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RELATÓRIO DA REPRESENTAÇÃO PORTUGUESA NO WP.15 
 
 
 
94ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO  
DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS DA UNECE (WP.15) 
Genebra, 14/16.5.2013 
 
 
 
1. O WP.15, presidido pelo signatário e secretariado por Sabrina Mansion (UNECE), reuniu no Palácio 

das Nações com representantes de 26 países, da UE, da OTIF e de 4 ONG’s especializadas. 

2. Foram registadas as deliberações do órgão superior (CTI) favoráveis aos trabalhos do WP.15, o 
processo em curso na Turquia para que este país também adira ao Protocolo de 1993, e a aceitação 
por Nova Iorque das correções ao ADR de 2013 aprovadas na 93ª sessão. 

3. Enquanto interpretações do ADR, o Grupo de Trabalho discutiu e adotou o seguinte: 

a) Nos conjuntos trator-reboque, se a mercadoria exigir veículos FL, OX ou AT, e estiver carregada 
no trator, o reboque não necessita de ser desse tipo, mas se estiver carregada no reboque, o 
trator necessita de ser do mesmo tipo (ou de hierarquia superior); 

b) Inaceitabilidade de utilização de gás na propulsão dos motores dos veículos EX, FL ou OX; 

c) Prescrições técnicas a serem respeitadas na homologação dos veículos EX/III; 

d) Necessidade de clarificação das regras de cálculo da quantidade máxima do 1.1.3.6 no caso dos 
produtos químicos sob pressão. 

4. Foi decidido examinar numa sessão futura um pedido de interpretação relativo ao equipamento 
elétrico nos reboques. 

5. Dos trabalhos das últimas sessões da Reunião Comum RID/ADR/ADN, o WP.15 acolheu a maioria 
das emendas adotadas na sessão de outono de 2012 e as correções adotadas na primavera de 
2013. 

6. Em particular, no que se refere à clarificação a introduzir em 2015 sobre o campo de aplicação da 
nova secção 5.5.3, o Grupo recomendou vivamente todas as Partes Contratantes a assinarem com 
celeridade o acordo multilateral M260, por forma a evitar a entrada em vigor em 1.7.2013 de uma 
versão excessivamente rigorista da sinalização dos riscos de asfixia. 

7. Como emendas futuras ao ADR, o WP.15 decidiu: 

a) Incentivar a Alemanha a prosseguir nos trabalhos preparatórios de uma revisão das prescrições 
sobre proteção à retaguarda dos veículos-cisternas; 

b) Aprovar uma proposta da Hungria e da Bélgica sobre redução de dimensões dos painéis laranja; 

c) Apoiar a Espanha na sua demonstração de que a nova disposição suplementar S12 arrasta uma 
exigência de formação de condutores em certas matérias radiativas onde tal não era obrigatório, 
o que terá sido por inadvertência, apelando-se à assinatura de uma derrogação a esse respeito; 

d) Corrigir o código de túnel B/D para D no transporte das matérias dos nºs ONU 3478 e 3479. 

8. O Grupo de Trabalho congratulou-se com os progressos registados com vista à publicação em 
brochura do “Road Map” aprovado na anterior sessão. 

9. Foi apoiada, em princípio, uma proposta da IRU visando a sinalização futura das alterações ao ADR, 
à margem das edições oficiais da ONU, idênticas à que já é usada no Código IMDG. 

10. O WP.15 examinou os espécimes dos novos certificados de condutor ADR disponibilizados pelas 
delegações da Alemanha, da Áustria, da Bélgica, da Dinamarca, da Eslováquia, da Espanha, da 
Federação da Rússia, da França, da Finlândia, da Holanda, da Hungria, da Itália, da Letónia, da 
Lituânia, da Noruega, da Polónia, de Portugal, do Reino Unido, da República Checa, da Roménia, da 



CNTMP/2013/7 
    4.6.2013 
 

2 

 

Suécia, da Suíça e da Turquia, e assinalou as correções ou melhoramentos a introduzir em alguns 
deles. 

11. Foi decidido que a página Web da UNECE irá reproduzir os modelos adotados em todas as 48 
Partes Contratantes, bem como a identificação das respetivas entidades emissoras. 

12. Por último, o Grupo tomou conhecimento e congratulou-se com o estado avançado dos trabalhos 
tripartidos entre a IMO, a OIT e a UNECE para a adoção de um código de boas práticas sobre a 
segurança nos carregamentos nos equipamentos de transporte nos vários modos. 

 

(a) José Alberto Franco 

 


