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34ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 4 de Fevereiro de 2009 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS DA 34ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará nas instalações do auditório do IMTT na Avenida das Forças Armadas, 40, 

no dia 4 de Fevereiro de 2009, 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/2009/1 

2. Ratificação da acta da 33ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo a acta da 33ª sessão plenária que foi elaborada 
pelo Secretariado. 

 

CNTMP/2008/28 

3. Questões institucionais da CNTMP 
 

O Presidente dará conta do estado do processo de aprovação do despacho de reor-
ganização da CNTMP. 

 

 

4. Evolução da regulamentação internacional  
 

A Comissão tomará conhecimento das decisões tomadas nas sessões do WP.15 de 
Outubro de 2008, e dos Subcomités TDG e GHS, bem como do Comité TDG/GHS, 
de Dezembro de 2008. 
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5. Derrogações multilaterais ao ADR e ao RID  
 

A Comissão decidirá sobre os acordos M190, M195, M196, M198, M199 e RID 
2/2008 divulgados na 33ª sessão plenária, com base nos pareceres que a APA, a 
ANSR, a ANTRAM, a APEQ, as DR/ME, a DGSaúde, o IMTT, o ISQ, a LBP e a Rina-
ve ficaram de apresentar, e apreciará o interesse para Portugal dos novos acordos 
entretanto propostos. Para o M193, que transita das duas últimas sessões, será ana-
lisada a proposta da APEQ e do CNE referente a uma nova disposição especial.  
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6. Interpretação dos regulamentos em vigor  
 

A ANTRAM apresentará um documento para clarificar o âmbito de aplicação da mar-
ca de “matérias perigosas para o ambiente”. A ANAREC e o IMTT submeterão à 
Comissão as posições assumidas em relação à aprovação e marcação de jerricanes 
de plástico para combustíveis. 
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7. Propostas de emendas à regulamentação  
 

A CNTMP adoptará a metodologia de trabalho que permita a elaboração atempada 
do diploma nacional de transposição da Directiva 2008/68/CE. A Comissão tomará 
conhecimento do ponto da situação dos trabalhos do GT constituído na 33ª sessão 
da CNTMP, para clarificar a codificação dos túneis a constar no documento de trans-
porte. 
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8. Questões diversas 
 

O IMTT apresentará um relatório sobre as acções de fiscalização rodoviária em 2008. 
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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.  
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