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RELATÓRIOS DAS PARTICIPAÇÕES PORTUGUESAS  
NAS REUNIÕES DO RID/ADR E DO WP.15 

 
 
REUNIÃO COMUM RID/ADR (relatório a disponibilizar oportunamente) 
Berna, 26 a 30 de Março 
 
82ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO  
DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS DA CEE/ONU (WP.15) 
Genebra, 7 a 10 de Maio de 2007 
 

1. A sessão teve lugar no Palácio das Nações, sob a presidência do primeiro signatário, a vice-
presidência da senhora Ariane Roumier (França), e o secretariado das senhoras Sabrina Mansion e 
Valérie Blanchard (CEE/ONU). No âmbito do secretariado, o Sr. Olivier Kervella, que foi 
recentemente promovido e cuja transferência para outro sector se antevê, deu ainda o seu apoio 
aos trabalhos.  

 
2. Participaram na sessão delegados governamentais de 24 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Roménia, Suécia e Suíça), representantes da Comissão Europeia e da organização 
intergovernamental OTIF, bem como de 11 organizações não-governamentais (AISE, CEFIC, CEPE, 
CLCCR, COLIPA, CTIF, FEA, FIATA, IRU, IVV e OICA), de acordo com a lista em Anexo 1. 

 
3. No início da sessão, foi adoptada a ordem de trabalhos proposta e o elenco de documentos de 

trabalho (Cf. Anexo 2), tendo sido saudada a adesão ao Acordo ADR por parte da República do 
Montenegro, o que faz ascender a 42 o número de Partes Contratantes. 

 
4. O Presidente e a Comissão Europeia deram a notícia da aceitação, pelo Grupo das Questões 

Intermodais e Redes do Conselho da UE, da proposta de nova directiva europeia sobre transporte 
de mercadorias perigosas, que irá abranger os modos rodoviário, ferroviário e fluvial, tendo 
agradecido o árduo trabalho da presidência alemã e a boa cooperação entre os Estados Membros 
da União para a conclusão desta primeira fase do processo de aprovação da directiva.  

 
5. O Presidente deu breve informação sobre as conclusões da 69ª sessão do Comité dos Transportes 

Interiores (CTI), designadamente no respeitante à confirmação do mandato e do programa de 
trabalho propostos pelo WP.15, bem como relativamente à aprovação do regulamento de 
funcionamento do Grupo de Trabalho e às consequências desse regulamento nos respectivos 
métodos de decisão. Concretamente, haverá que passar a verificar que, durante as votações, mais 
de 1/3 dos países Partes Contratantes do ADR estão presentes e que uma proposta só é 
considerada aprovada se o número de votos “a favor” for efectivamente superior a 1/3 das 
delegações presentes. 

 
6. O Secretariado chamou a atenção para a criação, pelo CTI, de um Grupo Multidisciplinar de Peritos 

sobre a Segurança (security) no Transporte, o qual teria a sua primeira sessão ainda no mês de 
Maio, sendo previsível que o transporte de mercadorias perigosas fosse abordado com pormenor. A 
Noruega referiu também ter participado recentemente numa “Task force” sobre a segurança 
(security) dos explosivos, no âmbito da UE, e na qual se chegou a discutir a elaboração de normas 
sobre o transporte de explosivos. Alguns delegados manifestaram-se preocupados com a 
dificuldade de dar a conhecer a esses grupos especializados em security as normas existentes no 
ADR, designadamente o Capítulo 1.10.  
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7. No ponto da ordem de trabalhos dedicado à interpretação do ADR, clarificaram-se os seguintes 
pontos: 

 
a. Sobre a questão colocada pela Alemanha relativamente aos certificados dos veículos EXII ou 

EXIII que transportam explosivos em contentores em vez de terem caixas fixas, diversas 
delegações pronunciaram-se pela não necessidade de alterar o ADR, explicando que a 
colocação de uma nota no certificado alertando para a necessidade de cumprimento dos 
requisitos pelos contentores seria uma solução suficiente; 

b. O WP.15 considerou que, de acordo com a letra do ADR, sempre que sejam transportadas 
quantidades pequenas de explosivos classificados em 1.4S, em situações em que, em 
conjunto com outras mercadorias perigosas, sejam excedidos os limites do 1.1.3.6, os 
motoristas têm de possuir não apenas a formação de base mas também a especialização 
“explosivos”, tendo a França colocado a hipótese de apresentar uma proposta de alteração 
desta aparente “inconsistência”; 

 
8. Das decisões tomadas quanto a futuras emendas ao ADR a entrar em vigor em 2009, salientam-se 

as seguintes: 
 

a. Aprovação da proposta da Noruega, emendada pela Suécia e pelo CEFIC, de supressão de 
casos de discrepância entre os limites quantitativos de certas mercadorias perigosas que, de 
acordo com as disposições especiais “S” do capítulo 8.5, requerem supervisão durante o 
estacionamento e as situações abrangidas pelo capítulo 110 do ADR; 

b. Aceitação do oferecimento da Alemanha de iniciar um trabalho de adaptação, para o 
contexto das restrições à circulação rodoviária, das guidelines sobre avaliação de riscos no 
transporte de mercadorias perigosas que já foram adoptadas pela Comissão de Peritos do 
RID, muito embora tenha sido sublinhado que esses procedimentos não deveriam assumir 
carácter obrigatório no ADR; 

c. Não adopção de uma proposta da Áustria visando regular, no ADR, as condições a 
preencher por certos recipientes usados para transportar aditivos para os combustíveis 
transportados ou dispositivos contendo agentes de limpeza de cisternas. A Áustria ficou de 
apresentar nova proposta com mais elementos descritivos de tais situações; 

d. Conclusão de que seria assunto a submeter à Reunião Comum RID/ADR a proposta do 
CEFIC de modificar a sinalização com painéis laranja dos veículos fechados ou cobertos que 
transportem contentores-cisternas ou cisternas desmontáveis; 

e. Rejeição da proposta do Reino Unido de passar a autorizar o transporte de garrafas de gás 
aprovadas à luz de normas internas dos EUA mas que não cumprem as especificações de 
recipientes UN que já estão actualmente contempladas no ADR; 

f. Aceitação da proposta da Alemanha de reformulação global das exigências de 
acompanhamento de transportes de mercadorias perigosas por uma ficha de segurança, de 
modo a que o texto de uma ficha normalizada esteja prescrito no próprio ADR, deixando de 
ser necessário fornecer ao condutor fichas nas diversas línguas dos países de origem, 
trânsito e destino. A ficha normalizada conterá também indicação dos equipamentos de 
protecção exigíveis para cada grupo de mercadorias, mas não incluirá informação sobre 
zonas de risco para efeitos de evacuação dos presentes; 

g. Adopção da proposta da França no sentido de incluir as disposições de circulação nos túneis 
no elenco do programa de formação de condutores; 

h. Adopção da proposta da França de introduzir o código de restrição em túneis das 
mercadorias no conjunto das menções obrigatórias no documento de transporte, muito 
embora, se for sabido antecipadamente que o trajecto a percorrer não inclui túneis, tal 
menção seja dispensável, tal como proposto pela Suécia; 

i. Não adopção da proposta da Suiça visando suprimir, no capítulo relativo à circulação nos 
túneis, a referência à resolução (R.E.2) das Nações Unidas sobre a segurança da circulação 
rodoviária, visando assim resolver problemas quanto à definição dos veículos abrangidos 
pelas restrições; 

j. Adiamento para a próxima sessão da decisão sobre diversas propostas, suportadas apenas 
por documentos de informação, da Bélgica, da Suécia e da Alemanha, que visavam 
modificar a descrição de códigos de restrição em túneis; 
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k. Adopção da proposta da Alemanha, de modificação do texto do parágrafo 7.4.1 do ADR de 
modo a clarificar a aplicabilidade das exigências de aprovação pertinentes dos capítulos 9.1 
e 9.2 e da secção 9.7.2 a veículos de transporte de mercadorias perigosas, sejam eles 
tractores, reboques ou semi-reboques; 

l. Rejeição da proposta da Suiça visando que as inspecções técnicas de veículos tractores 
passem a ser obrigatórias mesmo para os veículos automóveis que traccionem reboques 
EXII ou EXIII e que de acordo com a disposição especial V2(2) não necessitam de 
aprovação.  

 
9. O WP.15 decidiu também: 

a. Não recomendar ao WP.29 uma antecipação, para os veículos-cisterna ADR, da data de 
entrada em vigor de uma modificação das disposições de travagem do Regulamento Nº13 da 
CEE/ONU exigindo um dispositivo de controlo electrónico da estabilidade, a qual será em 
breve adoptada naquele fórum; 

b. Não se pronunciar a favor da introdução, no ADR, de uma disposição obrigando à utilização 
efectiva das ligações que, de acordo com o Regulamento Nº13 da CEE/ONU, devem 
assegurar a conexão eléctrica entre veículo tractor e reboque.   

 
10. Já em ponto de Questões Diversas, o WP.15 foi informado da iniciativa da Comissão Europeia 

visando melhorar a segurança física (security) dos explosivos na Comunidade, estando prevista a 
publicação, até ao final de 2007, de um plano de acção contendo recomendações. A Comissão 
Europeia sugeriu às delegações presentes que analisassem eventuais consequências dessas 
recomendações sobre o RID/ADR.   

 
11. O Grupo de Trabalho foi também informado sobre o levantamento realizado pela IRU quanto a 

certificados de formação de condutores de mercadorias perigosas, cuja diversidade de 
apresentação tem causado problemas às entidades fiscalizadoras. Reconhecida pelo Grupo de 
Trabalho a inconveniência desta situação, Portugal propôs-se preparar, em conjunto com a IRU, 
uma proposta de modificação do modelo de certificado actualmente incluído no ADR, recorrendo, 
designadamente, a outros materiais que não o papel e a medidas de protecção que dificultem 
falsificações (hologramas ou outros).  

 
12. Tal como previsto na agenda, o WP.15 iniciou a tarefa de confirmação do conjunto de emendas já 

adoptadas pela Reunião Comum RID/ADR com vista à edição de 2009 do ADR, tendo ratificado as 
respectivas propostas com pequenas correcções. 

 
13. Finalmente, e por proposta do Presidente, foi decidido organizar, durante a sessão do WP.15 de 

Novembro de 2007, uma mesa redonda, aberta a não-membros do Grupo de Trabalho, sobre o 
tema do transporte de mercadorias perigosas, assinalando assim o aniversário do Acordo ADR, no 
ano em que se completam 50 anos desde a sua redacção. 

 
14. Quanto à participação da delegação portuguesa, devem notar-se diversas intervenções durante a 

sessão, visando contribuir para melhorar a qualidade das disposições do ADR e simplificar a sua 
aplicação prática. Nessa perspectiva, salientam-se, por exemplo, a intervenção desfavorável à 
proposta francesa de incluir o código túnel das mercadorias no documento de transporte, que, 
contudo, acabou por ser aprovada depois de modificada, de forma a minorar um pouco os seus 
inconvenientes. Em contrapartida, a delegação portuguesa manifestou apoio à solução de 
compromisso apresentada pela Alemanha quanto ao sistema simplificado de fichas de segurança e 
apoiou igualmente a iniciativa da IRU de modificar o certificado de formação, dispondo-se a intervir 
activamente nesse trabalho. 

 
Lisboa, 4 de Junho de2007 
 
(aa) JOSÉ ALBERTO FRANCO 

MARIA MARGARIDA ROXO 


