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RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS 

ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 
 

 
101ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO TRANSPORTE  
DE MERCADORIAS PERIGOSAS DA UNECE (WP.15) 
Genebra, 8 a 10 de novembro de 2016 
 

O WP.15 funcionou sob a presidência do signatário e a vice-presidência de Ariane Roumier (França), tendo contado com a 
participação de 29 países, da UE, da OTIF, da EuroMed e de 4 ONG’s especializadas. 
 
Relativamente ao Comité dos Transportes Interiores, de que o WP.15 depende, foi assinalado o seu 70º aniversário em 
2017, e o destaque que nessa ocasião será dado ao papel central que todos os seus trabalhos têm tido no progresso dos 
transportes na Europa. 
 
Quanto ao estado do Acordo ADR, o Grupo de Trabalho congratulou-se com a aceitação das emendas propostas por Por-
tugal (em nome do WP.15), que assim entrarão em vigor em 1.1.2017, e congratulou-se também pela adesão da Geórgia 
ao Acordo, que eleva para 49 o número de Partes Contratantes. 
 
O WP.15 apreciou e aceitou um conjunto de correções que a Reunião Comum RID/ADR/ADN, na sua sessão de setembro 
de 2016, havia assinalado como necessárias à versão de 2017, e que irão ser publicitadas como errata. Por outro lado, 
discutiu e adotou algumas futuras alterações ao ADR (a serem consideradas em 2019) propostas pela Reunião Comum 
em março de 2016. 
 
Como emendas especificamente rodoviárias (que, como tal, não passam pela Reunião Comum), o WP.15 também 
aprovou algumas retificações menores à versão de 2017, que sairão como errata, e discutiu as seguintes modificações a 
serem consideradas na versão de 2019: 
 

a) Meios de fixação das cisternas aos veículos, proposta pela Noruega; 
b) Menção no certificado de homologação dos veículos EX/III destinados ao transporte de explosivos em cisternas, 

proposta pela Holanda; 
c) Indicações no documento de transporte sobre isenções ao abrigo do 1.1.3.6, proposta pela IRU e pela Suécia; 
d) Carregamentos em comum nos MEMU’s, proposta pela Suíça; 
e) Extensão aos restantes membros da tripulação das disposições de segurança nos carregamentos previstas para 

os condutores, proposta pelo Reino Unido; 
f) Remissão para o Código de Boas Práticas OMI/OIT/CEE-ONU no carregamento de mercadorias perigosas, 

proposta pelo Secretariado; 
g) Especificações na disposição especial 636 sobre pilhas de lítio, proposta pela Suíça; 
h) Elevação da quantidade máxima de explosivos por unidade de transporte, proposta pela Espanha. 

 
Enquanto interpretação do ADR, o Grupo de Trabalho analisou: 

a) as consequências de uma recente legislação nacional polaca que exige a identificação no documento de trans-
porte do proprietário das mercadorias transportadas; 

b) uma questão colocada pela Federação da Rússia sobre as exigências do Acordo em matéria de limitadores de 
velocidade dos veículos; 

c) uma dúvida colocada pela Suíça quanto à aplicação da disposição especial 601; 
d) uma dúvida da Roménia sobre exigências de formação nas quantidades limitadas e nas quantidades excecio-

nadas; 
e) uma questão da Finlândia acerca dos coletes de proteção dos condutores. 

 
O programa EuroMed, financiado pela Comissão Europeia, deu conta das múltiplas ações desenvolvidas nos países da 
orla sul do Mediterrâneo, seja na capacitação daqueles que são já Partes do ADR (Marrocos e Tunísia), seja na 
preparação das condições de adesão de outros que desejam vir a juntar-se, como é o caso da Argélia, de Israel e da 
Jordânia, que estavam aliás representados na sessão. 
 
O signatário, que em 2014 teve ocasião de intervir como representante das Nações Unidas num desses seminários, 
realizado em Argel, exprimiu o seu otimismo na vontade e na qualidade técnica das empresas e das Administrações de 
muitos países do Mediterrâneo Sul, no que concerne aos transportes rodoviários de mercadorias perigosas. 
 
A delegação da Alemanha descreveu ao WP.15 os três acidentes graves que ocorreram no seu país, um no transporte de 
alumínio fundido (No ONU 3257), outro no transporte de mercúrio (No ONU 2809), e um terceiro no transporte de oxigénio 
líquido refrigerado (No ONU 1073). Foram discutidas as circunstâncias já apuradas em que os acidentes aconteceram, e 
iniciou-se o debate de eventuais modificações futuras ao ADR para prevenir ou minimizar estas ocorrências. 
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Por proposta da Alemanha, da Turquia, da Holanda e da Roménia (neste caso, o delegado era portador de um mandato 
governamental expresso!), o signatário foi reeleito para Presidente, o mesmo acontecendo à Vice-Presidente Ariane 
Roumier. Esta equipa vem desempenhando funções desde 1996. 
 

 (a) José Alberto Franco 

 

50ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS DO CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS  
NAÇÕES UNIDAS (SC/TDG – ECOSOC) 
Genebra, 28 de novembro a 6 de dezembro de 2016 

 
A 50ª sessão do SC/TDG teve a presidência do Sr. Pfund dos Estados-Unidos e a vice-presidência do Sr. Pfauvadel de 
França. A signatária participou no SC/TDG durante a 1ª semana dos trabalhos, que decorreu de 28.11 a 02.12. 
Os assuntos relativos ao transporte de explosivos foram analisados pelo Grupo de Trabalho (GT) de explosivos, que reuniu 
durante toda a semana paralelamente à sessão plenária. A apresentação do relatório deste GT na sessão plenária ocorreu 
no dia 6 de dezembro. 
Durante a primeira semana foram realizadas reuniões durante a hora do almoço, abertas a todos os participantes interes-
sados, com o objetivo de chegar a consenso sobre diversos temas pendentes e apresentarem as respetivas conclusões na 
sessão plenária. Os temas tratados versaram sobre transporte de resíduos infecciosos da categoria A, artigos contendo 
mercadorias perigosas em quantidade superior aos LQ, baterias de lítio danificadas ou defeituosas, tendo sido produzidos 
diversos documentos informais que foram incluídos na ordem de trabalhos.  
Durante a reunião de coordenação da Comissão Europeia, que teve lugar no dia 28 de novembro nas instalações da 
Representação Permanente da CE em Genebra, a DGMOVE solicitou aos EM presentes para adaptarem determinados 
documentos no sentido de serem privilegiadas as regras/normas estabelecidas em Diretivas europeias. Este pedido gerou 
alguma controvérsia uma vez que os temas tratados no Subcomité da ONU são âmbito mundial. A DGMOVE informou que 
a reunião do Comité TDG da CE está agendada para dia 12 de dezembro em Bruxelas. 
 
De seguida são indicadas as decisões mais importantes que serão incluídas na 20ª edição do Regulamento Tipo, também 
designado por “Recomendações da ONU para o Transporte de Mercadorias Perigosas” e “Livro Laranja”  

1. Assuntos pendentes e novas propostas adotadas  
O Subcomité confirmou as decisões tomadas nas sessões anteriores com base no texto consolidado preparado pelo 
Secretariado, sob reserva de algumas modificações e das novas decisões tomadas relativamente aos diversos pontos 
da ordem do dia. 

2. Modificação nas Instruções de embalagem P902 e LP902 (Doc. 2016/59) 
Os artigos podem também ser transportados sem embalagens em dispositivos de movimentação, veículos ou conten-
tores dedicados, quando deslocados para, de ou entre os locais em que são fabricados e uma instalação de monta-
gem, incluindo locais de manuseamento intermédio. 

3. Modificação na disposição suplementar 3 da instrução de embalagem P620 (Inf.19) 
“3. Qualquer que seja a temperatura prevista para a remessa, o recipiente primário ou a embalagem secundária 
devem poder suportar sem fugas uma pressão interna que produza uma diferença de pressão não inferior a 95 kPa. 
Este recipiente primário ou a embalagem secundária deve também ser capaz de suportar temperaturas na gama de    
-40° C a +55° C. ". 

4. Designação oficial de transporte para matérias que podem polimerizar e que satisfaçam outros critérios para inclusão 
nas Classes 1 a 8 (Doc.2016/72) 
Alterar o ponto 3.1.2.6 incluindo a seguinte nova alínea b):  
(b) A menos que já esteja incluída em letras maiúsculas no nome indicado na Lista de Mercadorias Perigosas, as 
palavras COM REGULAÇÃO TEMPERATURA serão acrescentadas como parte da designação oficial de transporte 

5. Disposição especial 308 para farinha de peixe (resíduos de peixe), estabilizada (nº ONU 2216): Classe 9 (Doc. 
2016/82+Inf.24) 
O transporte de farinha de peixe estabilizada está apenas sujeito à regulamentação do transporte marítimo, pelo que a 
proposta do documento informal INF.24 afeta apenas o Código IMDG. Colocou-se assim a questão de saber se esta 
proposta deveria ser submetida à consideração da OMI. 
O Subcomité concordou que caberia finalmente à OMI emitir parecer sobre as alterações ao Código IMDG, mas que, 
como o problema levantado deveria ser resolvido o mais rapidamente possível, seria desejável alterar imediatamente 
a disposição especial 308, ainda que isso significasse ter que voltar atrás após a apreciação da OMI. 
“SP 308 A estabilização da farinha de peixe deve ser atingida para evitar a combustão espontânea através da aplica-
ção eficaz de etoxiquina, BHT (hidroxitolueno butilado) ou tocoferóis (também utilizados numa mistura com extracto de 
alecrim) no momento da produção. O referido procedimento deve ocorrer até doze meses antes da expedição. A suca-
ta de peixe ou farinha de peixe deve conter pelo menos 50 ppm (mg/kg) de etoxiquina, 100 ppm (mg/kg) de BHT e 250 
ppm (mg/kg) de antioxidante à base de tocoferol no momento da remessa.” 

6. Classificação de animais infetados (Doc.2016/77) 
Secção 1.2.1, Definição de material animal, a modificar da seguinte forma: 
“Por material animal entende-se as carcaças de animais, as partes do corpo de animais, os géneros alimentícios 
(foodstafs) ou os alimentos para animais (feedstafs) derivados de animais” 
Fundamento: De acordo com as definições da FAO, "food" refere-se a material comestível consumido por seres 
humanos e "feed" refere-se a material comestível consumido por animais.  
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O ponto 2.6.3.1.4 passa a ter a seguinte redação: 
"As amostras de doentes são aquelas recolhidas diretamente de seres humanos ou animais, incluindo mas não se 
limitando a, excreta, secreta, sangue e seus componentes, esfregaços de tecidos e de tecidos e partes de corpo sen-
do transportadas para fins tais como investigação, Tratamento e prevenção de doenças ". 
O ponto 2.6.3.6.2 passa a ter a seguinte redação: 
"O material animal afetado por agentes patogénicos da categoria A ou por agentes patogénicos da categoria B deve 
ser atribuído ao n.º ONU 2814 ou ao Nº ONU 2900 ou ao n.º ONU 3373, conforme adequado, de acordo com os crité-
rios definidos no ponto 2.6.3.2.” 

7. Revisão do Capítulo 2.8 (Doc.2016/50+Inf.5+Inf.25+Inf.49) 
O Subcomité aprovou o texto revisto do Capítulo 2.8, apresentado no documento INF.49 (com os parênteses elimina-
dos). 
A versão revista do capítulo 2.8 introduz uma nova secção 2.8.4 com o método de cálculo para a classificação as mis-
turas de matérias corrosivos, quando haja dados suficientes sobre os componentes, atualiza a referência às orienta-
ções/guidelines da OCDE mencionadas nas notas de rodapé 1-4, e reflete um esforço de harmonização com as dis-
posições do GHS mesmo que subsistiam algumas diferenças.  

8. Mercadorias perigosas em máquinas, aparelhos ou artigos, N.O.S (Doc.2016/49+Doc.2016/54+Inf.54) 
Definidas novas disposições aplicáveis ao transporte de máquinas/aparelhos/artigos, designados simplesmente por 
“artigos”, que contenham mercadorias perigosas em quantidades superiores às fixadas nas quantidades limitadas 
(LQ). Além disso, os artigos podem ainda conter baterias de lítio. 
Quando um artigo contiver mais do que um produto perigoso, ou explosivos dessensibilizados, ou substâncias auto 
reativas, a embalagem requer a aprovação da autoridade competente. A autoridade competente pode também estabe-
lecer que as embalagens ficam sempre sujeitas à sua aprovação. 
Em função das mercadorias perigosas contidas nos artigos, são criados os seguintes novos números ONU 3537 
(classe 2.1), 3538 (classe 2.2), 3539 (classe 2.3), 3540 (classe 3), 3541 (classe 4.1), 3542 (classe 4.2), 3543 (classe 
4.3), 3544 (classe 5.1), 3545 (classe 5.2), 3546 (classe 6.1), 3547 (classe 8), 3548 (classe 9). São ainda criadas duas 
novas instruções de embalagem: P006 e LP003 
Quando a quantidade de mercadorias perigosas contida no artigo não ultrapassar as quantidades limitadas, mantém-
se o número ONU 3363. 

9. Grandes embalagens para baterias de lítio de pequenas séries de produção ou para protótipos de baterias de lítio 
(Doc.2016/52) 
Foi criada uma nova instrução de embalagem LP905. 
Embora o Subcomité tivesse anteriormente acordado que, quando havia uma referência ao transporte sem embala-
gem nas instruções de embalagem, por exemplo P903 (4), P909 (3) etc., não havia limite para a massa máxima dos 
artigos ou equipamentos que poderiam ser transportados sem embalagem, foi no entanto considerado útil que esta 
interpretação ficasse refletida no texto do Regulamento Tipo. 
 

10. Transporte de baterias de lítio danificadas/defeituosas - passo 1 (Doc.2016/67+Inf.50+Inf.55) 

Para este efeito foram criadas duas novas instruções de embalagem: P911 e LP906 
Em consequência foi alterada a disposição especial 376 e o documento de transporte deve incluir a declaração “ 
Transporte em conformidade com a disposição especial 376” 
As embalagens devem ostentar a marca “DANIFICADO/DEFEITUOSO”, além da designação oficial de transporte pre-
vista em 5.2.1. 

11. Relatório de ensaio às baterias de lítio (Doc.2016/74+ Doc.2016/75+Inf.51+Inf.61) 
O Subcomité decidiu incluir uma nova alínea g) na seção 2.9.4 do Regulamento Tipo, estabelecendo que os fabrican-
tes e distribuidores de pilhas e baterias devem disponibilizar o relatório de ensaio, de acordo com as especificações 
definidas no parágrafo 38.3.5 do Manual de Ensaios e Critérios. 

12. Transporte de reservatórios de gás para veículos automóveis (Doc.2016/51+Inf.53) 
Acrescentada uma nova disposição especial xxx no Capitulo 3.3 e na coluna 6 do quadro do capitulo 3.2, para os nºs 
ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971, 1978. 
"xxx Para o transporte de sistemas de contenção de gás combustível concebidos e aprovados para serem montados 

em veículos a motor que contenham este gás, não é necessário aplicar as disposições da subsecção 4.1.4.1 e 
6.2 do presente regulamento quando transportadas para eliminação, reciclagem, inspeção e manutenção ou 
desde que sejam fabricados numa unidade de montagem de veículos, desde que sejam satisfeitas as seguintes 
condições: (lista de normas ISO e regulamentos ECE para construção de reservatório a gás de veículos a 
motor)” 

13. Substâncias que polimerizam - informações sobre as temperaturas de emergência e de controlo (Doc.2016/70+Inf.41) 
Verificou-se que as disposições relativas às substâncias polimerizantes devem aplicar-se não só às substâncias poli-
merizantes da divisão 4.1, mas também às substâncias polimerizantes de outras classes, as secções 7.1.5 e 7.1.6 
foram alteradas e reordenadas passando, por exemplo, o 7.1.5.2 a ter o título “Disposições relativas ao controlo da 
temperatura” e a incluir os novos parágrafos 7.1.5.2.1 a 7.1.5.2.8. 
No entanto, mantiveram-se os textos existentes relativos ao limiar SADT/SAPT (temperatura de decomposição de 
auto-aceleração e da temperatura de polimerização de auto-aceleração). 

14. As diferenças relacionadas com a norma ONU 1386 nos códigos IMSBC e IMDG e o Regulamento Tipo 
(Doc.2016/63+Inf.4) 
O Subcomité está ciente de que o bagaço moído (UN1386 e UN2217) é transportado em grandes quantidades por via 
marítima e solicitou à OMI que transmitisse os desenvolvimentos deste assunto. 

15. Quantidades Excetuadas - atribuição de Códigos E (Doc.2016/78+Inf.6) 
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A tabela dos códigos E do 3.5.1.2 foi substituída por uma nova tabela com mais informação que inclui mais 2 colunas, 
relativas à classe/divisão e ao Grupo de Embalagem. 

16. Cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica 
No âmbito da cooperação com a IAEA/AIEA foram adotadas diversas correções a incluir na 20ª edição do Regulamen-
to Tipo 

17. Capacidade máxima de embalagens compósitas 6HH1 para o GE I (Dooc.2016/57+Inf.3rev1) 
A P001 é modificada de modo que a capacidade máxima dos tambores 6HH1 para o grupo de embalagem I passa de 
120 para 250 litros. 

18. Inspeção do revestimento de chumbo das cisternas móveis para UN 1744 Bromo (Doc.2016/79+Inf.34) 
Foi aprovada a proposta de alteração da instrução T10 passando a ser autorizada o transporte de cisternas móveis 
para Bromo, vazias por limpar, para efeitos de realização da inspeção/ensaio ao revestimento de chumbo, no máximo 
3 meses após a data de caducidade da última inspeção. 

O Subcomité concedeu o estatuto de observador ao Medical Device Battery Transport Council (MDBTC) para permitir que 
esta organização participe em discussões dentro de sua área de competência, e disponibilize dados relevantes que pos-
sam contribuir para o desenvolvimento de um novo sistema de classificação das baterias e células de lítio no âmbito do 
transporte. 

Os senhores Pfund (Estados Unidos da América) e Pfauvadel (França) foram reeleitos por aclamação para o biénio 2017-

2018, como Presidente e Vice-Presidente do Subcomité, respetivamente. 

 

A delegada portuguesa 

(a) Luísa Costa 

 

 

8ª SESSÃO DO COMITÉ DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS E DO SISTEMA GLOBALMENTE HARMONIZADO 
DE CLASSIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS  
QUÍMICOS DO CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS  
NAÇÕES UNIDAS (TDG/GHS – ECOSOC) 
Genebra, 9 de dezembro de 2016 

 
O Comité reuniu sob a presidência de M. Ruskin e de D. Pfund, ambos dos Estados Unidos da América, e teve a participa-
ção de representantes da Alemanha, da Austrália, da Áustria, da Bélgica, do Brasil, do Canadá, da Finlândia, dos Estados 
Unidos da América, da França, da Holanda, de Itália, do Japão, de Portugal, do Reino Unido, da Suécia, da Suíça, da UE, 
da AEISG e do ICCA. 
 
O Comité tomou nota da Resolução 2015/7 do ECOSOC, pelo que a composição formal dos órgãos, para o próximo bié-
nio, continuará a ser de 40 países membros no próprio Comité, 30 membros no Subcomité TDG e 36 membros no Subco-
mité GHS. 
 

 Foi assinalada a publicação, em todas as 6 línguas oficiais da ONU, da 19ª edição do Livro Laranja, da 6ª edição do 
Manual de Testes e Critérios e da 6ª edição do Livro Púrpura.  
 
O Comité examinou e aprovou as atas (“reports”) das 4 sessões do S/TDG e das 4 sessões do S/GHS realizadas durante 
o biénio 2015/2016. Foram adotados os programas de trabalho e o calendário das oito reuniões desses Subcomités a 
realizar no biénio 2017/2018.  
 
Finalmente, o Comité examinou e aprovou o projeto de Resolução sobre os seus próprios trabalhos, a ser submetido ao 
ECOSOC na sessão de 2017. 
 

O delegado português 

(a) José Alberto Franco 


