
COMISSÃO NACIONAL DO TRANSPORTE 

DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

CNTMP/2014/26-rev1 
26.9.2014 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida das Forças Armadas, 40 * 1649-022 LISBOA * Tel. (+351) 21 7949019 * Fax (+351) 21 7973777 * www.imt-ip.pt * jafranco@imt-ip.pt * lmcosta@imt-ip.pt * jscarvalho@imt-ip.pt * cjorge@imt-ip.pt * sgarcia@imt-ip.pt 

 

 
51ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 1 de outubro de 2014 
 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 51ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará no auditório do IMT,I.P. na Avenida das Forças Armadas, 40, Lisboa 

no dia 1 de outubro de 2014, das 9.30 horas às 13 horas 
 

 Documentos de trabalho  

1. Adoção 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 50ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo ou corrigirá a ata provisória da 50ª sessão plenária, 
elaborada pelo Secretariado. 
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3. Questões institucionais da CNTMP 
 

A Comissão tomará conhecimento e comentará a metodologia de funcionamento adotada 
pelas Reuniões de Coordenação entre o Presidente, os Vice-Presidentes e o Secretaria-
do da CNTMP. 
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4. Evolução da regulamentação internacional  
 

A Comissão tomará conhecimento das conclusões ultimamente adotadas pelo Comité 
TDG de Comissão Europeia, pelos Subcomités TDG e GHS do ECOSOC e pela Reunião 
Comum RID/ADR/ADN 
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5. Derrogações multilaterais e nacionais ao ADR e ao RID  
 

A Comissão tomará posição sobre a aceitabilidade das propostas de novos acordos mul-
tilaterais ultimamente apresentadas, bem como das que transitam da anterior sessão, e 
ainda uma proposta de derrogação nacional apresentada pela Associação Portuguesa de 
Tintas. 
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6. Interpretação dos regulamentos em vigor  
 

 

 
Não foram apresentados 
quaisquer documentos 

7. Propostas de emendas à regulamentação  
 

 

Não foram apresentados 
quaisquer documentos 

8. Questões diversas 
 

A Comissão examinará dois documentos que estiveram agendados para a 50ª sessão 
plenária e que esta não pôde abordar por falta de tempo. 
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9. Programação dos trabalhos futuros 
 

A Comissão sistematizará as principais atividades 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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