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PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DA APSEI – ASSOCIAÇÃO  
PORTUGUESA DE SEGURANÇA NA CNTMP 

 

 
Exmº Senhor Presidente  
da Comissão Nacional do Transporte 
de Mercadorias Perigosas 
Eng.º José Alberto Franco 
Av. das Forças Armadas, 40 
1649-022 Lisboa 

 
N/ Refª C.SG.0088.16                 Data: 2016.05.25 
 
Assunto: Pedido de participação na Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas 
 
Exmº Senhor Presidente, 
 
A APSEI – Associação Portuguesa de Segurança é uma associação de empresas e profissionais de segurança, cons-
tituída em 2006, com mais de 360 membros e que tem como missão incrementar o reconhecimento da atividade da 
Segurança em Portugal. Entre os nossos associados contabilizam-se conselheiros de segurança e empresas que in-
tervêm no fabrico, distribuição, manuseamento e transporte de mercadorias perigosas. 
 
A segurança no transporte de mercadorias perigosas constitui uma área recente de intervenção da APSEI e que tem 
subjacentes, entre outros, os seguintes objetivos: a representação institucional de empresas e profissionais ligados à 
temática da segurança no transporte de mercadorias perigosas, e a definição de boas práticas para o setor, nomea-
damente a elevação do padrão de qualidade da formação e da atividade de segurança ligada aos transportes de mer-
cadorias perigosas. 
 
Nesta medida, pretendemos manifestar o nosso desejo de participar na Comissão Nacional do Transporte de Merca-
dorias Perigosas, presidida por V. Exª. 
 
Da nossa parte, queremos garantir-lhe o nosso compromisso com uma colaboração profícua, norteada pela missão de 
incrementar os níveis de segurança em Portugal relacionados com o transporte de mercadorias perigosas. 
 
Aproveitamos para referir que somos entidade formadora reconhecida e organismo de normalização setorial respon-
sável pela coordenação de três Comissões Técnicas de Segurança, com destaque para a Comissão Técnica 46 “Se-
gurança contra incêndio” e Comissão Técnica Eletrotécnica 79 “Sistemas de alarmes”, que envolvem mais de uma 
centenas de peritos nacionais. Ao nível europeu, estamos representados nas seguintes confederações europeias: 
CFPA - Europe (confederação europeia das associações de proteção contra incêndio) e Euralarm (associação euro-
peia da indústria dos sistemas de segurança). 
 
Fomos ainda designados como peritos da Comissão de Acompanhamento da Implementação do Regime Jurídico de 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de novembro), coordenada pela Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, e temos sido convidados a participar em várias reuniões do Conselho de Segurança Priva-
da, tutelada por Sua Excelência a Ministra da Administração Interna. 
 
Anexamos o nosso Relatório de Atividades e Contas de 2015 para que possa avaliar a atividade da Associação e a 
pertinência da nossa integração na CNTMP.  
 
Em caso de aceitação, a nossa representante será a Dra. Maria João Conde, secretária-geral da associação, com o 
email maria.conde@apsei.org.pt. 
 
Na expectativa da aceitação de V. Exª. ao nosso pedido de participação, apresentamos os mais cordiais cumprimentos. 

 
Ricardo Costa 
Presidente da Direção 
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