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PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO RELATIVO ÀS QUANTIDADES LIMITADAS 

(transmitido pela representante da APSEI) 

 

Em 2011, a forma de expedição como "quantidades limitadas" passou a ter um novo fôlego em virtude de uma 

maior harmonização modal, que passou pela adopção de marcas e critérios de afetação transversais aos vários 

modos de transporte, apenas com algumas variações no que respeita ao transporte aéreo. 

 

Esta harmonização resultante de cadeias de transporte cada vez mais complexas e assentes numa crescente 

multimodalidade das operações de transporte, é também ela um forte propulsor da racionalização das operações 

logísticas, tirando proveito das melhores sinergias.  

 

Nesse sentido, por exemplo, tende a surgir cada vez mais o recurso ao transporte marítimo de curta distância, 

como factor otimizante das rotas a efectuar, perdendo inclusive a empresa expedidora o efetivo controlo sobre a 

legislação aplicável, quando um transportador opta por encaminhar os seus veículos pelo modo marítimo em 

operações de Ro-Ro ou Lo-Lo, onde antigamente existia exclusivamente o transporte rodoviário, ou a espaços a 

opção ferroviária. 

 

Apesar da harmonização existente, existem regras que se aplicam apenas a algum ou alguns modos de trans-

porte e que apresentam ainda exigências diferenciadas. 

 

Estão neste domínio as exigências relativas ao "documento de transporte", que o ADR e o RID dispensam de 

fazer referências segundo a "sequência obrigatória" para as mercadorias em quantidades limitadas, sendo sufi-

ciente a comunicação das quantidades (massa bruta) ao transportador por parte do expedidor. 

 

No entanto, no transporte marítimo ao abrigo do Código IMDG, existe a obrigatoriedade de mencionar cada mer-

cadoria abrangida por estas disposições, como acontece com as demais mercadorias perigosas, acrescentado o 

termo "quantidade limitada" ou "LTD QTY" para distinguir a utilização desta forma de expedição simplificada. 

 

Esta parece-nos ser uma forma que permitiria uma mais fácil contabilização das mercadorias abrangidas por es-

tas disposições (inclusive para verificar a necessidade de sinalizar a unidade de transporte) e por isso era impor-

tante esclarecer se se considera uma possibilidade utilizar esta forma de identificação das mercadorias no docu-

mento de transporte ADR/RID, independentemente de a carga vir a ser (ou não) encaminhada por via marítima. 
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