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REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DO PRESIDENTE COM OS  
VICE-PRESIDENTES E O SECRETARIADO DA COMISSÃO 

(adotado pela Reunião de Coordenação de 17.9.2014) 
 
 
 

A Resolução nº 4/CNTMP, adotada na 50ª sessão plenária da Comissão, e a subsequente eleição 
dos dois Vice-Presidentes que teve lugar na mesma sessão, visaram explicitamente a dinamização 
da atividade da CNTMP e torná-la menos dependente dos recursos próprios do IMT, I.P.. 
 
Importa, pois, implementar fórmulas de trabalho que tirem proveito da decisão tomada. 
 
Assim, ficam definidas as seguintes orientações para o funcionamento das reuniões de coorde-
nação do presidente com os vice-presidentes e o secretariado da CNTMP: 
 
 
1. As Reuniões de Coordenação terão lugar regularmente, nos intervalos entre as Sessões 

Plenárias da CNTMP, e realizam-se, em princípio, nas primeiras 4ªs feiras dos meses de ja-
neiro, março, abril, maio, julho, setembro, novembro e dezembro de cada ano. 
 

2. Quando houver impedimento nalguma dessas datas, por parte do Presidente ou dos Vice-
Presidentes, o Presidente acordará com estes últimos uma data alternativa, tão próxima 
quanto possível. 
 

3. Participam nas Reuniões de Coordenação, para além do Presidente, dos Vice-Presidentes e 
do Secretariado, os demais técnicos do IMT, I.P. afetos ao setor do transporte de mercadori-
as perigosas. 
 

4. Em função da abordagem de temas específicos que lhes digam respeito, podem ser convi-
dados a participar em determinadas Reuniões de Coordenação outros membros da CNTMP, 
ou entidades externas interessadas. 
 

5. As Reuniões de Coordenação procedem normalmente à monitorização de como estão a ser 
executadas as conclusões das anteriores Sessões Plenárias, e à preparação do conteúdo 
das novas sessões, designadamente no que se refere a temas em discussão no âmbito in-
ternacional. 
 

6. As Reuniões de Coordenação coadjuvam ainda o Presidente nas tomadas de posições ex-
ternas que lhe sejam solicitadas. 
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