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33ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 1 de Outubro de 2008 
 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 33ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará nas instalações do auditório do IMTT na Avenida das Forças Armadas, 40, 

no dia 1 de Outubro de 2008, com início às 10.00 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. 

 

CNTMP/2008/20 
(rev.1) 

2. Ratificação da acta da 32ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo a acta da 32ª sessão plenária que foi elaborada 
pelo Secretariado. 

 

CNTMP/2008/19 
 

3. Questões institucionais da CNTMP  
 

A Comissão tomará conhecimento do projecto de despacho ministerial conjunto ela-
borado no IMTT visando consagrar a reorganização da CNTMP discutida em anterio-
res sessões plenárias. 

 

CNTMP/2008/21 

4. Evolução da regulamentação internacional  
 

A Comissão tomará conhecimento das decisões tomadas na Reunião Comum 
RID/ADR de Setembro de 2008. 

 

CNTMP/2008/22 

5. Derrogações multilaterais ao ADR e ao RID  
 

A Comissão decidirá sobre os acordos M192, M193, M194 e 1/2008 RID divulgados 
na 32ª sessão plenária, com base nos pareceres que o CNE, a APEQ, a AP3E e a 
PSP ficaram de apresentar, e apreciará o interesse para Portugal dos novos acordos 
entretanto propostos.  

 

CNTMP/2008/14 
CNTMP/2008/23 
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6. Interpretação dos regulamentos em vigor  
 

 

Não foi submetido ao Secre-
tariado nenhum documento 

7. Propostas de emendas à regulamentação  
 

A Comissão analisará a versão revista da proposta portuguesa e da IRU relativa ao 
novo modelo de certificado de formação de condutores de mercadorias perigosas, 
elaborada após a 32ª sessão plenária da CNTMP e que vai ser discutida na 85ª ses-
são do WP.15 
 

ECE/TRANS/WP15/10 
(rev.1) 

8. Questões diversas 
 

 

Não foi submetido ao Secre-
tariado nenhum documento 

9. Programação dos trabalhos futuros 
 

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.  

CNTMP/2008/25 

 


