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56ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP
Lisboa, 1 de junho de 2016

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 56ª SESSÃO PLENÁRIA
que se realizará no auditório do IMT, I.P. na Avenida das Forças Armadas, 40, Lisboa
no dia 1 de junho de 2016, das 9.30 horas às 13 horas
Documentos de trabalho

Prev. de horário

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.

2. Ratificação da ata da 55ª sessão plenária
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9.30/9.40
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CNTMP/2016/12

9.50/10.20
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10.20/10.40

CNTMP/2015/23
CNTMP/2016/5
CNTMP/2016/14

10.40/11.00

CNTMP/2016/15
CNTMP/2016/21

11.15/11.35

CNTMP/2016/16
CNTMP/2016/17
CNTMP/2016/18
CNTMP/2016/20
CNTMP/2016/22

11.35/12.30

A Comissão aprovará em definitivo a ata da 55ª sessão plenária, elaborada pelo Secretariado.

3. Questões institucionais da CNTMP
A Comissão examinará e votará o pedido de admissão da APSEI – Associação Portuguesa de Segurança, e elegerá dois Vice-Presidentes para o período jun.2016-jun.2018.

4. Evolução da regulamentação internacional
A Comissão tomará conhecimento das decisões tomadas nas últimas sessões da Reunião Comum RID/ADR/ADN e do WP.15.

5. Derrogações multilaterais e nacionais ao ADR e ao RID
A Comissão tomará posição sobre a aceitabilidade das propostas que transitam das anteriores sessões (M285, 287 e 292), bem como das propostas de novos acordos ultimamente apresentadas (M289, M290, M291 e M294 a M299).

6. Interpretação dos regulamentos em vigor
A Comissão examinará dois pedidos de interpretação submetidos pelo representante da
Tutorial, um ao Regulamento-tipo da ONU e outro ao ADR/RID.

7. Propostas de emendas à regulamentação
A Comissão tomará conhecimento, por parte da representante da DGRM, do andamento
da proposta de alteração ao Código IMDG submetida pelo representante da Tutorial. A
representante da ANSR informará sobre o avanço dos trabalhos de revisão da portaria
sobre restrições à circulação rodoviária. A Comissão pronunciar-se-á sobre a revisão da
deliberação relativa à formação e certificação dos conselheiros de segurança e condutores ADR (propostas do IMT, da ANTRAM e da APSEI). Finalmente, a Comissão examinará um conjunto de propostas de emenda ao ADR/RID submetido pelo representante
da Tutorial.

8. Questões diversas

12.30/12.50

Será dado conhecimento à Comissão das conclusões de uma tese de doutoramento na
Universidade de León intitulada “Uma investigação sobre o impacto geográfico nas causas
e consequências de acidentes rodoviários com combustíveis líquidos e gasosos em Portugal continental”.

9. Programação dos trabalhos futuros

CNTMP/2016/19

12.50/13.00

A Comissão sistematizará as principais atividades a desenvolver durante o período que
decorrerá até à próxima sessão plenária da CNTMP, decorrentes dos trabalhos da presente sessão.
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