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PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DAS INFRACÇÕES À CNTMP 

(transmitida pelo representante da ANTRAM) 

 

RESUMO 

O presente documento pretende promover as boas práticas de partilha de informação, junto desta Comissão, dos 

dados referentes às infracções específicas do transporte por estrada de mercadorias perigosas referidas no Decreto-

Lei nº 170-A/2007, de 4 de Maio. 

O conhecimento e comunicação dos referidos dados é já uma necessidade decorrente das obrigações do Estado Por-

tuguês, face ao disposto no nº 1, do artigo 9º, da Directiva 95/50/CE do Conselho, de 6 de Outubro de 1995, relativa 

aos procedimentos uniformes de controlo do transporte rodoviário de mercadorias perigosas 

 

Introdução 

O Decreto-Lei nº 170-A/2007, de 4 de Maio, veio introduzir importantes alterações na tipificação das infracções 

decorrentes da aplicação da regulamentação específica do transporte rodoviário de mercadorias perigosas, decorren-

tes da exigência de transposição da Directiva 2004/112/CE, da Comissão, de 13 de Dezembro. 

A referida Directiva, que adaptou ao progresso técnico a Directiva 95/50/CE, veio instituir uma maior harmonização 

da tipificação das infracções, permitindo um melhor cruzamento das informações geradas pelas “Fichas de Contro-

lo”, assim como uma melhor interpretação das mesmas face ao risco. 

 

Proposta 

Uma vez que o Estado português se encontra obrigado à compilação das informações geradas pelas “Fichas de Con-

trolo”, na forma do documento apresentado no Anexo III da Directiva 95/50/CE, actualizada pela Directiva 

2004/112/CE, com a periodicidade anual, referindo as seguintes indicações: 

• se possível, volume recenseado ou calculado de transporte rodoviário de mercadorias perigosas (em tonela-

das transportadas ou em toneladas/quilómetros), 

• número de controlos efectuados, 

• número de veículos controlados, com indicação da matrícula (veículos registados no território nacional, e 

noutros Estados-membros da União Europeia ou em Estados terceiros), 

• número de infracções detectadas e tipo de infracções, 

• número e tipo de sanções aplicadas, 

consideramos ser de todo pertinente o conhecimento periódico atempado dos referidos dados, de forma a poderem 

ser encetadas as acções correctivas necessárias à redução do número de infracções e consequentemente à prossecu-

ção da máxima segurança nos transportes. 

Os referidos dados, apesar de serem apenas necessários para a transmissão anual à Comissão Europeia, seria interes-

sante serem do conhecimento dos membros da Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas, e da 

sociedade em geral, pelo menos com a periodicidade quadrimestral das reuniões plenárias da CNTMP. 

Ainda que não estando abrangidas por estas Directivas, seria pertinente dar igualmente conhecimento sobre as 

infracções relativas aos incumprimentos da legislação inerente aos Conselheiros de Segurança. 
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Justificação 

Segurança: Um melhor conhecimento das áreas em que se verifica o maior número de infracções, permite aos agen-

tes económicos, e às entidades responsáveis pela formação das pessoas ligadas ao transporte de mercadorias perigo-

sas, intensificar e melhorar os mecanismos de controlo e verificação, resultando num maior rigor legal e consequen-

temente numa maior segurança nos transportes. 

O facto de poder ser verificado que a fiscalização está a ser efectuada e que as situações de infracção (a existirem) 

estão a ser sancionadas, poderá ser um forte incentivo aos que cumprem e um forte aviso aos que estão em incum-

primento. 

Viabilidade: Uma vez que o tratamento da referida informação já é uma obrigatoriedade, não deverá resultar num 

custo acrescido para as entidades fiscalizadoras, nem para o IMTT. 

Apenas no caso das infracções ao Decreto-Lei nº 322/2000, alterado pelo Decreto-Lei nº 189/2006, de 22 de Setem-

bro, poderá haver algo de novo, mas o volume inerente a esta matéria será tão reduzido e a centralização da actuação 

da fiscalização é tal, que certamente não acarretará dificuldades de maior para a administração. 

 

Consequências  

Termos maior conhecimento pode-nos levar mais facilmente à optimização dos recursos patrimoniais, permitindo 

alocar às tarefas prioritárias face ao risco apresentado, os recursos humanos e técnicos mais adequados. 

Após repetidas interacções, o sistema que promove a melhoria contínua, poderá conduzir à inexistência de infracções 

categorizadas como muito grave, graves e leves, face ao risco. 

 

 


