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

 
 
 
REUNIÃO COMUM RID/ADR 
Berna, 26 a 30 de Março 
 
1. A reunião RID/ADR de Março de 2007 teve lugar em Berna nas instalações da União Postal Univer-

sal (UPU), tendo os secretariados da CEE/ONU e da OCTI assegurado a organização da sessão. 
 
2. O Sr. Claude Pfauvadel (França) presidiu aos trabalhos, tendo o secretariado sido assegurado pelos 

Srs. Olivier Kervella (CEE/ONU) e Jean Daniel Denervaud e J. Conrad (OCTI). Participaram na ses-
são os representantes dos Países partes contratantes do ADR, dos Estados Membros da OCTI, dos 
Estados Unidos da América e as seguintes organizações não governamentais: AEGPL, AISE, 
CEFIC, CEN, CEPE, CLCCR, COLIPA, EBRA, EIGA, EPBA, FEA, FEAD, FIATA, IRU, UIC, UIP, 
UIRR e UNIFE. Participou ainda o Sr. E. Laakso, da DG Energia e Transportes da Comissão da 
União Europeia. 

 
3. A ordem de trabalhos desta Sessão foi publicada através dos documentos. 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/105 e ECE/TRANS/WP.15/AC.1/105/Add.1, tendo em conta os documen-
tos constantes dos INF.2 e INF.13. 

 
4. O Senhor Kafka, que até agora integrou a Delegação da Áustria, pediu a palavra no início da sessão 

para informar que se encontra presentemente a trabalhar como assessor jurídico está na OTIF. A 
assembleia da Reunião Comum desejou-lhe as melhores felicidades no seu novo cargo. 

 
5. A delegação portuguesa compreendeu os signatários, em que a primeira assegurou a representação 

no plenário e o segundo no grupo de trabalho das cisternas. 
 
PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS E DECISÕES TOMADAS 
 
6. Foi adoptada a ordem de trabalhos estabelecida, tendo como documentos de trabalho os documen-

tos e Inf.’s referidos no ponto 3. 
 
7. Os documentos relativos às cisternas foram analisados pelo Grupo de Trabalho (GT) cisternas que 

reuniu em paralelo com a sessão plenária, nas instalações da OTIF, nos dias 27 e 28, apresentando 
nessa altura o relatório com as respectivas conclusões. 

 
8. Os documentos relativos a normas sobre a compatibilidade química dos matérias plásticos foram 

analisados pelo GT da normalização que reuniu nos dias 26, 27 e 28 durante a hora do almoço e/ou 
no final da reunião do plenário, tendo apresentado o respectivo relatório nessa data. 

 
9. O plenário tomou conhecimento do programa de trabalhos dos vários Comités Técnicos do CEN 

relacionados com normas que no futuro poderão ser referenciadas no RID, ADR e ADN. 
 
10. Doc…./2007/1 (UIRR) 

Considerou-se que a proposta relativa à aplicação das isenções do 1.1.3.6 ao transporte combinado, 
deveria ser previamente analisada pela Comissão de Peritos do RID. 
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11. Doc…./2007/2 (Áustria) 
Entendeu-se que a proposta sobre a colocação de setas de orientação nos volumes contendo mer-
cadorias perigosas em quantidades limitadas deveria ser colocada à apreciação do SC TDG, dado 
que está relacionada com todos os modos de transporte. 
 

12. Doc…./2007/3 (Bélgica) 
Foi adoptada a proposta de alteração relativa à fixação dos painéis laranja de modo a garantir que 
não se perdem ou soltam durante o transporte. 

 
13. INF.24 e INF.24/Rev.1 (Suécia) 

Foi também adoptada a proposta que visa alterar os parágrafos 5.3.1.1.6 e o 5.3.2.2.5 com o objec-
tivo de garantir que os números dos painéis laranja não se soltam, por exemplo em caso de aciden-
te. 

 
14. Doc…./2007/15 (CEFIC) 

Proposta que visa alinhar o RD/ADR/ADN com o Regulamento Tipo (RT) da ONU, no sentido de 
afectar a determinadas rubricas genéricas e n.s.a. a disposição especial 274. 
O representante do CEFIC aceitou coordenar os trabalhos de um grupo que irá analisar este assun-
to por correspondência (e-mail) e para o qual a signatária se ofereceu para colaborar. 

 
15. Doc…./2007/4 (Secretariado OTIF) 

Foi decidido aplicar a disposição especial 274 às rubricas dos pesticidas com os números UN 2588, 
2757-2764, 2771, 2772, 2775-2784, 2786, 2787, 2902, 2903, 2991-2998, 3005, 3006, 3009-3021, 
3024-3027, 3345-3352. 

 
16. Doc…./2007/21 e Inf. 48 e Inf. 48 rev1 (EBRA) 

Foi adoptado texto proposto pela EBRA, após serem introduzidas diversas alterações, relativamente 
à disposição especial 636 e à instrução de embalagem P903b, aplicáveis ao transporte de pilhas de 
lítio usadas 

 
17. Doc…./2007/32 (Espanha) e Inf.23, Inf.27, Inf.31, Inf.4, Inf.4rev1, Inf.4rev2 e Inf.27 

Após longa discussão sobre a figura e as obrigações do “descarregador”, a representante de Espa-
nha aceitou submeter nova proposta para a próxima sessão da reunião comum. 

 
18. Relatório do Grupo de Trabalho sobre a revisão do Capítulo 6.2 

a) A EIGA apresentou o relatório do GT sobre a revisão do Capítulo 6.2 foi aprovado na generali-
dade e depois analisado e discutido na especialidade e ponto por ponto tendo-se chegado às 
seguintes conclusões: 

b) Depois de analisados os parágrafos 6.2.1.1.9 e 6.2.3.1.5, que são muito idênticos, considerou-se 
que a palavra “entirely” (filled entirely) é irrelevante pois a norma é muito precisa quanto à taxa 
de enchimento dos recipientes para o UN 1001 acetileno e concluiu-se por suprimir o 6.2.3.1.5 

c) A Bélgica vai apresentar uma proposta no sentido de alinhar o 6.2.1.5 (alteração na Nota 3) com 
o regulamento Tipo (RT) 

d) A Alemanha ficou de apresentar um documento Inf. sobre o 6.2.3.5.1 
e) A Alemanha, França, Noruega e UK expressaram-se a favor da eliminação da expressão “with 

the agreement of the competent authority” no 6.2.3.9.6, dado que esta imposição é muito difícil 
de cumprir uma vez que não está bem claro quem são as autoridades competentes que decidem 
autorizar e se as outras autoridades são obrigadas a aceitar essa autorizações. 

f) Foi discutido o conceito de “transporte” dado que na Directiva a definição de transporte inclui a 
carga e a descarga, sendo por isso diferente da do RID/ADR: "international transport shall mean 
any transport operation performed on the territory of at least two Contracting Parties” 

g) A Bélgica foi muito crítica em relação à (TPED) reformulação do capítulo 6.2, dizendo que agora 
pode haver restrições à utilização e se ainda não restrições ao enchimento de recipientes é por-
que existem disposições técnicas que garantem a segurança 
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h) Foi levantada a questão sobre se o Direito do transporte pode interferir noutros domínios como 
seja o da utilização. Se no âmbito dos transportes não for possível impor restrições à utilização, 
em que domínio é possível actuar para alterar a situação. 

i) O Presidente sublinhou que, por exemplo, o enchimento duma embalagem aprovada nos termos 
do RID/ADR não pode ser recusada, excepto por motivos de segurança pública no transporte. 

j) O Secretariado referiu que o RID/ADR não impedem que a autoridade competente de um país 
imponha que o enchimento de uma embalagem RID/ADR só possa ser autorizado desde que 
essa embalagem seja construída nesse país de enchimento. A Alemanha não é da mesma opi-
nião dizendo que essas restrições podem existir mas não com base na segurança (safety) do 
transporte. Por seu lado a Noruega deu o exemplo dos transportes de embalagens/recipientes 
que são transportados “off shore” para as plataformas petrolíferas e que têm que cumprir dife-
rentes regulamentações no âmbito da segurança (safety). 

k) A UIC disse não ter conhecimento de quaisquer casos em que se tenha impedido o transporte 
de embalagens desde que estas cumpram os requisitos do RID, excepto por razões de ordem 
pública e de ambiente. 

l) O Presidente sugeriu que fosse votada a seguinte proposta (verbal): Não se podem fixar restri-
ções suplementares ligadas à segurança (securité/safety) do transporte. 

m) A Suíça e a Áustria questionaram o valor jurídico de tal votação dado que nem há um texto escri-
to. A UIC acrescentou que a proposta colocada à votação é igual ao que consta do artº 5º da 
Directiva-Quadro “fundida”. O Presidente informou que seria apenas um voto indicativo. 

n) A Holanda e a Finlândia são de opinião que se deve aguardar pelas conclusões da reunião da 
TPED na Comissão da EU 

o) O Secretariado relembrou que o ADR é um acordo internacional e que cada país parte contra-
tante tem a responsabilidade de o aplicar no seu território, e que as partes contratantes (autori-
dades competentes) devem funcionar numa base de confiança entre elas e confiar que as regras 
do ADR são respeitadas 

 
19. Relatório do GT sobre o transporte de resíduos (INF.21 Alemanha) 

O plenário tomou conhecimento do relatório do GT que foi presidido pelo senhor Ingo Döring da 
Alemanha, foram adoptadas duas propostas relativas aos resíduos perigosos que se traduzem num 
novo parágrafo 2.1.3.5.5 e numa alteração ao parágrafo 5.4.1.1.3  

 
20. Relatório do GT sobre a redução do risco de BLEVE em cisternas (INF.49 Alemanha) 

A reunião comum aceitou a proposta do GT em continuar os seus trabalhos em sessões suplemen-
tares, tendo ficado marcada e próxima reunião para os dias 20 a 22 de Junho de 2007 na Noruega. 

 
21. Telemática no transporte intermodal de mercadorias perigosas 

Doc…./2007/17 (Comissão Europeia) 
O representante da CE apresentou os principais pontos deste documento e sublinhou a criação de 
um grupo de trabalho ad hoc no seio da Comissão para examinar o papel que pode ser desempe-
nhado pela EU nesta domínio. Sugeriu ainda a possibilidade de ser criado um GT ad hoc no âmbito 
da reunião comum. 
 
Inf.6 (Alemanha) 
O representante da Alemanha sublinhou a urgência em abordar as questões relativas à telemática 
afim de evitar o desenvolvimento de sistemas/projectos que não sejam adequados ou não conve-
nham no contexto do transporte das mercadorias perigosas. Neste sentido propôs que seja posto 
em marcha um GT ad hoc para estabelecer um mandato e um programa de trabalho que serão 
apresentados à próxima reunião comum. 

 

GRUPO DE TRABALHO DE CISTERNAS 
 
22. A reunião decorreu conforme agendado nos documentos ECE/TRANS/WP.15/AC.1/105/Add.1, 

INF.2 e INF.13. 
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No grupo de trabalho estavam presentes 23 peritos de 13 países, e de 3 organizações internacio-
nais não governamentais. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente Sr. Jörg Ludwig (Alema-
nha). Estavam agendados para discussão os seguintes documentos: 

 
DOCUMENTO ÂMBITO 

ece/trans/wp.15/ac.1/2007/08 (Holanda) Cisternas divididas por secções ou quebra-ondas 
destinadas ao transporte de gases liquefeitos 

inf.34 (Holanda) Texto alternativo ao ece/trans/wp.15/ac.1/2007/08 

inf.40 (AEGPL) Proposta alternativa ao 
ece/trans/wp.15/ac.1/2007/08 

ece/trans/wp.15/ac.1/2007/10 (Holanda) Parágrafo 6.8.2.1.4 
inf.25 (CLCCR) Texto alternativo ao ece/trans/wp.15/ac.1/2007/10 
ece/trans/wp.15/ac.1/2007/20 (França) Aplicação das normas referidas no 6.8.2.6 
ece/trans/wp.15/ac.1/2007/23 (Portugal) Disposições especiais do 6.8.4 
inf.3 (Suíça) Cadastro da cisterna – Ensaios negativos 
inf.8 (Alemanha) 6.8.4 e) – Disposição especial TM5 
inf.10 (Suiça) Conteúdo do cadastro da cisterna 
inf.15 (Bélgica) Taxa de enchimento 
inf.16 (Bélgica) Parágrafo 6.8.3.2.3 
inf.35 (França) Interpretação do 6.8.2.1.7 
INF.38 (Bulgária) Parágrafo 4.3.4.1.1 
 
Após discussão, foram tomadas as seguintes decisões: 
 
Documentos ece/trans/wp.15/ac.1/2007/08 , INF.34 (Holanda), e INF.40(AEGPL)  
23. A proposta Holandesa pretende clarificar o parágrafo 4.3.2.2.4 do RID/ADR dado que se entende 

que os gases liquefeitos produzem durante o transporte o mesmo efeito que os líquidos, o que pro-
voca em casos de acelerações, ondas longitudinais na cisterna e a consequente alteração da estabi-
lidade do veículo. Dessa forma, pretende-se reflectido no texto do ADR aquilo que já é efectivamen-
te a prática na maioria dos Países ou seja, a obrigatoriedade da utilização de quebra-ondas nas cis-
ternas destinadas ao transporte de gases liquefeitos, conforme estipulado no 4.3.2.2.4. 

A posição do GT foi no sentido de aprovar o princípio da proposta (por essa razão o texto aparece 
em parênteses rectos), e o texto contido no INF.34, rejeitando o INF.40, com a ressalva de que na 
próxima reunião comum a Holanda apresentará uma proposta mais fundamentada, tendo em linha 
de conta a massa específica ou densidade das matérias a transportar. 

O parágrafo do 4.3.2.2.4 passará a ter a seguinte redacção (RID - apenas a coluna do lado direito):  

[“Os reservatórios destinados ao transporte de matérias líquidas ou gases liquefeitos, ou gases 
liquefeitos refrigerados que não estejam divididos em secções com uma capacidade máxima de 
7500 litros por meio de divisórias ou de quebra-ondas, devem ser cheios a pelo menos 80% ou, no 
máximo, a 20% da sua capacidade. 

Esta disposição não é aplicável a:  
• Líquidos com uma viscosidade cinemática a 20ºC inferior a 2680 mm2/s.  
• Substâncias no estado fundido com uma viscosidade cinemática à temperatura de enchimento 

inferior a 2680 mm2/s. 
• Nº ONU 1963 Hélio líquido refrigerado, e Nº ONU 1966 Hidrogénio líquido refrigerado.”]  

 
Documentos ece/trans/wp.15/ac.1/2007/10 (Holanda), e INF.25 (CLCCR) 
24. Trata-se de uma proposta que pretende fazer alterações de ordem editorial de modo a tornar mais 

consistente a utilização das normas referidas no 6.8.2.7 do RID/ADR. O documento INF.25 apenas 
apresenta uma alternativa editorial à proposta Holandesa. Dessa forma o 6.8.2.1.4 passará a ter a 
seguinte redacção:  
“Os reservatórios devem ser concebidos e construídos em conformidade com as prescrições das 
normas listadas no 6.8.2.6 ou de um código técnico reconhecido pela autoridade competente tal 
como referido no 6.8.2.7, no qual, para se escolher o material e determinar a espessura do reserva-
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tório, ter-se-á em consideração as temperaturas máxima e mínimas de enchimento e de serviço, 
devendo porém, ser observadas as prescrições mínimas do 6.8.2.1.6 a 6.8.2.1.26”. 
A Inglaterra chamou a atenção para o facto de na parte 6, à excepção do capítulo 6.7, não haver 
referência ao termo “concepção”. O assunto ficou de ser discutido em próximas reuniões. 

 
Documento ece/trans/wp.15/ac.1/2007/20 (França) 
25. O RID/ADR vai obrigar, a partir de 2009, à utilização das normas referidas no 6.8.2.6, o que invalida-

rá a utilização dos códigos de construção. No entanto algumas dessas normas nomeadamente a EN 
13094 e a EN 14025 estão em revisão, e provavelmente só estarão disponíveis no final de 2008. 
Dessa forma será complicado obrigar nesse curto espaço de tempo obrigar os construtores a adap-
tarem-se às novas normas para serem aplicadas a partir de 01.07.2009. Por outro lado, segundo 
esta proposta Francesa, algumas normas relativas ao equipamento de serviço podem trazer dificul-
dades de aplicação para as cisternas c/ código LGBF. 
Esta proposta reflecte a pretensão da França em que sempre que seja adoptada uma nova norma 
ou ela seja revista ou alterada, haja um período de adaptação de 2 anos durante a qual a aplicação 
da mesma não seja obrigatória. 
Assim, foram aprovadas as seguintes alterações: 
No 6.8.2.6 substituir a frase “Considera-se que os requisitos do capítulo 6.8 são cumpridos se forem 
aplicadas as normas seguintes:” com: “As normas seguintes deverão ser aplicadas para cumprir os 
requisitos do capítulo 6.8” 

No 6.8.2.7 substituir o actual texto pelo seguinte: 
“ Para reflectir o progresso técnico e científico, ou quando não existirem normas listadas no 6.8.2.6 
ou existindo, não cubram aspectos específicos, a autoridade competente poderá autorizar a utiliza-
ção de um código técnico que garanta o mesmo nível de segurança. As cisternas devem contudo, 
satisfazer as exigências mínimas do 6.8.2. A autoridade competente deverá transmitir ao secretaria-
do da UNECE a lista dos códigos técnicos por ele reconhecidos. A lista deverá incluir os seguintes 
detalhes: nome e data do código, âmbito do código e detalhes do local onde poderá ser obtido. O 
secretariado deverá disponibilizar essa informação na página electrónica da UNECE. Para os 
ensaios, inspecções e marcações, pode também ser utilizada a norma aplicável referida em 6.8.2.6.” 

No 6.8.2.6 inserir o seguinte parágrafo após o quadro: 
[“A utilização das normas listadas pela primeira vez será obrigatória após dois anos. No caso de 
revisão ou alteração de uma norma, apenas a sua versão anterior poderá nesse período ser utiliza-
da em alternativa ”.] 

 
Documento ece/trans/wp.15/ac.1/2007/23 (Portugal) 
26. O Documento apresentado por nós visava contribuir para o esclarecimento da problemática da 

interpretação e aplicação das disposições especiais de equipamento (TE) definidos no 6.8.4 que 
alteram ou complementam os requisitos do código-cisterna. A proposta contém um historial e um 
estudo da aplicação dos TE, concluindo que existem de facto algumas disposições que estão dupli-
cadas, e outras cuja aplicação é dúbia. 
Apesar de o GT ter concordado com o princípio da proposta, a maioria dos Delegados sentiram-se 
relutantes em alterar o que está definido, argumentando que poderão existir razões específicas que 
terão levado à criação dessas disposições especiais ao longo dos anos, e que se poderia correr o 
risco de se efectuar as alterações propostas e um dia mais tarde haver necessidade de efectuar um 
recuo nesse passo.  
Por outro lado, a transferência da TE5 e TE18 para o texto do RID/ADR não foi aceite dado que no 
entender do GT estão envolvidas poucas matérias, sendo que no caso do TE5 as cisternas serem 
“dedicadas”. 
Ainda em relação ao TE18 (deflectores que previnem o choque térmico na cisterna), o GT admitiu 
poder aceitar a proposta de alteração dessa disposição especial caso seja apresentada uma nova 
proposta onde fique claro que a finalidade da utilização dos deflectores é apenas de protecção ao 
choque térmico. 
A substituição do TE4 pelo TE14 não foi aceite por o GT entender que o isolamento referido no 
TE14 ser menos seguro como o TE4, apesar de não estar definido o termo “dificilmente inflamável”. 
Relativamente a essa definição, a Alemanha prontificou-se a apresentar na próxima reunião uma 
proposta baseada em normas já existentes. 
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Relativamente  ao TE9 e TE11 o GT considerou que o dispositivo do TE9 é mais restrito do que o do 
TE11 dado que não permite nenhuma sobrepressão enquanto que o TE11 permite alguma. Apesar 
de não estar formalmente definida, ficou claro que se considera sobrepressão qualquer pressão 
positiva medida em relação à atmosfera. 
Pelas razões referidas, a proposta apresentada não foi aprovada, mas terá contribuído para algum 
esclarecimento das questões levantadas, ficando outras por esclarecer tais como a questão levan-
tada sobre o TE6 e o TE23.  
No entanto dado que o GT foi relutante em eliminar disposições especiais apesar de reconhecer que 
poderá haver nesse caso uma duplicação, foi decidido manter essas TE.   

 
Documento inf.3 (Suiça) 
27. Este documento vem na sequência de uma proposta apresentada em 2005 pela Bélgica. Na altura o 

princípio da proposta foi aceite, mas de facto existiam dificuldades em controlar o processo pois se 
uma cisterna for reprovada por um OI, poderá ser posteriormente aprovada por outro diferente sem 
que haja algum controle pelo processo. Por outro lado por razões operacionais ou comerciais, o 
proprietário deverá ter a possibilidade de escolher outro OI após efectuar uma reparação ou altera-
ção recorrente da reprovação da cisterna.  
Esta proposta prevê que o OI que reprovar a cisterna seja informado caso a cisterna venha a ser 
posteriormente inspeccionado por outro OI. 
O GT foi de acordo com o princípio da proposta, e a Suiça foi convidada a apresentar na próxima 
reunião uma proposta com o texto melhorado. 

 
Documento inf.8 (Alemanha) 
28. Esta proposta da Alemanha visa eliminar a disposição especial TM5. Esta disposição especial é 

aplicada apenas aos n.os ONU 1052 Fluoreto de Hidrogénio Anidro, 1744 Bromo ou Bromo em solu-
ção, e 1790 Acido fluorídico, e obrigava a que se marcasse na cisterna as datas das visitas interio-
res às mesmas. Dado que o 6.8.2.5.1 (ADR/2007) torna obrigatória a marcação do tipo de inspecção 
(periódica ou intercalar) na cisterna, e que a inspecção periódica obriga à visita interior, a disposição 
especial constitui uma duplicação. 
A proposta foi aprovada com excepção ao Bromo (Nº ONU 1744), dado que as cisternas destinadas 
ao transporte desta matéria têm que ser inspeccionadas interiormente todos os anos por imposição 
da disposição especial TT2. 

 
Documento inf.10 (Suíça) 
29. Trata-se de uma proposta que pretende clarificar o conteúdo do cadastro da cisterna., de forma que 

não haja confusões entre os diversos intervenientes.  
O GT concordou com a essência da proposta, mas considerou o texto inadequado. A Suiça foi con-
vidada a apresentar novo documento para a próxima reunião comum. 

 
Documento inf.15 (Bélgica) 
30. Esta proposta da Bélgica é na sua essência igual à proposta apresentada pela ANTRAM na reunião 

da CNTMP do passado mês de Fevereiro, dado que representa a preocupação em estar disponível 
na marcação da cisterna, a informação se os compartimentos estanques possuem ou não quebra-
ondas. 
O princípio foi aceite pelo GT mas o texto foi rejeitado. A Bélgica ficou de apresentar nova proposta 
para a próxima reunião comum. Não apresentámos sugestões ao texto apresentado tendo em conta 
a proposta da ANTRAM porque achamos conveniente esperar pela nova proposta Belga, e caso 
necessário avançar então com um documento alternativo.  

 
Documento inf.16 (Bélgica) 
31. Este documento da Bélgica propunha uma alteração do texto do 6.8.3.2.3 com o argumento de 

impedir que as válvulas de retenção (não-retorno) sejam consideradas como compatíveis com aque-
la disposição.   
Por considerarmos o actual texto do ADR perfeitamente claro, votámos contra esta proposta, tal 
como alguns dos presentes, mas por maioria a proposta foi aceite, e assim o novo texto do 6.8.3.2.3 
passará a ser o seguinte: 
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“Todas as aberturas de enchimento e de descarga das cisternas  
de uma capacidade superior a 1 m3  

destinadas ao transporte de gases liquefeitos inflamáveis e/ou tóxicos devem ser providas de um 
dispositivo de segurança interno de fecho instantâneo que, no caso de deslocamento intempestivo 
da cisterna ou em caso de incêndio, se feche automaticamente. O fecho deve também poder ser 
accionado à distância. Uma válvula de retenção não cumpre os requisitos deste parágrafo.” 
 

Documento INF.35 (França) 
32. Este documento da França é apenas um pedido de esclarecimento sobre a aplicação das válvulas 

de depressão introduzidas no 6.8.2.1.7 no RID/ADR de 2003. a dúvida da França consiste em saber 
se essas válvulas são também obrigatórias para as cisternas destinadas ao transporte de gases 
liquefeitos refrigerados isolados por vácuo. 

Após breve discussão no GT concluiu-se que essas válvulas não são aplicáveis a este tipo de cis-
ternas. Caso a França pretender um melhor esclarecimento no texto do RID/ADR deverá apresentar 
uma proposta para a próxima reunião comum. 

 
Documento INF.38 (Bulgária) 
33. Este documento apresentado pela Bulgária pretende clarificar o texto contido no quadro do 4.3.4.1.1 

do RID/ADR e referente à parte relativa à codificação das aberturas no código-cisterna. Nesse qua-
dro, pode ler-se:  

 

3 Aberturas (ver 6.8.2.2.2) A = cisterna com aberturas de enchimento e de descarga por 
baixo com 2 fechos; 

B = cisterna com aberturas de enchimento e de descarga por 
baixo com 3 fechos 

Esse texto está em contradição com o referido no 6.8.2.2.2 que refere: “Cada abertura por baixo 
para o enchimento ou a descarga...” 

O GT considerou que se trata de um lapso editorial e como tal aconselhou o secretariado a emitir 
uma errata sobre a versão 2009 do RID/ADR. 

 
 
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(aa) Luísa Costa 
 Bernardino Gomes 
 

*     *     * 
 
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 recente-
mente promovido e cuja transferência para outro sector se antevê, deu ainda o seu apoio aos traba-
lhos.  

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

gária, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 
Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romé-
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nia, 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 tra-

balho (Cf. Anexo 2), tendo sido saudada a adesão ao Acordo ADR por parte da República do Mon-
tenegro, 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 Inter-

modais 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 traba-
lho 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 (secu-
rity) 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, designa-
damente o Capítulo 1.10.  

7. No ponto da ordem de trabalhos dedicado à interpretação do ADR, clarificaram-se os seguintes pon-
tos: 

 
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 colo-
cação de uma nota no certificado alertando para a necessidade de cumprimento dos requisi-
tos 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 con-
junto 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 contex-
to das restrições à circulação rodoviária, das guidelines sobre avaliação de riscos no trans-
porte de mercadorias perigosas que já foram adoptadas pela Comissão de Peritos do RID, 
muito embora tenha sido sublinhado que esses procedimentos não deveriam assumir carác-
ter obrigatório no ADR; 
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c. Não adopção de uma proposta da Áustria visando regular, no ADR, as condições a preen-
cher por certos recipientes usados para transportar aditivos para os combustíveis transporta-
dos 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 acompanha-
mento 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 necessá-
rio 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 mercado-
rias 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 dispen-
sável, 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 modifi-
car a descrição de códigos de restrição em túneis; 

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 trac-
tores, 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 aprova-
ção.  

 
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 asse-
gurar 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 reco-
mendações sobre o RID/ADR.   

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

ficados de formação de condutores de mercadorias perigosas, cuja diversidade de apresentação 
tem causado problemas às entidades fiscalizadoras. Reconhecida pelo Grupo de Trabalho a incon-
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veniência 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 pro-
posta 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 inconvenien-
tes. Em contrapartida, a delegação portuguesa manifestou apoio à solução de compromisso apre-
sentada 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 


