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ACORDOS DE DERROGAÇÃO AO ADR E AO RID  
AINDA NÃO APRECIADOS POR PORTUGAL 

 
 
 

Acordo Multilateral M 265 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à disposição especial S12 

 

1. Em derrogação das prescrições da disposição especial S12, do capítulo 8.5 do ADR, aplicam-se as 
seguintes condições ao transporte de UN 2915 matérias radioativas, pacote do tipo A, e UN 3332 pacote 
do tipo A sob a forma especial. 

 
2. Se o número total de pacotes contendo matérias radioativas que são transportadas não exceder 10 uni-

dades, e a soma dos índices de transporte não exceder 3, não é aplicável o requisito do 8.2.1 referente à 
formação especializada de condutores dos veículos que transportam matérias radioativas. Contudo, os 
condutores devem receber formação apropriada em termos de ADR, à medida das suas necessidades, 
que lhes dê os conhecimentos necessários dos perigos das radiações ionizantes, resultantes do trans-
porte de matérias radioativas. Tal formação de carácter geral deve ser certificada por um certificado pro-
porcionado pelo seu empregador. 

3. Todas as outras prescrições relevantes do ADR devem ser cumpridas. 
 
4. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o 

tenham assinado, até 1 de Janeiro de 2015, exceto se for revogado antes desta data por pelo menos um 
dos signatários, ficando nesse caso válido apenas para os transportes entre os países Partes Contratan-
tes do ADR que o tenham subscrito, e não o tenham revogado, no seu território, até à referida data.  

Proposto pela Espanha (6.6.2013). Já assinado pela Suécia (20.6.2013), pela Bélgica (21.6.2013) e pela 
Holanda (30.8.2013) 

 

*     *     * 

 

Acordo Multilateral M 266 
ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de matérias e objetos explosivos destinados a serem destruídos  
e pertencentes às Forças Armadas  

 

1. Em derrogação das prescrições das secções 5.2.1.1 e 5.2.2.1, as matérias e objetos explosivos (classe 1) 
destinados a serem destruídos, e pertencentes às Forças Armadas de uma Parte Contratante, que 
tenham sido embaladas antes de 1 de janeiro de 1990 de acordo com os requisitos do ADR nessa altura, 
não necessitam de ser marcados e etiquetados nos termos prescritos no ADR. Contudo, as sobrembala-
gens devem ser marcadas e etiquetadas de acordo com as prescrições da secção 5.1.2.1 do ADR. 
 

2. Esta derrogação é aplicável sob as seguintes condições: 
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- As matérias e objetos explosivos destinam-se a serem destruídos; 
- O transporte é feito em regime de carregamento completo; 
- O expedidor inscreve no documento de transporte a seguinte frase: 
 
“Transporte efectuado nos termos da secção 1.5.1 do ADR (M266)” 

 
3. Todas as outras prescrições relevantes do ADR devem ser cumpridas. 
 
4. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que o 

tenham assinado, até 1 de agosto de 2018, exceto se for revogado antes desta data por pelo menos um 
dos signatários, ficando nesse caso válido apenas para os transportes entre os países Partes Contratan-
tes do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu território, até à referida data.  

 

Proposto pela Suécia (1.8.2013). Já assinado pela Áustria (19.8.2013) e pela Dinamarca (5.9.2013). 

 


