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36ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 7 de Outubro de 2009 
 
 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS DA 36ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará nas instalações do auditório do IMTT na Avenida das Forças Armadas, 40, 

no dia 7 de Outubro de 2009, das 9:30 horas às 13:00 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. 
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2. Ratificação da acta da 35ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo a acta da 35ª sessão plenária que foi elaborada 
pelo Secretariado, com as alterações que foram remetidas ao secretariado. 
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3. Evolução da regulamentação internacional  
 

A Comissão tomará conhecimento e comentará os resultados dos trabalhos da 17ª 
sessão do Sub-Comité do GHS do ECOSOC e da Reunião Comum RID/ADR/ADN 
de Setembro de 2009. 
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4. Derrogações multilaterais ao ADR e ao RID 
 

A Comissão decidirá sobre os acordos M195, 200, 201 e 204 divulgados na 34ª ses-
são plenária, com base nos pareceres que a PSP e a AP3E ficaram de apresentar. A 
Comissão apreciará também o interesse para Portugal dos novos acordos entretanto 
propostos (M205 a 208 e 210 a 212, e RID 2 a 5 e 7/2009).  
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5. Propostas de emendas à regulamentação 
 

A CNTMP tomará conhecimento do projecto de decreto-lei de transposição da Direc-
tiva 2008/68 que aguarda aprovação em Conselho de Ministros, adoptará a metodo-
logia de trabalho que permita que as autoridades portuguesas responsáveis proce-
dam até final de 2009 à classificação dos túneis rodoviários de acordo com a secção 
1.9.5 do ADR, e definirá o enquadramento da preparação da deliberação do IMTT 
prevista no nº 1 do art.º 10º do referido projecto de diploma. 
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6. Questões diversas 
 

A Comissão analisará o tema proposto pela APETRO, relativo à definição do período 
entre inspecções periódicas das garrafas para GPL. 
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7. 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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