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OPERAÇÕES DE CONTROLO PORTUÁRIO EM EXPLOSIVOS 

(Resumo do relatório elaborado no âmbito da PSP) 
  

Nos dias 5 e 6 de Setembro de 2007, tiveram lugar, respectivamente, nas instalações dos Portos de Leixões e de Lis-

boa, duas reuniões de trabalho no âmbito do GT criado na 26ª sessão da CNTMP, constituído por representantes da 

PSP (DEPAEX), da DGTT e do IPTM, e ainda por representantes de várias associações empresariais da área dos 

explosivos. 

 

O objectivo fundamental destas reuniões foi concluir o mandato atribuído ao GT, ou seja, o de desenvolver procedi-

mentos que promovam a intervenção das entidades ligadas aos diferentes modos de transporte num correcto controle 

das movimentações dos produtos explosivos, em tráfego nacional e internacional. 

 

Além dos representantes das entidades oficiais atrás citadas, estiveram presentes os representantes da Administração 

dos Portos do Douro e Leixões (APDL) e da Administração do Porto de Lisboa (APL), como a seguir se indica: 

 

Leixões, APDL – 05SET Lisboa, APL – 06SET 

Eng.ª Heloísa Cid (IPTM); 

Chefe Armando Santos (DEPAEX) 

Eng.º Francisco Ramalho (DEPAEX) 

Eng.ª Luísa Costa (DGTT) 

Cdt. Santos Gomes (APDL) 

Eng.ª Ana Oliveira (APDL) 

Cdt. Rui Cunha (APDL) 

Eng.ª Heloísa Cid (IPTM) 

Chefe Armando Santos (DEPAEX) 

Eng.º Francisco Ramalho (DEPAEX) 

Eng.º José Alberto Franco (DGTT) 

Eng.ª Luísa Costa (DGTT) 

Cdt. Eduardo Santos (APL) 

Cdt. Miguel Rodrigues (APL) 

 

As duas reuniões foram iniciadas com uma explicação prévia por parte da Eng.ª Heloísa Cid, que justificou a neces-

sidade de haver uma articulação e um relacionamento de maior proximidade entre os responsáveis das diversas enti-

dades com competências no controle destes transportes de mercadorias perigosas. 

 

Recordou-se ainda que a razão primeira, mas não única, destas reuniões, foi o facto de o ADR/RPE (revisão de 2007, 

já em vigor para os transportes internacionais), contemplar no seu capítulo 2.2. uma “classificação por defeito” dos 

artigos pirotécnicos, sendo a Direcção Nacional da PSP a autoridade competente para verificar tal classificação. 

 

Os responsáveis portuários (APL e APDL) solicitaram a colaboração da PSP no sentido de se proceder a uma verifi-

cação e eventual revisão das tabelas referentes às distâncias de segurança a observar nas instalações portuárias no 

embarque, desembarque e trânsito de contentores com produtos explosivos. A DEPAEX informou que as referidas 

tabelas já haviam sido objecto de uma análise comparada com aquelas que constam no Regulamento de Segurança 

(RS) aprovado pelo DL nº 139/2002, de 17 de Maio, não se tendo encontrando grandes diferenças entre elas. Ainda 

assim, manifestaram disponibilidade para proceder a uma análise mais aprofundada das referidas tabelas. 

 

Os responsáveis portuários esclareceram que a operação de “desconsolidação” (abertura) de contentores, no interior 

das instalações portuárias, apenas pode ser efectuada pelas autoridades alfandegárias ou pela Polícia Marítima. 

 

Foi reconhecido por todos os participantes que, por razões de segurança das operações de transporte (safety), e por 

razões de segurança pública (security), será de grande importância uma cooperação entre todas as entidades, de for-

ma a corrigir eventuais falhas no controlo das matérias perigosas, tanto no modo de transporte marítimo como nos 

terrestres. 

 

Os responsáveis da APL e da APDL explicaram que dispõem de um sistema informático, designado por Informação 

de Gestão Comercial Portuária, integrando a informação relativa a todos os embarques, desembarques e trânsito de 

matérias perigosas em portos nacionais. Transmitiram ainda que a PSP pode solicitar às Direcções dos Portos de 

Lisboa e Leixões o acesso, por via informática, à referida informação. 

 

Foi enaltecida a disponibilidade da Engª Heloísa Cid na organização destas reuniões, bem como a franca colaboração 

e abertura entre os representantes das diferentes entidades presentes, no sentido de partilharem informação para que 

se possam alcançar objectivos comuns nos domínios da safety e da security, relativos ao controlo das matérias peri-

gosas, tanto no seu transporte, como nas operações a montante e a jusante deste. 


