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REORGANIZACÃO DA COMISSÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS NO 

RESPEITANTE AOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO ESTADO 
(documento de reflexão do Presidente da CNTMP) 

 
 
 

Composição anterior  Nova composição (17) 

(1) (2)
 Direcção-Geral de Energia  

(1)
 
(3)
 Direcção-Geral da Indústria   

(1)
 Direcção-Geral da Saúde  Agência Portuguesa do Ambiente 

(1)
 
(4)
 Direcção-Geral de Transportes Terrestres  Autoridade para as Condições de Trabalho 

(1)
 Direcção-Geral de Viação  Autoridade Nacional de Protecção Civil  

(1)
 
(5)
 Delegações Regionais do Ministério da Indústria e Energia  Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária  

(1)
 Guarda Nacional Republicana  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

(6)
 Instituto do Ambiente  Direcção-Geral das Actividades Económicas 

(7)
 
(8)
 Inspecção-Geral das Actividades Económicas  

 
Direcção-Geral da Saúde 

(7) (9) Inspecção-Geral das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações 

 
Direcções Regionais da Economia  

(10) Instituto para o Desenvolvimento e Inspecção das 
Condições de Trabalho  

 
Guarda Nacional Republicana  

(11) (12)
 Instituto Marítimo-Portuário  Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, IP 

(13)
 Instituto Nacional do Transporte Ferroviário Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP 

(1) (14)
 Instituto Português da Qualidade  Instituto Nacional da Aviação Civil, IP 

(6)
 Instituto dos Resíduos  Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP  

(6)
 Instituto Tecnológico e Nuclear  Instituto Tecnológico e Nuclear, IP  

(1) (15)
 Junta Autónoma de Estradas  Polícia de Segurança Pública 

(1)
 Polícia de Segurança Pública   

(16)
 Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil   

 

 

NOTAS 
 

(1)    
Integra a CNTMP desde 1997, na composição inicial fixada pelo Despacho Conjunto n°113-A/98, de 24 de Novembro de 1997 (DR,2aS, de 17.2.1998). 

(2)    
Deixou de integrar a CNTMP em 2001, a seu pedido, em função da modificação de atribuições entretanto ocorrida. 

(3)    
Deu origem em 2004 à Direcção-Geral da Empresa. 

(4)    
Redenominada em 2005 «Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais». 

(5)    
Redenominadas em 1999 «Direcções Regionais». 

(6)    
A Direcção-Geral do Ambiente integrava a CNTMP desde 1997, na composição inicial fixada pelo Despacho Conjunto n°113-A/98, de 24 de Novem-
bro de 1997 (DR, 2aS, de 17.2.1998). Com a transferência das suas atribuições (na parte relevante para a Comissão) para o Instituto do Ambiente, 
para o Instituto dos Resíduos e para o Instituto Tecnológico e Nuclear, estes últimos passaram a integrar a CNTMP, a convite da DGTT. 

 

(7)    
Passou a integrar a CNTMP desde 2004, a convite da DGTT. 

(8)    
Deu origem em 2006 à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

 

(9)    
Redenominada em 2005 «Inspecção-Geral das Obras Públicas», tendo deixado de ter atribuições na fiscalização das empresas de transporte.

 

(10)  
Passou a integrar a CNTMP desde 1998, a convite da DGTT, compreendendo na altura as componentes de inspecção e de promoção das con-
dições de trabalho. Deu origem em 2004, como organismos distintos, à IGT e ao ISHST, sendo que só este último tem integrado a CNTMP. 

(11)  
Passou a integrar a CNTMP desde 1999, a convite da DGTT, por se ter entendido relevante para a Comissão como organismo de tutela do modo 
fluvial, no contexto da preparação e da implementação do normativo dos conselheiros de segurança.

 

(12)   
Redenominado em 2002 «Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos». 

(13)   
Passou a integrar a CNTMP desde 1999, a convite da DGTT, após a sua criação como organismo de tutela do modo ferroviário. 

(14)  
Deu origem em 2005 ao Instituto Português de Acreditação (continuando a existir o IPQ), tendo o IPAC passado a integrar a CNTMP por se ter 
entendido que as suas atribuições correspondiam à parte relevante para a Comissão das anteriores atribuições do IPQ. 

(15)  
Deu origem, sucessivamente, ao Instituto das Estradas de Portugal, em 1999, e às Estradas de Portugal, EPE, em 2004, os quais substituíram a JAE 
na CNTMP.

 

(16)  
O Serviço Nacional de Bombeiros e o Serviço Nacional de Protecção Civil integravam a CNTMP desde 1997, na composição inicial fixada pelo Des- 
pacho Conjunto n° 113-A/98, de 24 de Novembro de 1997 (DR, 2aS, de 17.2.1998). Com a sua fusão num único serviço, em 2003, este último 
substituíu os dois primeiros na CNTMP.

 

(17)  
Denominações e atribuições estabelecidas nos Decretos-Lei n°s 203, 207, 208, 210, 211, 212 e 214/2006, todos de 27 de Outubro. 
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1. O Programa PRACE adoptado pelo Governo visa “a promoção da cidadania, do desenvolvimento 
económico e da qualidade dos serviços públicos”, e aponta, nomeadamente, para ganhos de 
eficiência pela simplificação e pela racionalização que permitam a diminuição do número de 
serviços. 

 
 

2. A Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas (CNTMP) foi criada em 1997 já 
com uma forte preocupação de racionalidade e de economia de recursos por parte da 
Administração pública portuguesa, como tem sido unanimemente reconhecido por todos aqueles 
que conhecem ou que colaboram na sua actividade. 

 
 

3. Ainda assim, a CNTMP não foi imune, durante dez anos de existência, a um certo empolamento da 
sua composição, devendo procurar corresponder agora ao desafio lançado pelo Governo, e 
avançar com a sua própria reorganização em termos que não comprometam – e, se possível, que 
potenciem – os objectivos centrais para que foi criada. 

 
 

4. Preconiza-se, pois, uma revisão da composição da CNTMP no que se refere aos serviços públicos, 
que conduza a alguma redução do número de organismos envolvidos e que, simultaneamente, 
satisfaça aos seguintes princípios: 

 
a) Representação directa dos serviços de tutela dos cinco modos de transporte, como acontece 

em várias instâncias internacionais e em estruturas nacionais de países nossos parceiros, 
permitindo um tratamento integrado e coerente das questões que interessam à segurança e 
que são comuns a todos os modos; 

 
b) Reforço da componente fiscalizadora e inspectiva, através da valorização dos organismos com 

poderes de efectivo controle e policiamento das operações de transporte e das instalações das 
empresas intervenientes no transporte, bem como nas operações que antecedem ou sucedem 
o transporte; 

 
c) Prioridade aos serviços com intervenção técnica directa nas condições de segurança dos trans-

portes, comparativamente com os serviços que se caracterizem por uma intervenção apenas 
administrativa ou indirecta em relação a essas condições de segurança. 

 
 

5. É este o sentido das possíveis modificações à composição da CNTMP que, como primeiro 
exercício, são apresentadas no diagrama que integra o presente documento, o qual fica submetido 
à análise da Comissão. 

 
 

*     *     * 
 
 
Complementarmente, haverá que encetar idêntica reflexão relativa aos organismos económicos e 
profissionais privados que integram a Comissão, procurando-se, também aí, racionalizar esforços e 
privilegiar as componentes com reflexos técnicos mais directos na segurança dos transportes de 
mercadorias perigosas. 


