilância dos locais de trabalho ou de uma vigilância individual; 
b) ultrapassará provavelmente 6 mSv num ano, é necessário proceder a uma vigilância individual. 
Quando se procede a uma vigilância individual ou a uma vigilância dos locais de trabalho, é necessário possuir registos 
apropriados. 
1.7.3 […] 
1.7.4 […] 
1.7.4.1 Por arranjo especial, entende-se as disposições, aprovadas pela autoridade competente, em virtude das quais pode ser 
transportada uma remessa de matérias radioactivas que não satisfaça todas as prescrições aplicáveis do RPE. 
NOTA: O arranjo especial não é considerado como uma derrogação temporária segundo 1.5.1. 
1.7.4.2 […] 
1.7.5 […] 
1.7.6 […] 
 

CAPÍTULO 1.8 
[…] 

 
1.8.1 […] 
1.8.2 […] 
1.8.3 […] 
1.8.3.1 […] 
1.8.3.2 […] 
1.8.3.3 […] 
1.8.3.4 […] 
1.8.3.5 […] 
1.8.3.6 […] 
1.8.3.7 […] 
1.8.3.8 […] 
1.8.3.9 […] 
1.8.3.10 O exame é sujeito à fiscalização e orientação da autoridade competente, e é realizado por entidades formadoras reco-
nhecidas pela autoridade competente e cujos cursos tenham sido aprovados por ela. O organismo examinador não deve ser a 
organização de leccionação. 
NOTA: Ver NOTA 1 de fim de capítulo. 
1.8.3.11 […] 
1.8.3.12 Exame 
1.8.3.12.1 O exame consiste numa prova escrita que pode ser completada por um exame oral. 
1.8.3.12.2 É interdita a utilização na prova escrita de quaisquer documentos além da regulamentação internacional ou nacional. 
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1.8.3.12.3 Só podem ser utilizados dispositivos electrónicos se forem fornecidos pelo organismo examinador. O candidato não 
poderá em nenhum caso introduzir dados suplementares no dispositivo electrónico. Só poderá responder às questões coloca-
das. 
1.8.3.12.4 O exame consiste numa prova escrita, que compreende duas partes:  
a) Cada candidato é chamado a responder a um questionário, composto, no mínimo, por 20 perguntas de desenvolvimento 
incidindo pelo menos nas matérias visadas na lista do 1.8.3.11. Contudo, é possível utilizar perguntas de escolha múltipla. Neste 
caso, duas perguntas de escolha múltipla equivalem a uma pergunta de desenvolvimento. Entre essas matérias, deve ser dada 
uma atenção especial aos temas seguintes: 
- medidas gerais de prevenção e de segurança; 
- classificação das mercadorias perigosas; 
- disposições gerais de embalagem, incluindo os veículos-cisternas, contentores-cisternas, etc.; 
- a marcação, a etiquetagem, a sinalização e os painéis laranja; 
- as menções no documento de transporte; 
- a movimentação e a estiva; 
- a formação profissional da tripulação; 
- os documentos de bordo e certificados de transporte; 
- as instruções escritas; 
- as prescrições relativas ao material de transporte. 
b) Cada candidato realiza ainda um estudo de caso relacionado com as tarefas do conselheiro visadas no 1.8.3.3, para 
demonstrar que dispõe das qualificações requeridas para desempenhar as funções de conselheiro. 
1.8.3.13 […] 
1.8.3.14 […] 
1.8.3.15 […] 
1.8.3.16 […] 
1.8.3.16.1[…] 
1.8.3.16.2 O exame tem por finalidade verificar se o titular possui os conhecimentos necessários para exercer as tarefas visadas 
no 1.8.3.3. Os conhecimentos necessários são os definidos no 1.8.3.11 b), e devem incidir nas inovações técnicas, jurídicas, ou 
relativas às matérias a transportar, que foram introduzidas na legislação desde a emissão ou desde a última renovação do 
certificado, devendo essas inovações ser definidas periodicamente pela autoridade competente. O exame deve ter lugar e deve 
ser supervisionado nas mesmas condições que as indicadas nos 1.8.3.10 e 1.8.3.12 a 1.8.3.14. Contudo, não é necessário que o 
titular realize o estudo de caso mencionado no 1.8.3.12.4 b). 
1.8.3.17 […] 
1.8.3.18 […] 
1.8.4 […] 
1.8.5 […] 
1.8.5.1 Se ocorrer um acidente ou um incidente grave, por ocasião da carga, do enchimento, do transporte ou da descarga de 
mercadorias perigosas no território português, o carregador, o enchedor, o transportador ou o destinatário, respectivamente, 
devem garantir que seja apresentado à autoridade competente portuguesa um relatório estabelecido segundo o modelo prescri-
to no 1.8.5.4. Considera-se satisfeita esta obrigação se for apresentado o relatório de acidente prescrito no 1.8.3.6. 
NOTA: Em transporte internacional, ver NOTA 1 de fim de capítulo. 
1.8.5.2 […] 
1.8.5.3 […] 
1.8.5.4 […] 
 
NOTAS de fim de capítulo 
1. […]: 

 

1.8.2.1 […] 
1.8.2.2 […] 
1.8.2.3 […] 
1.8.3.2 […] 
1.8.3.10 O exame é organizado pela autoridade competente ou por um organismo examinador designado por ela. O organismo examinador não deve ser uma organi-
zação de leccionação. 
A designação do organismo examinador é feita sob forma escrita. Esta aprovação pode ter uma duração limitada e baseia-se nos seguintes critérios: 
- competência do organismo examinador; 
- especificações das modalidades de exame propostas pelo organismo examinador;  
- medidas destinadas a assegurar a imparcialidade dos exames; 
- independência do organismo em relação às pessoas singulares ou colectivas que empregam conselheiros. 

1.8.4. […] 
1.8.5.1 Se ocorrer um acidente ou um incidente grave, por ocasião da carga, do enchimento, do transporte ou da descarga de mercadorias perigosas no território de uma 
Parte contratante, o carregador, o enchedor, o transportador ou o destinatário, respectivamente, devem assegurar que um relatório estabelecido segundo o modelo prescrito 
no 1.8.5.4 seja apresentado à autoridade competente da Parte contratante envolvida.  
1.8.5.2 […] 
 

2. […] 
 

CAPÍTULO 1.9 
[…] 
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1.9.1  [...] 
1.9.2 [...] 
1.9.3  [...] 
a) condições ou restrições de segurança suplementares relativas aos veículos que circulem em certas obras de arte, tais como 
pontes, aos veículos que utilizem meios de transporte combinado, tais como navios ou comboios, ou os veículos que cheguem 
ou saiam de portos ou de outros terminais de transporte especificados; 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
1.9.4 [...] 
1.9.5 Restrições nos túneis  
NOTA: Figuram igualmente no capítulo 8.6 disposições relativas às restrições à passagem dos veículos nos túneis rodoviários  
1.9.5.1 Disposições gerais  
Quando a autoridade competente aplicar restrições à passagem de veículos transportando mercadorias perigosas em túneis, deve 
afectar cada túnel rodoviário a uma das categorias definidas no 1.9.5.2.2. Devem ser tidas em consideração as características do 
túnel, a avaliação dos riscos (tendo em conta a disponibilidade e a adequabilidade de itinerários e de modos de transporte 
alternativos), e a gestão do tráfego. O mesmo túnel pode ser afectado a mais de uma categoria de túnel consoante, por exemplo, o 
período do dia ou o dia da semana, etc.  
1.9.5.2 Determinação das categorias  
1.9.5.2.1 A determinação das categorias deve basear-se na hipótese de que existem nos túneis três perigos principais susceptíveis de 
provocar um grande número de vítimas ou de danificar gravemente a sua estrutura:  

a) As explosões;  
b) As fugas de gás tóxico ou de líquido tóxico volátil;  
c) Os incêndios.  

1.9.5.2.2 As cinco categorias de túneis são as seguintes:  
Categoria de túnel A:  
Nenhuma restrição ao transporte de mercadorias perigosa  
Categoria de túnel B:  
Restrição ao transporte das mercadorias perigosas susceptíveis de provocar uma explosão muito importante  
São consideradas como mercadorias perigosas que preenchem este critério as mercadorias que figuram a seguir1

1
:  

Classe 1:  Grupos de compatibilidade A e L;  
Classe 3:  Código de classificação D (N°s ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379);  
Classe 4.1:  Códigos de classificação D e DT; e  
 Matérias autoreactivas, tipo B (N°s ONU 3221, 3222, 3231 e 3232); 
Classe 5.2:  Peróxidos orgânicos, tipo B (N°s ONU 3101, 3102, 3111 e 3112).  
Quando a massa líquida de matérias explosivas por unidade de transporte for superior a 1000 kg:  
Classe 1:  Divisões 1.1, 1.2 e 1.5 (excepto grupos de compatibilidade A e L).  
Quando forem transportadas em cisternas:  
Classe 2:  Códigos de classificação F, TF e TFC;  
Classe 4.2:  Grupo de embalagem I;  
Classe 4.3:  Grupo de embalagem I;  
Classe 5.1:  Grupo de embalagem I.  

 
Categoria de túnel C:  
Restrição ao transporte das mercadorias perigosas susceptíveis de provocar uma explosão muito importante, uma explosão impor-
tante ou uma fuga importante de matérias tóxicas  

Considera-se que preenchem este critério
1
:  

- as mercadorias perigosas submetidas a restrição em túneis de categoria B; e  
- as mercadorias perigosas que figuram a seguir:  
Classe 1:  Divisões 1.1, 1.2 e 1.5 (excepto grupos de compatibilidade A e L); e  
Divisão 1.3 (grupos de compatibilidade H e J);  
Classe 7:  N°s ONU 2977 e 2978.  
Quando a massa líquida de matérias explosivas por unidade de transporte for superior a 5000 kg:  
Classe 1:  Divisão 1.3 (grupos de compatibilidade C e G).  
Quando forem transportadas em cisternas:  
Classe 2:  Códigos de classificação T, TC, TO e TOC;  
Classe 3:  Grupo de embalagem I para os códigos de classificação FC, FT1, FT2 e FTC;  
Classe 6.1:  Grupo de embalagem I para os códigos de classificação TF1 e TFC; e  

Rubricas de matérias tóxicas por inalação (N°s ONU 3381 a 3390);  
Classe 8:  Grupo de embalagem I para o código de classificação CT1.  

 
Categoria de túnel D:  
Restrição ao transporte de mercadorias perigosas susceptíveis de provocar uma explosão muito importante, uma explosão impor-
tante ou uma fuga importante de matérias tóxicas ou um incêndio importante  



- 10 - 

Considera-se que preenchem este critério1:  
- as mercadorias perigosas submetidas a restrição em túneis de categoria C, e  
- as mercadorias perigosas que figuram a seguir:  
Classe 1:  Divisão 1.3 (grupos de compatibilidade C e G);  
Classe 2:  Códigos de classificação F, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC;  
Classe 4.1:  Matérias autoreactivas dos tipos C, D, E e F; e N°s ONU 2956, 3241, 3242 e 3251;  
Classe 5.2:  Peróxidos orgânicos dos tipos C, D, E e F;  
Classe 6.1:  Grupo de embalagem I para os códigos de classificação TF1 e TFC, e rubricas de matérias tóxicas por 

inalação (N°s ONU 3381 a 3390);  
Classe 8:  Grupo de embalagem I para o código de classificação CT1;  
Classe 9:  Códigos de classificação M9 e M10.  
Quando forem transportadas a granel ou em cisternas:  
Classe 3:  Grupos de embalagem I e II, e código de classificação F2;  
Classe 4.2:  Grupo de embalagem II;  
Classe 4.3:  Grupo de embalagem II;  
Classe 6.1:  Grupo de embalagem I para os códigos de classificação TF2 e TW1, e grupo de embalagem II para os 

códigos de classificação TF1, TF2, TFC e TW1;  Classe 8:  Grupo de embalagem I para os códigos de classificação CF1, CFT e CW1;  
Classe 9:  Códigos de classificação M2 e M3  

 
A avaliação toma em conta as propriedades de perigo intrínsecas das mercadorias, o meio de retenção e as quantidades transportadas.  

 
Categoria de túnel E:  
Restrição ao transporte de todas as mercadorias perigosas excepto os N°s ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373.  
NOTA: Para as mercadorias perigosas afectas aos N°s ONU 2919 e 3331, podem contudo ser estabelecidas restrições para a passa-
gem em túneis no arranjo especial aprovado pela(s) autoridade(s) competente(s) na base do 1.7.4.2.  
 
1.9.5.3 Disposições relativas à sinalização rodoviária e à notificação das restrições  
1.9.5.3.1 As Partes contratantes devem indicar as proibições e os itinerários alternativos aos túneis através de sinalização rodoviária.  
1.9.5.3.2 Para o efeito, as Partes contratantes podem utilizar os sinais C, 3h e D, 10a, 10b e 10c conformes com a Convenção de 
Viena sobre Sinalização Rodoviária (Viena, 1968) e com o Acordo Europeu que a completa (Genebra, 1971), interpretados segundo 
as recomendações da Resolução Conjunta sobre sinalização rodoviária (R.E.2) do Grupo de Trabalho dos Transportes Rodoviários 
do Comité dos Transportes Interiores da CEE-ONU.  
1.9.5.3.3 Para facilitar a compreensão dos sinais a nível internacional, a sinalização prescrita na Convenção de Viena baseia-se na 
utilização de formas e de cores características de cada categoria de sinais e, na medida do possível, na utilização de símbolos gráficos 
em vez de inscrições. Quando as Partes contratantes considerarem necessário modificar os sinais e símbolos prescritos, as 
modificações introduzidas não devem alterar as suas características fundamentais. Quando as Partes contratantes não aplicam a 
Convenção de Viena, os sinais e símbolos prescritos podem ser modificados, desde que as modificações introduzidas não alterem o 
seu significado principal.  
1.9.5.3.4 A sinalização rodoviária destinada a proibir o acesso dos túneis rodoviários a veículos que transportem mercadorias 
perigosas deve ser colocada num local onde a escolha de um itinerário alternativo permaneça possível.  
1.9.5.3.5 Quando o acesso a túneis está sujeito a restrições ou quando são prescritos itinerários alternativos, a sinalização deve ser 
completada com os painéis adicionais seguintes:  
Sem sinalização: nenhuma restrição  
Sinalização com painel adicional com a letra B: Aplicável aos veículos que transportem mercadorias perigosas não autorizadas em 
túneis de categoria B;  
Sinalização com painel adicional com a letra C: Aplicável aos veículos que transportem mercadorias perigosas não autorizadas em 
túneis de categoria C;  
Sinalização com painel adicional com a letra D: Aplicável aos veículos que transportem mercadorias perigosas não autorizadas em 
túneis de categoria D;  
Sinalização com painel adicional com a letra E: Aplicável aos veículos que transportem mercadorias perigosas não autorizadas em 
túneis de categoria E.  
1.9.5.3.6 As restrições de circulação não devem aplicar-se aos veículos que transportem mercadorias perigosas em conformidade 
com o 1.1.3.  
1.9.5.3.7 As restrições devem ser publicadas oficialmente e difundidas junto do público.  
1.9.5.3.8 Quando as Partes contratantes aplicarem medidas de exploração específicas concebidas para reduzir os riscos e que se 
refiram a alguns ou a todos os veículos que utilizem túneis, designadamente declarações antes da entrada ou a passagem em com-
boio escoltado por veículos de acompanhamento, as mesmas devem ser publicadas oficialmente e difundidas junto do público.  
 
 

CAPÍTULO 1.10 
[…] 

 
1.10.1 […] 
1.10.1.1 […] 
1.10.1.2 […] 
1.10.1.3 […] 
1.10.1.4 Cada membro da tripulação deve, durante o transporte de mercadorias perigosas, ter consigo um documento de 
identificação que inclua a sua fotografia. 
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1.10.1.5 […] 
1.10.1.6 […] 
1.10.2 […] 
1.10.3 […] 
1.10.4 […] 
1.10.5 […] 

Quadro 1.10.5: Lista das mercadorias perigosas de alto risco 
Quantidade 

C
la
ss
e 

D
iv
is
ão
 

Matérias ou objectos 
Cisternas  
(l) 

Granel 
(kg) 

Embalagens  
(kg) 

  1.1 Matérias e objectos explosivos  a a 0 c 
1.2 Matérias e objectos explosivos a a 0 c 
1.3 Matérias e objectos explosivos do grupo de compatibilidade 

C 

a a 0 c 

1 

1.5 Matérias e objectos explosivos 0 a 0 c 
 Gases inflamáveis (códigos de classificação contendo apenas 

a letra F) 
3000 a b 2 

 Gases tóxicos (códigos de classificação contendo as letras T, 
TF, TO, TFC ou TOC) (à excepção dos aerossóis) 

0 c a 0 c 

 Líquidos inflamáveis dos grupos de embalagem I e II 3000 a b 3 
 Líquidos explosivos dessensibilizados a a 0 

4.1  Matérias explosivas dessensibilizadas a a 0 
4.2  Matérias do grupo de embalagem I 3000 a b 
4.3  Matérias do grupo de embalagem I 3000 a b 

Líquidos comburentes do grupo de embalagem I 3000 a b 5.1  
Percloratos, nitrato de amónio e adubos de nitrato de amó-
nio 

3000 3000 b 

6.1  Matérias tóxicas do grupo de embalagem I 0c a 0c 
6.2  Matérias infecciosas da categoria A (Nºs ONU 2814 e 2900) a 0 0 c 
7  Matérias radioactivas  3000A1(sob forma especial) ou 3000A2, 

consoante o caso, em embalagens de tipo B ou 
de tipo C  

8  Matérias corrosivas do grupo de embalagem I 3000 a b 
 

a     Sem objecto. 
b    As disposições do 1.10.3 não são aplicáveis, qualquer que seja a quantidade. 
c   No caso de utilização da isenção a que se refere o 1.10.4, o limite inferior de quantidade a partir do qual será aplicável o conceito de “mercadoria 
perigosa de alto risco” é o constante da coluna (3) ou da nota a do quadro do 1.1.3.6.3. 

 
1.10.6 Para as matérias radioactivas, as disposições do presente Capítulo são consideradas como satisfeitas quando forem apli-
cadas as disposições da Convenção sobre a Protecção Física das Matérias Nucleares, bem como as recomendações da AIEA 
que se lhe referem (INFCIRC/225/Rev.4).  

 


