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POSIÇÃO SOBRE O ACORDO DE DERROGAÇÃO M259 
(transmitida pela representante da APA) 

 
ACORDO MULTILATERAL M 259 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 
relativo ao transporte de elementos ou pilhas de lítio danificadas ou defeituosas 

 (UN3090 - UN3091 - UN3480 - UN3481) 

Enquadramento 

O transporte rodoviário de pilhas de lítio encontra-se submetido às disposições do Acordo Europeu Relativo 
ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada – ADR. 

As autoridades competentes das Partes contratantes podem, no entanto, acordar diretamente entre si a 
autorização de certos transportes no respetivo território em derrogação temporária às prescrições do ADR, 
desde que a segurança não seja comprometida, ao abrigo do respetivo capítulo 1.5.1. Essas derrogações 
devem ser comunicadas pela autoridade que tomou a iniciativa da derrogação temporária ao secretariado 
da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, que as leva ao conhecimento das Partes con-
tratantes. 

Ao abrigo deste capítulo do ADR, a França veio propor, em 16.04.2013, o Acordo Multilateral M259, relativo 
ao transporte de elementos ou pilhas de lítio danificadas ou defeituosas (UN3090 - UN3091 - UN3480 - 
UN3481). Esta proposta, cujo proponente alega vir a evitar vários procedimentos administrativos entre as 
Partes contratantes, pretende antecipar a aplicação de requisitos já adotados e que se espera virem a ser 
integrados no ADR 2015. 

Análise 

No contexto da análise do Acordo Multilateral M259, destacam-se os seguintes aspetos: 

 Não são fabricadas pilhas de lítio nem existe tratamento adequado para esta composição química de 
pilhas no território nacional. No entanto, estas pilhas são colocadas no território nacional, podendo vir a 
assumir o caráter de danificadas ou defeituosas, podendo constituir um perigo, como a ocorrência de 
derrames ou emissão de vapores. 

 Por uma questão de igualdade de exigências e de eficácia económico-ambiental do processo recomen-
da-se  que Portugal aceite a receção destas mercadorias apenas quando oriundas de um país contra-
tante do ADR, garantindo à partida que as regras do ADR serão assumidas pelas Partes envolvidas no 
transporte. Em particular, devem ser seguidas as condições já estabelecidas, em particular as instru-
ções de embalagem P903e a disposição especial 661. 

 Considera-se que a vertente ambiental associada ao transporte destas mercadorias está, portanto, já 
adequadamente salvaguardada nas prescrições do ADR e, em particular, no âmbito da disposição 
especial 636 e, em particular, no caso das pilhas de lítio danificadas, na disposição especial 661. 

 Não obstante, a nova disposição especial 661, introduzida na versão de 2013 do ADR, prevê o que 
parece constituir uma carga burocrática acrescida, por um lado, para a autoridade competente, desig-
nadamente nas obrigações de definição de condições adicionais para o transporte, eventual reconhe-
cimento de aprovações emitidas por outras autoridades competentes de países não signatários, apro-
vação de métodos de embalagem, e, por outro, para o próprio operador de transporte, já que cada 
expedição tem de ser acompanhada de uma cópia da respetiva aprovação ou referência à mesma. 

 O Acordo parece prever medidas suficientemente exigentes no que concerne a meios adicionais de 
embalagem, isolamento, contenção e acondicionamento em si, bem como na avaliação em conformida-
de com normas reconhecidas, receando-se no entanto que possa vir a acarretar um acréscimo de 
encargos para os operadores de gestão de resíduos de pilhas e acumuladores, quando a respetiva ati-
vidade implicar o seu transporte. 

 Existe um parecer favorável à aceitação do Acordo em causa por parte de Entidade Gestora licenciada 
pela APA para a gestão de um sistema integrado de pilhas e acumuladores. 

Parecer 

Face ao exposto, do ponto de vista ambiental não se vislumbra particular interesse na assinatura do Acordo 
Multilateral M259, não se apresentando objeções, no entanto, à adesão de Portugal ao Acordo Multilateral 
em apreço, ouvidas outras partes interessadas noutras competências. 


