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EMBALAGENS PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS.

(orientações emitidas pelo IMTT em 14.10.2008 a propósito da circular da ANAREC de Ago.2008)

1. O conteúdo da circular conduziu a más interpretações, uma vez que os revendedores de combustíveis não podem ser considerados expedidores no âmbito do ADR/RPE (aprovado pelo Decreto-Lei nº
170-A/2007, de 4 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 63-A/2008, de 3 de Abril), quando os seus
clientes sejam pessoas singulares ou empresas que careçam do combustível para a sua actividade
(agricultores, empresas de construção civil, empresas de manutenção, etc…), e que os mesmos
assegurem o transporte do produto vendido.
2.

De acordo com a regulamentação de transporte em vigor, a exigência de embalagens aprovadas e
devidamente marcadas aplica-se no transporte de mercadorias perigosas, havendo, contudo, algumas isenções previstas na referida regulamentação.

3. Assim, as pessoas singulares que careçam de transportar consigo mercadorias perigosas, podem
usufruir das isenções do 1.1.3.1 alínea a) ou da isenção do 1.1.3.3 alínea a) referente aos 60 litros
por veículo. Nessas situações, não há lugar ao cumprimento de qualquer requisito do ADR/RPE, sem
prejuízo, como é óbvio, de utilizarem embalagens adequadas.
4. Também as empresas que, acessoriamente à sua actividade, careçam de transportar consigo mercadorias perigosas podem usufruir das isenções do 1.1.3.1 do ADR/RPE, se cumprirem os limites de
quantidades previstos no referido parágrafo alínea c). Nessas situações, não há lugar ao cumprimento de qualquer requisito do ADR/RPE, sem prejuízo, como é óbvio, de utilizarem embalagens adequadas.
5. Não existe na legislação qualquer exigência para que os jerricanes de plástico estejam aprovados e
marcados quando se trata de transportes ao abrigo das isenções do 1.1.3.1 alíneas a) e c), e do
1.1.3.3 alínea a) do ADR/RPE
6. Podem ser consideradas embalagens adequadas, no sentido dos pontos 3 e 4 acima, embalagens
anteriormente utilizadas para outros conteúdos, em boas condições, que não estejam a verter, designadamente jerricanes de matéria plástica rígida, opacos e suficientemente resistentes.
7. Nada impede que as empresas revendedoras de combustíveis possam comercializar jerricanes a
quem se apresentar com outros recipientes aparentemente inadequados ou que não possuam
nenhuma embalagem para acondicionar o combustível.

