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NOVOS ACORDOS DE DERROGAÇÃO AO ADR E AO RID  
AINDA NÃO APRECIADOS POR PORTUGAL 

 
 

Acordo Multilateral M 180 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de diferentes gases da Classe 2 em garrafas DOT, 
 nos casos previstos em 1.1.4.2 

 
Em derrogação ao estabelecido em 6.2.1.4 (aprovação dos recipientes sob pressão), 6.2.1.5 (inspecção e ensaio iniciais), 
6.2.1.6 (inspecções e ensaios periódicos) e 6.2.1.7 (marcação dos recipientes sob pressão recarregáveis) do ADR, os 
gases e os líquidos que constam dos quadros do 4.1.4.1 (P200) podem ser transportados desde os locais de armazenagem 
temporária até aos utilizadores finais, em recipientes sob pressão importados nos termos do 1.1.4.2, aprovados pelo DOT, 
nas seguintes condições: 

1. Quando importados de um país que não seja Parte Contratante do ADR, a conformidade do recipiente sob pressão 
com este Acordo deve ser verificado por um organismo de inspecção reconhecido. A verificação deve ser evidenciada 
através de documento contendo a identificação dos recipientes sob pressão, data, nome e assinatura do perito do 
organismo de inspecção reconhecido. Os registos dos recipientes sob pressão importados devem ser mantidos durante 
5 anos para uma eventual verificação por parte das autoridades competentes. 

2. Os recipientes sob pressão devem ser marcados e etiquetados em conformidade com o 5.2.1 do ADR. 

3. Todos os requisitos aplicáveis do ADR, relativos às taxas de enchimento e aos ensaios periódicos devem ser 
cumpridos. 

4. Depois de vazios, os recipientes sob pressão não podem ser recarregados e devem ser reexportados para o país de 
origem. 

5. O expedidor deve mencionar no documento de transporte: 

"Transporte em conformidade com o Acordo Multilateral M180” 

Uma cópia do presente Acordo deve encontrar-se a bordo do veículo.  

Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham assinado, até 1 
de Junho de 2011, excepto se for revogado antes desta data por pelo menos um dos signatários, ficando nesse caso válido 
apenas para os transportes entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, 
no seu território, até à referida data. 

 
Proposto pela Bélgica em 1.6.2006. Assinado pela Noruega (31.7.2006), pela França (26.9.2006), pela República Checa 
(2.11.2006), pela Itália (6.11.2006), pela Alemanha (13.11.2006), pela Dinamarca (22.11.2006), pelo Reino Unido 
(27.11.2006), pela Áustria (21.12.2006), pela Holanda (21.12.2006), pela Eslováquia (22.12.2006) e pela Hungria 
(21.1.2007). 

 
 

Acordo Multilateral M 184 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à quantidade máxima de peróxidos orgânicos da Classe 5.2 e 
substâncias auto-reactivas da Classe 4.1 

 
1. Em derrogação aos requisitos do 7.5.5.3 do ADR, a quantidade máxima de peróxidos orgânicos da Classe 5.2 e de 

substâncias auto-reactivas da Classe 4.1 dos Tipos B, C, D, E e F está limitada a 20 000 kg por unidade de transporte. 

2. O expedidor deve mencionar no documento de transporte: "Transporte em conformidade com a secção 1.5.1 do  

3. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham assinado, 
até 31 de Dezembro de 2008, excepto se for revogado antes desta data por pelo menos um dos signatários, ficando 
nesse caso válido apenas para os transportes entre os países Partes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e 
não o tenham revogado, no seu território, até à referida data. 

 
Proposto pela Holanda em 21.12.2006. 
 


