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52ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 4 de fevereiro de 2015 
 
 

ATA DA 52ª SESSÃO PLENÁRIA  
 

1. Participaram nos trabalhos os representantes dos 25 serviços da administração pública e organi-
zações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. A ANAREC, a ANSR e 
a DGSaúde justificaram a sua ausência. A COMRSIN, a DGAE, a FECTRANS, a GNR e o ITG es-
tiveram ausentes sem justificação. Por motivo da sua extinção em 31.12.2014, as DRE’s já não es-
tiveram presentes nesta sessão 

2. Foi feita uma breve apresentação dos novos representantes presentes na 52ª sessão plenária da 
CNTMP. 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

3. A ordem de trabalhos provisória (CNTMP/2015/1-rev1) foi adotada, com a supressão do ponto 7 
por não terem sido apresentados quaisquer documentos e, a pedido da ANTRAM, acrescentando 
no ponto 9 um novo tópico sobre conselheiros de segurança. 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 51ª SESSÃO PLENÁRIA 

4. A ata da 51ª sessão plenária (CNTMP/2014/35) foi adotada com uma correção no título que ante-
cede o parágrafo 12, que passa a ter a seguinte redação: 

“DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID” 

O SITRA solicitou que na folha de presenças fosse alterada a designação da entidade, uma vez 
que, mantendo-se a sigla, o nome deverá ser atualizado para “Sindicato dos Trabalhadores dos 
Transportes”. 

HOMENAGEM À ENGª ROSA VARELA 

5. Nesta homenagem à Engª Rosa Varela, muitos dos presentes destacaram traços da sua persona-
lidade que deixaram marca indelével na CNTMP, designadamente bondade, competência, amiza-
de, rigor, sentido integrador, disponibilidade inigualável, justiça, frontalidade, ser sempre parte da 
solução e não parte do problema, capacidade de lutar contra as adversidades, altruísmo, espírito 
cívico. 

6. Foram recordadas as inúmeras mensagens recebidas aquando da notícia do seu falecimento 
(CNTMP/2015/2), e alguns membros da Comissão, como a Tutorial, deram notícia de outras inicia-
tivas que têm em vista para homenagear o testemunho humano e técnico da Rosa. 

7. O Conselho Diretivo do IPQ, por a Rosa Varela ter sido colaboradora do Instituto, enviou uma 
mensagem para ser transmitida pelo seu representante na CNTMP, com o seguinte teor:  

“Tendo tomado conhecimento da iniciativa que a Comissão Nacional do Transporte de Mercadori-
as Perigosas (CNTMP) pretende levar a cabo na sua próxima reunião, de homenagear a Engª Ro-
sa Varela, recentemente falecida, que integrou os quadros do Instituto Português da Qualidade du-
rante um período significativo do seu percurso profissional, não podia este Instituto deixar de se 
associar a tal iniciativa como sinal de reconhecimento. À profissional responsável, diligente, empe-
nhada, mas sobretudo à sua dimensão humana, que sempre constituiu um traço incontornável da 
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sua pessoa, o IPQ presta, também, perante esta Comissão, que ela integrou e que tanto acari-
nhou, a justa mas singela homenagem pública à sua memória”. 

8. Foi proposto, pelo Presidente da CNTMP e pelos representantes do IMT, um voto de pesar 
(CNTMP/2015/3), o qual foi aceite por unanimidade, e a que se seguiu a observância de um minu-
to de silêncio em memória da Engª Rosa Varela. 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

9. A ANTRAM e a ANAREC tinham preconizado na 51ª sessão da CNTMP, uma atualização ao Re-
gulamento Interno da Comissão, o que foi repercutido no documento CNTMP/2015/4. A proposta 
foi aprovada por unanimidade. 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

10. Foram apresentados os relatórios da participação portuguesa nas últimas reuniões internacionais 
do setor (CNTMP/2015/5). 

11. Relativamente à questão da ANTRAM sobre o parágrafo 4 do relatório da 97ª sessão do WP.15, o 
Presidente esclareceu que a necessidade de maior detalhe sobre a realização dos exercícios prá-
ticos, suscitada pela Bélgica, tem por objetivo clarificar e harmonizar essa formação prática. A AN-
TRAM solicitou mais informações sobre a gestão dos riscos no transporte de mercadorias perigo-
sas a propósito do trabalho apresentado pela ERA (European Railway Agency). O IMT respondeu 
que Portugal não tem acompanhado os trabalhos dessa agência, mas que no entanto iria tentar 
disponibilizar mais informação sobre os referidos trabalhos de análise de gestão dos riscos 

12. A Tutorial, relativamente ao parágrafo 10 do mesmo relatório, referiu a existência de uma versão 
do “Road Map” em espanhol, versão não oficial já publicitada junto das 3 versões linguísticas da 
UNECE, e que seria interessante ser também publicitada a versão desse “Road Map” na língua 
portuguesa. O Presidente referiu que a versão do “Road Map” em português em breve será envia-
ria para a UNECE para publicação igualmente oficiosa, e informou que o IMT está a tentar entrar 
em contacto com a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e com a UCCLA (União 
das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) para se obter patrocínio para a publicação e difusão 
do “Road Map” nos países de expressão portuguesa. 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS \AO ADR E AO RID 

13. Foram de seguida apresentados pelo IMT os novos acordos agendados para a presente sessão 
(CNTMP/2015/6), a saber, M281, M282 e M283. 

14. Foi analisado o acordo M281, relativo ao transporte de resíduos contaminados com vírus que pro-

vocam febre hemorrágica, proposto pela Bélgica (14.11.2014) e já assinado pela Alemanha, Paí-
ses Baixos, Suíça e Luxemburgo. Na carta explicativa de propositura do acordo, a Bélgica conside-
ra que as embalagens segundo a instrução P620 não são apropriadas para embalar objetos de 
maior dimensão, nomeadamente as malas de passageiros suspeitos de estarem infetados, por 
exemplo, nos aeroportos, quando estas malas se destinam a serem incineradas. A Bélgica propõe 
embalagens triplas estanques, com aberturas amplas fecháveis, que garantem um máximo de se-
gurança. Comentou-se que o Ébola ainda está muito presente na Serra Leoa, Guiné Conacri e Li-
béria. O IMT referiu tratar-se de um acordo complementar ao procedimento que está estabelecido 
pela DGSaúde, no que se refere ao tratamento de resíduos contaminados pelo vírus do Ébola, 
sendo pois favorável à assinatura deste acordo. Uma vez que a DGSaúde não está presente e os 
outros organismos não se pronunciam sobre este assunto, o Presidente propôs, a título extraordi-
nário, e uma vez que se trata de um assunto de grande premência que não se compadece com 
análises muito demoradas, que se assine o acordo, depois de ouvida a DGSaúde nos próximos 

dias. A Comissão aceitou o proposto. 
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15. O acordo M282, relativo ao transporte de UN 1361 Carvão, grupo de embalagem III e UN 3088 
sólido orgânico suscitável de auto-aquecimento NSA, grupo de embalagem III, foi proposto pela 
Polónia a 28.11.2014 e foi já assinado pela Alemanha. O IMT referiu que anteriormente, no contex-
to ferroviário, esta temática não teve acolhimento na CNTMP. A CP chamou a atenção para o pa-
rágrafo 8 do relatório da reunião do WP15, em que se menciona que este mesmo tema foi tratado 
no âmbito do ADR, e feita a ponderação sobre os riscos de serem derrogadas as normas atual-
mente em vigor, relativas ao transporte de carvão a granel com perigo de inflamação espontânea. 
A decisão sobre a assinatura deste acordo transitará para a 53ª sessão plenária. 

16. Foi analisado o acordo M283, relativo aos conselheiros de segurança com referência à disposição 

especial 664, proposto pela França (15.12.2014) e já assinado pela Bélgica. Trata-se de conselhei-
ros especializados em carburantes, tendo o IMT referido não haver interesse, uma vez que a for-
mação nacional dos conselheiros de segurança não abrange tal especialização em carburantes. 
Assim, propõe-se a não assinatura deste acordo por Portugal. 

17. Transitaram da sessão anterior os acordos M278 e o M279 (CNPMP/2014/32). 

18. Quanto ao acordo M278, relativo ao transporte de UN 1965 em cisternas fixas (veículos-cisternas), 
proposto pela Noruega (25.6.2014), e assinado pela Suécia, ficaram a ANTRAM, a APETRO; o 
IMT e o IPQ de analisar a proposta e preparar parecer para debate nesta sessão. O parecer das 
entidades que analisaram a proposta não é favorável à assinatura deste acordo por Portugal.  

19. Quanto ao acordo M279, relativo ao transporte de artifícios de divertimento UN 0335 e UN 0336, 

proposto pelo Reino Unido (24.7.2014), assinado pela Noruega e pela República Checa, ficaram a 
AP3E e o IMT de analisar e preparar parecer sobre a proposta. A AP3E, depois de consultar a 
ANEP e a APIP, emitiu parecer desfavorável à assinatura do acordo, e corroborou assim idêntica 
opinião do IMT expressa em reunião anterior. Foi assim decidida a não assinatura deste acordo 
por Portugal. 

20. Na sequência do contacto efetuado pela APT – Associação Portuguesa de Tintas, relativamente ao 
pedido de extensão para Portugal da derrogação do Reino Unido “RO-a-UK-4”(“Retail dis-
tribution by Road”), a mesma esteve representada e facultou uma breve demostração com cai-

xas e recipientes, de modo a esclarecer o plenário sobre as vantagens inerentes da adoção por 
Portugal de uma derrogação semelhante. A demonstração baseou-se na redundância de trabalho, 
desperdício no manuseamento dos artigos, tendo sido exibidos várias embalagens com diferentes 
graus de perigosidade e igual volumetria. Foi aceite que Portugal proponha à Comissão Europeia 
uma derrogação nacional nos mesmos termos da derrogação RO-a-UK-4, tendo esta decisão sido 
tomada com maioria absoluta dos presentes, apenas com uma abstenção. 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

21. A Tutorial apresentou uma proposta de alteração da coluna 8 no quadro A do capítulo 3.2 do do 
ADR e RID (CNTMP/2015/8), no que diz respeito à categoria de transporte rodoviário relativa às 
isenções por quantidade transportada (isenções do 1.1.3.6 do ADR). Existe um conjunto de maté-
rias (números ONU 2304,2448,2576,3176) em que não é permitido o transporte em embalagem, e 
portanto não faz sentido a consideração duma categoria de transporte para efeitos de aplicação do 
1.1.3.6, pelo que a Tutorial propõe que nestes casos seja grafado na coluna 15 o simbolo “-“. A Tu-
torial salientou não se dever confundir com o UN 3359 em que esse traço é relativo a túneis. As al-
terações que venham a ser aprovadas terão reflexos nos relatórios de acidente. O IMT propõe que 
a proposta seja mais detalhada em particular no que se refere a alterações a introduzir no 1.1.3.6 e 
1.8.5.3. O Presidente propõe que seja preparado um documento informal para ser apresentado na 
próxima reunião comum RID/ADR/ADN.   

QUESTÕES DIVERSAS 

22. Face à possibilidade de ser estudada a criação da figura de Conselheiro de Segurança para o Có-
digo IMDG (CNTMP/2015/9), a Tutorial solicitou às entidades competentes que, sempre que pos-
sível, garantam o acompanhamento deste tema e dos demais trabalhos do MSC e do Subcomité 
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CCC. A DGRM referiu que não tem acompanhado estes grupos de trabalho, no entanto, preten-
dem participar nas próximas sessões, e está disponível para partilhar as informações colhidas 
nesses fóruns. 

23. À semelhança da DGRM, o Presidente solicitou aos restantes membros do plenário, a partilha das 
informações obtidas no âmbito grupos de trabalho internacionais em que participem, designada-
mente a APA que participa no subcomité GHS do ECOSOC.  

24. O Presidente informou, relativamente ao modelo de relatório anual de segurança anteriormente 
proposto pela CNTMP, que o mesmo será aprovado em reunião do Conselho Diretivo do IMT. 

25. A ACT vai estudar a proposta da ANTRAM de acrescentar a formação de conselheiro de seguran-
ça para efeitos da formação contínua de técnico de segurança e de técnicos superiores de segu-
rança. 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

26. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2014/10), no qual a 53ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para o 
dia 3 de junho de 2015. 
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SIGLA ENTIDADE REPRESENTANTE 

ACT Autoridade para as Condições do Trabalho Eng. João Mazumbe 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil Eng. Nuno Mondril 

ANTRAM Associação Nacional Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias Drª Amélia Simplício 

APA Agência Portuguesa do Ambiente, IP Engª Márcia Machado 

AP3E Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de Explosivos 
Eng. Luís Cruz 

Eng. Artur Pereira 

APEQ Associação Portuguesa das Empresas Químicas Eng. José Barardo Ribeiro 

APETRO Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas Eng. José Alberto Oliveira 

APT Associação Portuguesa de Tintas 
Drª Manuela Cavaco 

Dr. Rui Fragoso Pires 

ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Eng. Rodrigo Fernandes 

AT Autoridade Tributária e Aduaneira 
Dr. António Morgado 

Drª Isabel Ferreira da Costa 

BVR Bureau Veritas Rinave, Lda. Eng. Rui Costa 

CNE Centro Nacional de Embalagem Eng. Pedro Caldeira 

CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP Manuel Nunes Batista 

DGRM Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
Eng. Paulo Pamplona 

Engª Ana Cardoso 

FIEQUIMETAL 
Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, 

Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas 
Francisco Pereira 

FIOVDE Federação das Indústrias de Óleos Vegetais, Derivados e Equiparados Drª Maria Isabel Coelho 

GROQUIFAR Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos Eng. Joaquim Gândara Marques 

IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
Eng. José Silva Carvalho  

Engª Ana Sabrosa 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP Eng. Bernardino Gomes 

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade Eng. Mário Sapatinha 

IST Instituto Superior Técnico Eng. Luís Portugal 

LBP Liga dos Bombeiros Portugueses Prof. Carlos Manuel Pereira 

PSP Polícia de Segurança Pública – Direção Nacional Comissário Virgílio Sá 

SITRA Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes  Silvino Esteves Correia 

Tutorial Tutorial - Conteúdos e Tecnologia, Lda João Cezília 

Presidente 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Alberto Franco 

Secretariado 
Engª Luísa Costa  

Drª Cidália Jorge 
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