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58ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 1 de fevereiro de 2017 
 
 

ATA DA 58ª SESSÃO PLENÁRIA 
 

1. Participaram nos trabalhos os representantes dos 31 serviços da administração pública e organi-
zações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. A APEQ, a FIOVDE e 
a CP justificaram a sua ausência. A FECTRANS esteve ausente sem justificação. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

2. A ordem de trabalhos provisória foi adotada sem alterações, suprimindo-se o ponto 3 por ausência 
de apresentação de documentos (CNTMP/2017/1-rev1). 

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 57ª SESSÃO PLENÁRIA 

3. A ata da 57ª sessão plenária foi adotada sem alterações (CNTMP/2016/36). 

 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

4. Foram apresentados os relatórios da participação portuguesa nas reuniões internacionais do setor 
(CNTMP/2017/2). 

5. O Presidente lamentou não estar na presente sessão o representante da APA que poderia dar 
notícias da reunião do Subcomité de Peritos do GHS em que esteve representou Portugal. 

6. Relativamente à participação portuguesa na 101ª sessão do Grupo de Trabalho do Transporte de 
Mercadorias Perigosas da UNECE (WP.15), o Presidente chamou a atenção, em especial, para o 
documento informal apresentado pela Espanha a que se refere a alínea h) das decisões adotadas, 
sugerindo que a AP3E o analise. 

7. A representante de Portugal na 50ª sessão do Subcomité de Peritos do TDG tomou a palavra para 
enunciar os pontos mais importantes e as temáticas mais abordadas na reunião, nomeadamente 
as alterações previstas para a 20ª edição do Livro Laranja, com repercussões mais tarde nos regu-
lamentos modais.  

 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

8. Quanto ao acordo M301, relativo à inspeção periódica de certas garrafas de aço destinadas ao 

transporte de gás de petróleo liquefeito (UN 1965), a DGEG referiu que a proposta, sendo idêntica 
ao acordo M247, assinado por Portugal, este não foi colocado em prática uma vez que não exis-
tem em Portugal garrafas que sejam abrangidas. A APETRO corroborou a posição da DGEG, pelo 
que foi proposto não haver de momento necessidade de assinar o M301, podendo-se fazê-lo mais 
tarde, caso se justifique, posição que o plenário aceitou (CNTMP/2016/26). 
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9. Quanto ao acordo M302, relativo ao transporte de hidreto de magnésio em sistemas de armaze-
namento transportáveis, a APEQ, apesar de não estar presente, comunicou antecipadamente com 
o Presidente que a sua posição é de propor de não assinatura, por não interessar à indústria por-
tuguesa, o que o plenário também aceitou (CNTMP/2016/26).  

10. O IMT apresentou o acordo M303, relativo ao transporte de pilhas ou baterias de lítio instaladas 
em equipamentos de particulares, recolhidos e manuseados para transporte para fins de descon-
taminação, desmantelamento, reciclagem ou destino final, proposto pela Alemanha, equivalente ao 
acordo RID 1/2016. A tomada de decisão transita para a sessão plenária seguinte, sendo até lá 
analisado pela APA e pela ANTRAM (CNTMP/2017/3). 

 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

11. A APSEI apresentou um pedido de interpretação do Livro Laranja (CNTMP/2017/4). Foi esclareci-
do pelo IMT que nem sempre há um completo alinhamento entre o Livro Laranja e os regulamen-
tos modais, o que acontece no presente caso. Irá ser solicitada uma tomada de posição ao Sub-
comité TDG do ECOSOC. 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

12. A ANSR, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho criado pela CNTMP para a revisão das 
restrições à circulação rodoviária de mercadorias perigosas, apresentou a versão final do respetivo 
relatório (CNTMP/2016/34-rev1). 

13. De um modo geral, todos os elementos do grupo se revêem agora no referido documento, e, dada 
a metodologia aplicada, todos concordam que foi apresentada a melhor solução para cada caso. 

14. O plenário felicitou o grupo e a sua coordenadora, Drª Margarida Janeiro, pela qualidade do traba-
lho desenvolvido. 

15. O Presidente apresentou a proposta do IMT de nova portaria sobre restrições à circulação rodoviá-
ria de veículos de transporte de mercadorias perigosas (CNTMP/2017/5), que incorpora as conclu-
sões do GT nos artºs 2º e 4º [sendo retirada da proposta a alínea j) do artº 2º]. A proposta do IMT 
mereceu aceitação geral, com a ressalva de que o artº 3º, referente às restrições na Ponte 25 de 
Abril, deverá ainda ser objeto de diálogo com a Autoridade de Segurança da Ponte.  

16. No âmbito do artº 6º da proposta de portaria, relativo às exceções, a APETRO apresentou dois 
documentos (CNTMP/2017/6 e CNTMP/2017/7), referentes, respetivamente, ao troço da A28 que 
liga a Arrábida à A4, e à circulação de veículos de transporte de GNL que tenham origem ou se 
destinem às Unidades Autónomas de GNL. 

17. Relativamente ao documento CNTMP/2017/6, pronunciaram-se a GNR, a FIEQUIMETAL, a LBP, a 
ANAREC, a DGSaúde, a ANSR, a PSP e a ANPC, com posições de reserva ou de apoio ao pro-
posto. 

18.  Submetido o documento a votação, o mesmo obteve 8 votos contra e 18 votos a favor, sendo pois 
considerado aprovado. 

19. Relativamente ao documento CNTMP/2017/7, pronunciaram-se a DGEG, a APETRO, a Tutorial, a 
ANAREC, o IPQ, a ANPC e a ANTRAM, exprimindo igualmente posições de reserva ou de apoio 
ao proposto.  
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20. Submetido a votação, o documento obteve 7 votos contra e 19 votos a favor, pelo que foi conside-
rado aprovado, condicionado ao aditamento de “que se destinem a uso urbano” proposto pelo IPQ.  

21. A título informativo, foi apresentado o texto consolidado da Deliberação nº 1195/2016, com as alte-
rações aos nºs 33, 34 e 38 que obtiveram o parecer favorável da 57ª sessão plenária da CNTMP e 
que, entretanto, foram aprovadas pelo Conselho Diretivo do IMT (CNTMP/2017/8). 

22. Foram apresentados pelo IMT e pelo IPQ, respetivamente, os diplomas de transposição das ver-
sões de 2017 do ADR/RID, a saber, os documentos CNTMP/2017/9 e CNTMP/2017/10. 

23. Tais documentos, propondo no artº 2º do DL 41-A/2010, um novo nº 3 (IMT) e um novo nº 4 (IPQ, 
que o propôs como nº 3), e alterações ao nº 1 (IPQ), bem como o novo artº 11º-A (IMT), suscita-
ram comentários da Comissão, mas, no entanto, ninguém se opôs às presentes inclusões.  

24. O documento submetido pela APSEI (CNTMP/2017/11), por manifesta falta de tempo, transita para 
a sessão seguinte, ficando contudo a APSEI de até lá realizar uma reunião de trabalho com a 
DGRM a este respeito. 

 

QUESTÕES DIVERSAS 

25. A GROQUIFAR questionou em que ponto estão as restrições do túnel da Gardunha, porque em 
ações de formação é confrontado por motoristas que alegam que as alternativas existentes são 
muito piores, ao que o Presidente respondeu estar a aguardar uma decisão do Conselho Diretivo 
do IMT no sentido da reclassificação do túnel. 

26. A ANTRAM manifestou apreensões quanto à incorporação dos veículos OX nos veículos FL, por-
que os serviços regionais do IMT e a fiscalização podem não ter conhecimento de tal situação. O 
IMT vai desenvolver esforços de esclarecimento junto dos seus serviços regionais e das autorida-
des policiais. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

27. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2017/12), no qual a 59ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para o 
dia 7 de junho de 2017. 

28. O representante da Tutorial informou que, de 8 a 12 de maio de 2017, irá decorrer em Londres a 
27ª reunião do Editorial Technical Group das alterações ao Código IMDG. 
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SIGLA ENTIDADE REPRESENTANTE 

ACT Autoridade para as Condições de Trabalho Drª. Vera Gaiola 

ANAREC Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis Eng. José Pinto Reis 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil Eng. Nuno Mondril 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária Drª. Margarida Janeiro 

ANTRAM Associação Nacional Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias Drª. Amélia Simplício 

APA Agência Portuguesa do Ambiente Engª. Cristiana Gomes 

AP3E Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de Explosivos 
Eng. Luís Cruz 

Eng. Artur Pereira 

APETRO Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas Eng. José Alberto Oliveira 

APSEI Associação Portuguesa de Segurança Drª. Maria João Conde 

ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Eng. Rodrigo Fernandes 

AT Autoridade Tributária e Aduaneira Drª. Isabel Ferreira da Costa 

BVR Bureau Veritas Rinave, Lda. Eng. Luís Vicente 

CNE Centro Nacional de Embalagem Eng. Pedro Caldeira 

COMRSIN Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares Dr. Luís Aranda  

DGAE Direção Geral das Atividades Económicas Drª. Gracinda Marote 

DGEG Direção Geral de Energia e Geologia Eng. Bernardino Gomes 

DGRM Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos Eng. Miguel Serrão 

DGSaúde Direção Geral da Saúde Dr.ª Cesaltina Ramos 

FIEQUIMETAL 
Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, 

Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas 
Dr. Hélder Pires 

GNR Guarda Nacional Republicana Ten. Cor. Lourenço da Silva 

GROQUIFAR Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos Eng. Joaquim Gândara Marques 

IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, IP Eng. António Victor Oliveira 

IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Silva Carvalho 

Engª. Ana Sabrosa 

Engª. Filomena Bacalhau 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP 
Engª Teresa Casaca 

Eng. Manuel Rebelo 

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade Eng. Mário Teixeira 

IST Instituto Superior Técnico Dr. João Alves 

ITG Instituto Tecnológico do Gás Eng. André Ascenção 

LBP Liga dos Bombeiros Portugueses Prof. Carlos Manuel Pereira 

PSP Polícia de Segurança Pública – Direção Nacional Comissário Virgílio Sá 

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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