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ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO IMTT NO ÂMBITO DO TRANSPORTE DE  
MERCADORIAS PERIGOSAS NO 1º TRIMESTRE DE 2008 

(transmitido pelo representante do IMTT) 
 
 
No âmbito da coordenação do exercício das intervenções do IMTT na temática do transporte de mercadorias 
perigosas, por parte da Direcção de Serviços de Regulação Jurídico-Económica, foram apurados os dados do 
1º trimestre de 2008 referentes à formação ministrada a condutores e conselheiros de segurança pelas entida-
des formadoras reconhecidas, aos certificados de condutores e de conselheiros de segurança emitidos pelo 
IMTT, aos veículos certificados para o transporte de mercadorias perigosas e ainda sobre o seguimento dos 
autos de contra-ordenação aplicáveis a estes transportes. 
 
1. Cursos de formação de condutores e número de formandos aptos após exame 
 

 Cursos Formandos 
Curso de base (CB) 25 436 
Especialização em cisternas (CC) 17 190 
Especialização em explosivos (CE) 2 24 
Reciclagem de base (RB) 2 13 
Reciclagem de base e cisternas (RBC) 17 243 
Reciclagem de cisternas (RC) 1 6 
TOTAL 64 912 

 
 
2. Cursos de conselheiros de segurança 
 
Foi iniciado um curso de conselheiros de segurança, frequentado por 16 formandos. 
 
 
3. Certificados de condutores ADR emitidos pelo IMTT 
 
Total de certificados emitidos  854 (inclui certificados iniciais e renovações) 
 
 
4. Certificados de conselheiros de segurança emitidos pelo IMTT 
 
Certificados iniciais 25 
Renovações  13 
 
 
5. Certificados de aprovação de veículos que transportam certas mercadorias perigosas 
 
Total de certificados emitidos  1312 (inclui certificados iniciais e renovações) 
 
 
6. Seguimento dado a autos de contra-ordenação  
 
Foram objecto de decisão pelo IMTT 26 autos de contra-ordenação nesta área, dos quais 20 foram arquivados 
e 6 tiveram seguimento com aplicação de coimas. Destes, 2 correspondem à não sinalização do veículo, 2 ao 
mau preenchimento do documento de transporte, 1 à falta de ficha de segurança e 1 à falta de certificado de 
formação do condutor. Maior incidência de ilícitos: 9 na falta ou mau preenchimento do documento de trans-
porte, 6 na falta de sinalização dos veículos e 3 na utilização de embalagens não aprovadas.  
 
 
7. Acompanhamento da formação e dos exames 
 
Foram realizadas 2 acções de acompanhamento da formação de condutores e a fiscalização de um exame da 
especialização em cisternas. 


