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31ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 14 de Fevereiro de 2008 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 31ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará nas instalações da ANTRAM na Rua Conselheiro Lopo Vaz, Lote A/B – Escrit. A 

no dia 14 de Fevereiro de 2008, com início às 10 horas e termo às 16 horas 
 

 Documentos de trabalho  
1. Adopção da ordem de trabalhos 

 

A Comissão aprovará a ordem de trabalhos provisória, tal como poderá suprimir 
alguns dos pontos previstos ou alterar a sua sequência. 
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2. Ratificação da acta da 30ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo a acta da 30ª sessão plenária que foi elaborada 
pelo Secretariado, na sua versão revista após comentários recebidos. 

 

CNTMP/2007/33-rev.1 
 

3. Admissão de novos membros na CNTMP 
 

A Comissão deliberará sobre a admissão de uma organização profissional que mani-
festou interesse em integrar a CNTMP (Associação de Grossistas de Produtos Quí-
micos e Farmacêuticos – GROQUIFAR) 

 

CNTMP/2008/2 

4. Novo modelo de certificado de formação de condutores de mercadorias 
perigosas 

 

A Comissão tomará posição sobre um projecto de proposta de Portugal e da IRU 
sobre o novo modelo de certificado de formação de condutores de mercadorias peri-
gosas, a ser apresentada à reunião do WP.15 de Maio próximo. Esta proposta decor-
re de Portugal ter apoiado a iniciativa da IRU apresentada na 82ª sessão do WP.15 
de Maio de 2007. 
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5. Derrogações multilaterais ao ADR e ao RID  
 

A Comissão decidirá sobre o acordo M187, divulgado na 30ª sessão plenária, com 
base no parecer que a APETRO ficou de apresentar, e apreciará o interesse para 
Portugal dos novos acordos M189, RID 4/2007 e M191 entretanto propostos.  
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6. Averbamento do "grupo 2" na carta de condução dos condutores de mer-
cadorias perigosas em veículos ligeiros  

 

A Comissão tomará conhecimento do desenvolvimento deste assunto cuja discussão 
foi iniciada na 30ª sessão plenária. 
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7. Apuramento periódico das acções de fiscalização ao transporte rodoviá-
rio de mercadorias perigosas 

 

A Comissão examinará o relatório da Comissão Europeia relativo ao período 
2003/2005, recentemente disponibilizado, e adoptará medidas para melhorar o tra-
tamento e a difusão futura dos dados nacionais. 
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8. Reuniões internacionais do sector 
 

A Comissão apreciará as conclusões mais importantes das reuniões em que houve 
participação portuguesa. 
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9. Questões diversas 
 

A Comissão será informada sobre a conclusão da directiva integrada relativa ao 
transporte rodoviário, ferroviário e fluvial de mercadorias perigosas. Poderão ainda 
ser apresentadas outras questões oralmente, ou através de documentos entretanto 
enviados que, nesse caso, o Secretariado reproduzirá. 
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10. Programação das actividades futuras 
 

A Comissão sistematizará as principais actividades a desenvolver durante o período 
que decorrerá até à próxima sessão plenária da CNTMP, decorrentes dos trabalhos 
da presente sessão e que atendam à nova organização da Administração Central.  
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