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(proposta submetida pelo representante do IPQ) 
 
 
 

 

Decreto-Lei n.º …/2017 

de … de … 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Foi ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas.  
 
Assim:  
 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:  
 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente decreto-lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 2016/2309 da Comissão, de 16 
de dezembro de 2016, que adapta pela quarta vez ao progresso científico e técnico os anexos da Diretiva (CE) 
n.º 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, 
e procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-
-A/2012, de 31 de agosto, 19-A/2014, de 7 de fevereiro, e 246-A/2015, de 21 de outubro.  
 
 

Artigo 2.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril 

O artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 
de agosto, 19-A/2014, de 7 de fevereiro, e 246-A/2015, de 21 de outubro, passa a ter a seguinte redação: 
  
 

 “Artigo 11.º 
Material de transporte 

1 — A realização das verificações e dos ensaios previstos nos anexos I e II para o material de transporte 
destinado ao transporte de mercadorias perigosas, designadamente embalagens, cisternas, contentores, 
veículos e vagões, é assegurada, consoante o caso, por organismos de certificação, organismos de in-
speção, laboratórios ou centros de inspeção técnica de veículos acreditados nos termos do Sistema Por-
tuguês da Qualidade. pelo Instituto Português da Acreditação, I.P. (IPAC). 

2 — Sempre que entenda necessário, a autoridade competente pode determinar a realização de ins-
peções técnicas às embalagens, às cisternas, aos contentores, aos veículos e aos vagões de transporte 
de mercadorias perigosas. 

3 — Ao Instituto Português da Qualidade, I.P., na qualidade de autoridade responsável, cabe emitir    
orientações gerais e definir as especificações técnicas necessárias ao licenciamento de cisternas.» 
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