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102ª SESSÃO DO WP.15 DA UNECE 
(relatório transmitido pelo Presidente da CNTMP) 

 
 
1. A 102ª sessão do Grupo de Trabalho dos Transportes de Mercadorias Perigosas (WP.15) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE) realizou-se em Genebra de 8 a 11.5.2017, sob a presidência do signatário e a vice-
presidência de Ariane Roumier (França). Participaram representantes governamentais da Alemanha, Áustria, Bélgica, Dina-
marca, Eslováquia, Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia, a União Europeia, a organi-
zação intergovernamental OTIF e as organizações não-governamentais CENCC, CEFIC e IRU. 
 
2. A Diretora da Divisão de Transportes Sustentáveis da UNECE apresentou ao WP.15 o projeto de estratégia plurianual do 
Comité dos Transportes Interiores (de que o Grupo de Trabalho depende), que está a ser trabalhado e para o qual são solic i-
tados comentários e recomendações, para adoção em 2018. Em particular, no que diz respeito ao ADR, o WP.15 é convida-
do a pronunciar-se sobre as evoluções expectáveis no transporte rodoviário de mercadorias perigosas até 2030, sobre apli-
cações telemáticas e sobre a luta contra os gases com efeito de estufa. 
 
3. Ainda a propósito do Comité dos Transportes Interiores, e das decisões que o mesmo tomou na sua recente 79ª sessão, 
o WP.15 examinou a recomendação do CTI de que seja retomada a possibilidade de retirar o adjetivo “europeu” do títu lo do 
Acordo ADR, para facilitar a adesão de novos países de outros continentes. 
 
4. No respeitante ao estado das adesões ao ADR, o WP.15 congratulou-se pela adesão da Ucrânia ao Protocolo de modifi-
cação dos artigos 1º a) e 14º 1) e 3) b) do Acordo, relembrando a necessidade de tal ser feito também pelos restantes 13 
países que são Partes Contratantes do ADR e que não cumpriram essa formalidade. 
 

5. O WP.15 aprovou, para serem integradas no pacote de emendas ao ADR de 2019, um vasto conjunto de modificações 
provenientes das Reuniões Comuns RID/ADR/ADN de setembro de 2016 e de março de 2017. 
 

6. Em matéria de correções à edição de 2017 do ADR, o Grupo de Trabalho reconheceu a necessidade de serem contraria-
das muitas gralhas, faltas de concordância entre as versões francesa e inglesa, e insuficiências de numeração ou nas refe-
rências cruzadas. Se o Serviço de Tratados de Nova Iorque não autorizar que as correções sejam feitas através de um Retifi-
cativo, terá de se promover a adoção de um conjunto de emendas intercalares, a serem propostas por Portugal, enquanto 
país do Presidente do WP.15. 
 

7. Como emendas exclusivamente rodoviárias, a serem introduzidas na edição de 2019 do ADR, o WP.15 discutiu e delibe-
rou sobre as seguintes propostas: 

a) Materiais de construção e isolamento das caixas dos veículos EX/II e EX/III – não aceitação de uma proposta da Alema-

nha, que a irá reapresentar; 

b) Equipamento elétrico dos veículos – aceitação de uma proposta da França; 

c) Meios de fixação das cisternas aos veículos – aceitação parcial de uma proposta da Noruega; 

d) Dispensa da primeira inspeção técnica de veículos EX/II, EX/III, FL e AT e dos MEMU com declaração de conformidade 

do construtor – não aceitação de uma proposta do Reino Unido; 

e) Correções de referências no capítulo 9.2 – aceitação de uma proposta da Roménia; 

f) Aplicação dos nºs ONU 3166 e 3171 aos veículos transportados como carregamento – não aceitação de uma proposta 

da Suíça, que a irá apresentar à Reunião Comum RID/ADR/ADN; 

g) Obrigação de mencionar no documento de transporte o “valor calculado” para efeitos de aplicação do 1.1.3.6 – aceitação 

de propostas da Suécia e da IRU; 

h) Definição de transporte feito por pessoas singulares para fins particulares – não aceitação de uma proposta da Suíça; 

i) Referência no ADR ao Código de Boas Práticas IMO/OIT/UNECE – aceitação de uma proposta do secretariado; 

j) Aumento da quantidade máxima de produtos explosivos por unidade de transporte – não aceitação de uma proposta da 

Espanha, que a irá reapresentar; 

k) Painéis laranja em transportes multimodais comportando um percurso marítimo ou aéreo – não aceitação de uma pro-

posta da Suíça e da Noruega; 

l) Restrições em túneis no transporte de motores e máquinas – aceitação de uma proposta da Suíça, 

m) Sinalização de unidades de transporte que transportem mercadorias perigosas e não-perigosas – aceitação de uma pro-

posta da Áustria; 

n) Correção de referência ao certificado de carregamento de contentores – aceitação de uma proposta da Suécia. 
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8. Paralelamente a estas emendas ao próprio ADR, o WP.15 aprovou uma correção proposta pela Suécia às Linhas diretri-
zes para o preenchimento dos certificados de aprovação dos veículos, que constam do site da UNECE. 
 
9. Enquanto interpretação na aplicação do ADR, o WP.15 reconheceu, a pedido da Polónia, que não é interdito acrescenta-
rem-se no documento de transporte informações suplementares exigidas por disposições nacionais distintas das da seguran-
ça do transporte. 
 

10. Neste particular, a IRU lamentou vivamente que algumas dessas exigências nacionais possam vir a constituir autênticas 
barreiras comerciais. Também neste ponto, o signatário – na sua qualidade de Presidente do WP.15 – declarou formalmente 
(e ficou registado na ata oficial da sessão) que, no atual contexto económico da Europa, diversos governos tendem a fazer 
aplicar medidas protecionistas no transporte rodoviário de mercadorias, e não apenas no caso das mercadorias perigosas, o 
que muito se lamenta. 
 
11. Ainda no ponto da interpretação do ADR, o WP.15 confirmou um pedido de aclaração da Roménia quanto ao alcance da 
medida transitória c para o 9.2.2.6 no quadro do 9.2.1.1. 
 
12. O Grupo de Trabalho aprovou o programa de trabalho para 2018/2019 preparado pelo secretariado, e definiu que a 103ª 
sessão dará um relevo particular ao facto de em setembro próximo se comemorar o 60º aniversário da assinatura do Acordo 
ADR, reservando-se um meio dia de sessão para a realização de uma mesa redonda evocativa da efeméride. 
 
13. O WP.15 tomou nota com interesse e agradeceu a versão revista das diretivas elaboradas pelas organizações industriais 
para aplicação do capítulo 1.10 do ADR relativo à segurança pública no transporte de mercadorias perigosas por estrada.  
 
 
(a) José Alberto Franco 


