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43ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 8 de Fevereiro de 2012 
 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 43ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará no auditório do IMTT, na Avenida das Forças Armadas, 40, Lisboa 

no dia 8 de Fevereiro de 2012, das 9.30 horas às 13 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 ata da 42ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo ou corrigirá a ata provisória da 42ª sessão plenária 
elaborada pelo Secretariado. 
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3. Questões institucionais da CNTMP 
 

A Comissão poderá eleger os dois Vice-Presidentes previstos no artº 7º do Regulamento 
Interno, se forem apresentadas candidaturas da parte dos serviços públicos ou das organi-
zações profissionais que integram a CNTMP. Além disso, tomará conhecimento das altera-
ções do elenco dos serviços públicos que resultarão da implementação do PREMAC. 
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4. Evolução da regulamentação internacional  
 

A Comissão tomará conhecimento das decisões tomadas nas últimas reuniões interna-
cionais realizadas sobre o transporte de mercadorias perigosas. 
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5. Derrogações multilaterais ao ADR e ao RID  
 

A Comissão tomará posição sobre a aceitabilidade dos acordos que transitaram da ses-
são anterior, bem como sobre os novos acordos entretanto apresentados. 
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6. Interpretação dos regulamentos em vigor  
 

Não foram apresentados quaisquer documentos escritos por parte dos membros da 
CNTMP. Se não houver intenção de apresentação oral de problemas desta área, mani-
festada no início da adoção da ordem de trabalhos definitiva, este ponto será suprimido. 

 

 

7. Propostas de emendas à regulamentação  
 

A Comissão apreciará dois projetos de propostas de alteração ao ADR e ao RID, apresenta-
dos ao IMTT pela empresa Tutorial - Conteúdos e Tecnologia, Ldª, a qual, nos termos do artº 
2º do Regulamento Interno, é convidada a participar nos trabalhos a título consultivo. 
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8. Questões diversas 
 

A Comissão analisará o balanço das listas de controle emitidas pelas autoridades fiscali-
zadoras durante o ano de 2011. 
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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 pre-
sente sessão. 
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