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

 
 

Acordo Multilateral M189 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo a marcação com painéis laranja de veículos portadores de cisternas com 
uma capacidade de não mais do que 3000 litros 

 
(1) Em derrogação aos requisitos da secção 5.3.2.1.5 do ADR, para o transporte em cisternas com uma capa-

cidade de não mais do que 3000 litros, realizado em veículos fechados e veículos cobertos com toldo, pode 
ser dispensada a marcação com painéis laranja de ambos os lados do veículo. 

 
(2) Além das indicações previstas no ADR, o expedidor deve mencionar o seguinte no documento de transpor-

te: 
 

“Transporte efectuado nos termos da secção 1.5.1 do ADR (M189)”. 
 
(3) Este acordo é válido até 31 de Dezembro de 2008 para o transporte nos territórios daquelas partes contra-

tantes do ADR que tenham assinado este acordo. Se for revogado antes daquela data por um dos signatá-
rios, o acordo permanecerá válido até à data acima mencionada, apenas naqueles territórios das partes 
contratantes do ADR que não revogaram o acordo.  

 
Proposto pela Alemanha (30.12.2007). 
 
 

Acordo Multilateral Especial RID/4/2007 
de acordo com a secção 1.5.1 do RID e artigo 6 (12) da Directiva 96/49/CE 

relativo a marcação com painéis laranja de vagões portadores de cisternas com 
uma capacidade de não mais do que 3000 litros 

 
(1) Em derrogação aos requisitos da secção 5.3.2.1.5 do RID, para o transporte em cisternas com uma capa-

cidade de não mais do que 3000 litros, realizado em vagões fechados e vagões cobertos com toldo, pode 
ser dispensada a marcação com painéis laranja de ambos os lados do vagão. 

 
(2) Além das indicações previstas no RID, o expedidor deve mencionar o seguinte no documento de transpor-

te: 
 

“Transporte efectuado nos termos da secção 1.5.1 do RID (RID 4/2007)". 
 
(3) Este acordo é válido até 31 de Dezembro de 2008 para o transporte nos territórios dos Estados-membros 

da COTIF que tenham assinado este acordo. Se for revogado antes daquela data por um dos signatários, 
o acordo permanecerá válido até à data acima mencionada, apenas nos territórios dos Estados-membros 
da COTIF que não tenham revogado este acordo.  

 
Proposto pela Alemanha (5.12.2007). 
 
 

Acordo Multilateral M191 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo aos requisitos de formação para o transporte de matérias e objectos da classe 1 
 com o código de classificação 1.4S 

 
(1) As matérias e objectos da classe 1 com o código de classificação 1.4S podem ser transportados sem que 

sejam aplicáveis os requisitos do parágrafo 8.2.1.4 e a disposição S1 (1) do Capítulo 8.5, no que se refere 
à formação especial de condutores.  
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(2) Aplicam-se os restantes requisitos do ADR. 
 
(3) Este acordo é válido até 30 de Junho de 2009 para o transporte nos territórios daquelas partes contratan-

tes do ADR que tenham assinado este acordo. Se for revogado antes daquela data por um dos signatá-
rios, o acordo permanecerá válido até à data acima mencionada, apenas naqueles territórios das partes 
contratantes do ADR que não revogaram o acordo.  

 
Proposto pela Suécia (10.1.2008). Assinado pela Áustria (4.2.2008). 
 


