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55ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 3 de fevereiro de 2016 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 55ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará no auditório do IMT, I.P. na Avenida das Forças Armadas, 40, Lisboa 

no dia 3 de fevereiro de 2016, das 9.30 horas às 13 horas 
 

 Documentos de trabalho  

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. 
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2. Ratificação da ata da 54ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo a ata da 54ª sessão plenária, elaborada pelo Secreta-
riado, e que incorpora já correções assinaladas por alguns membros da CNTMP. 
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3. Questões institucionais da CNTMP 
 

A Comissão examinará e votará as propostas do Presidente para compatibilização do 
atual Regulamento Interno com as disposições aplicáveis do novo CPA (DL 4/2015). 
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4. Evolução da regulamentação internacional 
 

A Comissão tomará conhecimento das decisões tomadas nas últimas reuniões do WP.15 
e do Subcomité TDG do ECOSOC.  
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5. Derrogações multilaterais e nacionais ao ADR e ao RID 
 

A Comissão tomará posição sobre a aceitabilidade das propostas que transitam das an-
teriores sessões (M284, 285 e 287), bem como das propostas de novos acordos ultima-
mente apresentadas (M286, 292 e 295). 
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6. Interpretação dos regulamentos em vigor  
 

A Comissão examinará de novo o pedido de interpretação apresentado na 54ª sessão 
pelo representante da Tutorial, e que não foi aí objeto de uma conclusão. 
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7. Propostas de emendas à regulamentação  
 

A Comissão examinará uma proposta de alteração ao Código IMDG submetida pelo re-
presentante da Tutorial. As representantes da ANSR e da APA informarão sobre o avan-
ço dos trabalhos de revisão das portarias sobre restrições à circulação rodoviária e sobre 
transporte de resíduos, respetivamente. Finalmente, a Comissão é convidada pelos re-
presentantes do IMT a pronunciar-se sobre a revisão da deliberação relativa à formação 
e certificação dos conselheiros de segurança e condutores ADR.  
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8. Questões diversas 
 

O representante da APETRO dará conhecimento à Comissão de uma iniciativa da 
AEGPL junto do WP.15 relativamente a veículos de transporte de mercadorias perigosas. 
 

 
 

 

9. Programação dos trabalhos futuros 
 

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