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ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE DIPLOMA DE TRANSPOSIÇÃO DO ADR 2007 
(proposta apresentada pelo representante da Autoridade Nacional de Protecção Civil) 

 
 
 
 
 

O SNBPC havia proposto na 28.ª sessão plenária da CNTMP de 14/2/2007: 

“Tendo a experiência de recepção de relatórios de acidente revelado a necessidade da existência de fontes 

complementares de informação sobre acidentes (além do art.º 8.º do DL322/2000), o SNBPC reiterou o inte-

resse em que seja retomada, no projecto de Decreto-Lei de aprovação do ADR/RPE 2007, a comunicação de 

acidentes pelas forças de segurança (e restantes agentes de protecção civil), desta feita à Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, com redacção adaptada do art.º 7 do DL77/97 (e DL76/2000) revogado pelo DL267-

A/2003. [i.e., vigorou 6 anos]” (parágrafo 31. da acta) 

 

Sendo a reunião suplementar da CNTMP, convocada para o dia 11/7/2007, a primeira ocasião em que é agenda-

da em ordem de trabalhos a discussão dum projecto de Decreto-Lei de aprovação do ADR/RPE-2007, através o 

documento CNTMP/2007/22 apresentado pela DGTT, a ANPC apresenta uma proposta de complemento com 

vista a incorporar os aspectos previamente solicitados pelo SNBPC. 

 

Proposta da ANPC de alteração ao projecto de diploma de alteração do Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 
de Maio: 
 

Adiciona-se um parágrafo ao preâmbulo: 
 

Tendo a experiência de recepção de relatórios de acidente revelado a necessidade da existência de fontes 

complementares de informação sobre acidentes para a obtenção dum panorama fiel da sinistralidade especí-

fica destes transportes, retoma-se a comunicação de acidentes pelas forças de segurança (e restantes agentes 

de protecção civil), em adição a obrigação análoga preexistente pelas empresas. 

 

Adiciona-se um artigo 8.º-A entre o art.º 8.º e o art.º 9.º: 
 

“Artigo 8.º-A 

 

Acidentes 
 

1 - Relativamente a acidentes que ocorram com veículos que transportem mercadorias perigosas, a Guarda 

Nacional Republicana ou a Polícia de Segurança Pública remete à Autoridade Nacional de Protecção Civil 

cópia da respectiva participação, acompanhada de cópia do Boletim Estatístico de Acidentes de Viação res-

peitante à mesma ocorrência. 

 

2 - A obrigatoriedade de remessa de cópia da participação preceituada no número anterior é extensiva aos res-

tantes agentes de protecção civil referidos no n.° 1 do artigo 46.° da Lei n.° 27/2006, de 3 de Julho, sempre 

que presenciem idêntica situação. 

 

3 - No artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 322/2000, de 19 de Dezembro, é regulada a intervenção do conselheiro de 

segurança e da empresa no que respeita à avaliação dos acidentes que ocorram com veículos sob a sua 

supervisão.” 
 


