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53ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 3 de junho de 2015 
 
 

ATA PROVISÓRIA DA 53ª SESSÃO PLENÁRIA  
 

1. Participaram nos trabalhos os representantes dos 26 serviços da administração pública e organi-
zações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. A CNE e a GNR justi-
ficaram a sua ausência. A COMRSIN, a DGAE, a FECTRANS e o IST estiveram ausentes sem jus-
tificação. 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

2. A ordem de trabalhos provisória (CNTMP/2015/1-rev1) foi adotada, com a supressão dos pontos 3 
e 6 por não terem sido apresentados quaisquer documentos, e com uma alteração relativa ao pon-
to 7, que ficou de ser tratado logo após o ponto 2. 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 52ª SESSÃO PLENÁRIA 

3. A ata da 52ª sessão plenária (CNTMP/2015/11) foi adotada com uma correção na última frase do 
primeiro parágrafo, que passa a ter a seguinte redação: 

“Por motivo da sua extinção a partir de 31.12.2014, as DRE’s já não estiveram presentes nesta 
sessão.”  

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

4. A APETRO pretende apresentar uma proposta de alteração às restrições à circulação rodoviária 
do transporte de mercadorias perigosas, previstas na Portaria nº 331-B/98, de 1 de junho, com as 
alterações introduzidas em 1998 e 2006, e está disponível para integrar um grupo de trabalho para 
este efeito Por se tratar de um assunto da competência da ANSR, o GT será coordenado por esta 
entidade. Além da APETRO, também participarão a ANTRAM, a ANPC, a AP3E e o IMT. 

5. Relativamente ao documento CNTMP/2015/14, a ASAE considera que, no artº 12º do projeto de 
decreto-lei de transposição do ADR/RID de 2015, apenas devem constar a ASAE, o IMT, a PSP e 
a GNR como autoridades de fiscalização  

6. O Presidente solicitou à sessão plenária mandato para que este assunto seja resolvido institucio-
nalmente entre os serviços oficiais envolvidos (ASAE e IPQ) antes da sessão de outubro, uma vez 
que a data limite para a transposição da Diretiva termina em 1.7.2015. O Presidente agradeceu os 
contributos nesta matéria e foi-lhe dado mandato pelo plenário, conforme solicitado. 

7. A ANPC está disponível para rever o sistema de comunicação de acidentes, que está instituído no 
parágrafo 1.8.3.6 e consagrado na alínea f) do nº 8, artigo 13º do DL nº 19-A/2014, de 7 de feverei-
ro, para uma revisão futura. A ANTRAM sublinhou a importância da iniciativa da ANPC e encontra-
se disponível para integrar um eventual grupo de trabalho. O IMT concordou e disponibilizou-se 
para também colaborar. 

8. Seguiu-se a apreciação em detalhe de cada uma das alterações assinaladas no Anexo III, em que 
se concluiu que seria útil eliminar a linha referente ao parágrafo 6.8.4 TA2, em que estava como 
autoridade competente o IMT, ficando o IPQ como autoridade competente para todo o capítulo 6.8. 
As restantes alterações propostas pelo IMT obtiveram a concordância da Comissão. Nestas condi-
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ções, o projeto de decreto-lei de transposição do ADR/RID de 2015 obteve o parecer favorável da 
Comissão 

9. O Presidente informou sobre o ponto da situação da tradução para a língua portuguesa do ADR e 
do RID. A FIOVDE lembrou que as empresas que fazem o transporte nacional não devem ser pe-
nalizadas em sede de fiscalização, caso a Diretiva ADR/RID não seja transposta para a legislação 
nacional até 1 de julho de 2015, tendo essa posição obtido a concordância expressa da PSP. O 
Presidente informou que irá contactar a GNR sobre este mesmo assunto, uma vez que não estava 
presente. 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

10. Foram apresentados os relatórios da participação portuguesa nas reuniões internacionais do setor 
(CNTMP/2015/15). 

11. O representante da APA que participou na 28ª sessão do subcomité GHS do ECOSOC/ONU, mas 
que não se encontrava presente na presente sessão plenária, enviou à CNTMP um documento com 
os temas que lhe pareceram ser de maior interesse daquela sessão do GHS, designadamente sobre 
gases inflamáveis, explosivos dessensibilizados, critérios para reatividade com água, nano materiais, 
rotulagem de embalagens pequenas e uso de pictogramas GHS no transporte. 

12. Na Reunião Comum RID/ADR/ADN, participou o representante do IMT, que apresentou à sessão 
plenária o respetivo relatório, evidenciando os principais temas debatidos, nomeadamente, as 
proibições de carregamento em comum nos explosivos (interpretação do 7.5.2.1), a proposta de 
novos designs na colocação da sinalização de perigo em garrafas de gás, os exames a conselhei-

ros de segurança com recurso ao sistema de multimédia (em que o delegado português referiu a 
experiência nacional nesta matéria), a aprovação de embalagens para matérias infecciosas, a pro-
posta portuguesa (doc. inf.39) para clarificação do quadro A do capítulo 3.2 (que não chegou a ser 
discutida por falta de tempo), e os relatórios dos GT informais, com destaque para o estudo sobre 
o reconhecimento mútuo da aprovação das cisternas (à semelhança da TPED) para outras classes 
de perigo, os cenários de evolução no âmbito dos acidentes e análise de risco, e, no GT das cis-
ternas, a experiência do Reino Unido com veículos-cisterna importados que foram retirados de cir-
culação por terem problemas estruturais.   

13. Na 98ª sessão do WP15 da UNECE, esteve presente o Presidente da CNTMP em representação 
de Portugal e também a presidir ao Grupo de Trabalho, e que sucintamente referiu os tópicos dis-
cutidos na dita sessão, com destaque para o facto de a Catalunha ter definido uma rede de itinerá-
rios destinados à circulação de mercadorias perigosas, alterando assim a RIMP que estava apro-
vada pelo Estado espanhol para o conjunto do país, as interpretações do ADR sobre o transporte 
de veículos-cisterna vazios por limpar, sobre veículos porta-máquinas e o transporte de cisternas 
móveis e cisternas desmontáveis sobre veículos equipados com braços de levantamento. Destina-
das à revisão de 2017 foram ainda discutidas a utilização de GPL, GNL e GNC como carburantes 
de propulsão nos veículos de transporte de mercadorias perigosas, as obrigações dos transporta-
dores, os códigos de restrição em túneis para certas mercadorias perigosas e ainda a clarificação 
na redação da disposição especial 664.    

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

14. Foram analisados de seguida os acordos agendados para a presente sessão (CNTMP/2015/6). 

15. Em relação ao acordo M281, relativo ao transporte de resíduos contaminados com vírus que pro-
vocam febre hemorrágica, proposto pela Bélgica e assinado pela Alemanha, Países Baixos, Suíça 
e Luxemburgo, a DGSaúde, que não esteve presente na sessão anterior, esclareceu agora o ple-
nário que o assunto foi tratado ao pormenor, e que todos os cenários ficaram minimamente cober-
tos pela solução de reduzir o volume dos resíduos de maior dimensão, de modo a viabilizar o seu 
transporte e incineração. 
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16. O Presidente sugeriu que a DGSaúde extraia do M281 as disposições que entenda como úteis em 
transporte nacional, tendo ficado suspensa a decisão de Portugal aderir a este acordo até que o 
mesmo seja assinado eventualmente por Espanha. 

17. Em relação ao acordo M284, relativo ao transporte de líquidos viscosos perigosos para o ambien-

te, em recipientes que não excedem 5 litros, proposto pelo Reino Unido e assinado pela Alemanha, 
o IMT ficou de contactar a APT para em outubro apresentarem uma proposta conjunta sobre o in-
teresse de adesão ao mesmo. 

18. O M282 não foi discutido, dado o pouco interesse que suscitou em sessão anterior. 

QUESTÕES DIVERSAS 

19. O IMT apresentou sucintamente o relatório relativo às listas de controlo das ações de fiscalização 
em 2014, tendo o Presidente solicitado a centralização das listas de controlo por parte da PSP de 
modo a que as mesmas cheguem ao IMT de forma mais expedita. 

20. A ANTRAM e a ACT informaram sobre reconhecimento dos cursos de conselheiros de segurança 
para efeitos de renovação da certificação dos técnicos de HST. 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

21. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2014/18), no qual a 54ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para o 
dia 7 de outubro de 2015. 
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SIGLA ENTIDADE REPRESENTANTE 

ACT Autoridade para as Condições do Trabalho Eng. João Mazumbe 

ANAREC Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis 
Eng. José  Pinto Reis 

Eng. João Santos 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil Eng. Nuno Mondril 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária Engª Margarida Janeiro 

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 

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. Luís Vicente 

CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP Manuel Nunes Batista 

DGSaúde Direção-Geral da Saúde Drª Cesaltina Ramos 

DGRM Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 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 

Eng. Isaías do Rosário 

Engª Filomena Bacalhau 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP Eng. Bernardino Gomes 

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade Eng. Mário Sapatinha 

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 Eng. Paulo Martins 

Presidente 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Alberto Franco 

Secretariado 
Engª Luísa Costa  

Drª Cidália Jorge 
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