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54ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 7 de outubro de 2015 
 
 

ATA DA 54ª SESSÃO PLENÁRIA  
 

1. A sessão foi aberta pelo novo Presidente do IMT, IP, Dr. Paulo de Andrade, que apresentou à Co-
missão palavras de estímulo para o desenvolvimento das tarefas que lhe estão atribuídas. 

2. Participaram nos trabalhos os representantes dos 26 serviços da administração pública e organi-
zações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. A ACT, a APA, o CNE, 
o ISQ e a DGAE justificaram a sua ausência. A FECTRANS, o IST e a PSP estiveram ausentes 
sem justificação. 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

3. A ordem de trabalhos provisória (CNTMP/2015/20-rev1) foi adotada, com alteração de sequência, 
em que o ponto 3 ficou de ser tratado entre os pontos 8 e 9. 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 53ª SESSÃO PLENÁRIA 

4. A ata da 53ª sessão plenária (CNTMP/2015/19-rev1) foi adotada, com a seguinte correção no pa-
rágrafo 7, que passa a ter a seguinte redação: 

“A ANPC lembrou que se tinha mostrado disponível, em sessões plenárias anteriores, para rever 
com o IMT o sistema de comunicação de acidentes, que está instituído no parágrafo 1.8.3.6 e con-
sagrado na alínea f) do nº 8, artigo 13º do DL nº 19-A/2014, de 7 de fevereiro, aspeto que ainda 
não se encontra refletido no presente projeto de decreto-lei. 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.”  

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

5. Foram apresentados os relatórios da participação portuguesa nas reuniões internacionais do setor 
(CNTMP/2015/22). 

6. Portugal esteve representado pelo Eng. João Carvalho, da APA, na 29ª sessão do Subcomité GHS 
(sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem) do ECOSOC, que teve lugar em 
Genebra de 29.6 a 1.7.2015, tendo enviado à CNTMP um documento com o resumo dos assuntos 
que lhe pareceram ser de maior interesse, designadamente a proposta para revisão do capítulo 2.1 
– explosivos do GHS; o uso de celulose no Teste O.2 (Test for oxidizing liquids) e no Teste O.3 
(Test for oxidizing solids); os critérios de classificação para gases inflamáveis; os critérios de cor-
rosividade; o trabalho conjunto com o TDG; a rotulagem de embalagens pequenas; a proibição de 
colocação de pictogramas GHS não exigidos pelo transporte sem ser o rótulo total e a aplicação da 
frase P502 a explosivos. 

7. Na Reunião Comum RID/ADR/ADN, realizada em Genebra de 15 a 25 de setembro, esteve pre-
sente o Eng. José Silva Carvalho, do IMT, em representação de Portugal, que apresentou tam-
bém à sessão plenária, sumariamente, o relatório enviado à CNTMP. Na sua intervenção, em 
traços muito gerais, enumerou os principais temas debatidos, na parte em que esteve presente: 

a) Harmonização com as Recomendações das Nações Unidas sobre o transporte de mercadorias 
perigosas 
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A Reunião Comum (RC) adotou genericamente as propostas do Grupo de trabalho ad hoc, por 
vezes com alterações, sendo que em algumas questões se decidiu enviar a matéria para o Sub-
comité de peritos da ONU. Elencam-se de seguida algumas das alterações mais relevantes no 
âmbito da referida harmonização: 
Secção 2.2.1 (explosivos) 
Parágrafo 2.2.3.1.5.2 (líquidos inflamáveis) 
Parágrafo 2.2.9.1.7 (características de máquinas classificadas na classe 9) 
Capítulo 3.2 (novas entradas para veículos, maquinaria e motores considerados como carga pe-
rigosa) 
Parágrafo 5.2.1.9.2 (nova marcação para pilhas e baterias de lítio) 
Parágrafo 5.2.2.2.1.3 (nova etiqueta do modelo 9-A para o grupo baterias) 

b) Utilização de processos eletrónicos no exame de conselheiros de segurança e condutores 
ADR e também peritos ADN 
O delegado de Portugal apoiou a introdução no ADR dos princípios orientadores da realização de 
exames multimédia (já introduzidos em Portugal, para conselheiros de segurança e condutores 
ADR). A proposta mereceu aliás vasto consenso. 

c) Projeto de alteração proposto por Portugal: 
Foi feita uma breve apresentação do projeto de Portugal apresentado à RC através do documen-
to oficial com a cota ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/36. 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

8. Foram analisados os acordos agendados para a presente sessão (CNTMP/2015/16 e /23). 

9. Quanto ao acordo M284, relativo ao transporte de líquidos viscosos que são perigosos para o meio 
ambiente quando transportados em recipientes que não excedem os 5 litros, proposto pelo Reino 
Unido a 11.5.2015 e que já foi assinado pela Alemanha: não havendo feedback por parte da APT 

(Associação Portuguesa de Tintas) ficou acordado transitar o acordo para a sessão seguinte. 

10. Quanto ao acordo M285, relativo ao transporte de equipamentos contende pilhas e baterias de 

lítio, proposto pela Suíça a 20.7.2015 e que já foi assinado pela Alemanha: tratando-se de uma an-
tecipação de uma alteração ao ADR de 2017, foi sugerido que fossem consultados a APA e a Eco-
pilhas para se pronunciarem sobre este acordo. 

11. Quanto ao acordo M287, relativo ao transporte de determinados resíduos contendo mercadorias 

perigosas, tratando-se de uma repescagem ao acordo M222 (já caducado), proposto pela Áustria 
26.6.2015 e assinado pela República Checa a 2.7.2015 e pelo Liechtenstein a 15.9.2015: este 
acordo é idêntico à derrogação ao RID 1/2015, sendo a APA, como autoridade competente na ma-
téria, convidada a se pronunciar. 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

12. Foi submetido pela Tutorial o documento CNTMP/2015/24 no sentido de ser efetuada uma clarifi-
cação das indicações do documento de transporte ADR, em referência a três casos concretos. 

13. O assunto gerou a intervenção de praticamente todos os presentes, designadamente sobre as 
razões que levaram à apresentação do documento, sobre a uniformidade de critérios e procedi-
mentos na fiscalização e sobre a interpretação do tema. 

14. Não tendo sido possível chegar a qualquer conclusão sobre as questões colocadas pela Tutorial, o 
Presidente comunicou que o assunto irá transitar para a próxima sessão plenária, convidando os 
presentes a enviar/apresentar propostas de interpretação, de preferência por escrito. 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

15. O documento CNTMP/2015/25, submetido pelo representante do IMT, refere-se à questão das 
alterações previstas no quadro A do capítulo 3.2 na classificação de veículos, motores e maquina-
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ria considerados como carga (em linha com o documento INF.12 da França) e, em particular à 
questão colocada pelo delegado português à Reunião Comum acerca das implicações em termos 
dos chamados veículos híbridos. Não tendo sido possível obter no plenário da RC uma resposta 
para a questão colocada, e porque a mesma envolveria porventura alterações aos textos do Regu-
lamento Tipo, o presidente da CNTMP sugeriu que a proposta fosse apresentada ao Subcomité 
TDG. 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

16. O Presidente apresentou à Comissão o documento CNTMP/2015/21 relativo à possível compatibi-
lização do Regulamento Interno da CNTMP com o Código do Procedimento Administrativo. 

17. O referido documento esquematiza os vários artigos do Regulamento e do CPA, com uma coluna 
de observações, ficando para uma próxima sessão a eventual apresentação de propostas de alte-
ração ao Regulamento Interno da CNTMP de modo a fazê-lo convergir com o CPA, uma vez que 
se trata de um regulamento de um órgão colegial da Administração Pública. 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

18. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2015/26), no qual a 55ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para o 
dia 3 de fevereiro de 2016. 
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SIGLA ENTIDADE REPRESENTANTE 

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 

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. Rui Costa 

CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP Manuel Nunes Batista 

COMRSIN Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares Drª Ana Cristina Costa  

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 
Mário Matos 

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

GNR Guarda Nacional Republicana Major Paulo Nogueira 

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 

Henrique Antunes 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP 
Eng. Bernardino Gomes 

Engª Teresa Casaca 

ITG Instituto Tecnológico do Gás Eng. João Trigueiros Ferreira 

LBP Liga dos Bombeiros Portugueses Prof. Carlos Manuel Pereira 

SITRA Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes  Silvino Esteves Correia 

Tutorial Tutorial - Conteúdos e Tecnologia, Lda João Cezilia 

Presidente 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Alberto Franco 

Secretariado 
Engª Luísa Costa  

Drª Cidália Jorge 
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