
COMISSÃO NACIONAL DO TRANSPORTE 

DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

CNTMP/2017/24-rev1 
26.6.2017 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Forças Armadas, 40*1649-022 LISBOA*Telef. 217949000*www.imtt.pt*jafranco@imt-ip.pt*lmcosta@imt-ip.pt*cjorge@imt-ip.pt*asabrosa@imt-ip.pt*fbacalhau@imt-ip.pt 

 

  
59ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 7 de junho de 2017 
 
 

ATA DA 59ª SESSÃO PLENÁRIA 
 

1. Participaram nos trabalhos os representantes dos 28 serviços da administração pública e organi-
zações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. A ANTRAM, a APEQ, 
o CNE e a GROQUIFAR justificaram a sua ausência. A COMRSIN, a FECTRANS, o IST e o ITG 
não se fizeram representar, sem qualquer justificação. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

2. A ordem de trabalhos provisória foi adotada sem alterações (CNTMP/2017/14-rev1), com ressal-
va do que o Presidente anunciou para o enunciado do ponto 5 (CNTMP/2017/14-rev2, a ser dis-
tribuída posteriormente). 

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 58ª SESSÃO PLENÁRIA 

3. A ata da 58ª sessão plenária foi adotada, com uma correção na lista de presenças, colmatando a 
omissão do nome do Eng. Mário Teixeira, representante do ISQ (CNTMP/2017/13). 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

4. O Presidente informou o plenário sobre a evolução institucional do transporte ferroviário de mer-
cadorias em Portugal, com a privatização da CP Carga e o surgimento de outras empresas do se-
tor a operarem no nosso país. 

5. Foram apresentadas à Comissão as duas empresas do setor a operar no território nacional, a 
saber, a MEDWAY - Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, SA, e a TAKARGO - 
Transporte Ferroviário de Mercadorias, SA, que estavam representadas na sessão a convite do 
Presidente.  

6. Face à posição escrita de auto-exclusão da CP-Comboios de Portugal, EPE, o Presidente propôs 
ao plenário que as referidas duas empresas ferroviárias de mercadorias fossem consideradas 
membros efetivos da CNTMP, uma vez que não existe uma associação representativa do setor, e 
dado o interesse que as duas empresas manifestaram em integrar a Comissão. 

7. A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo participado na votação apenas os organismos 
públicos, conforme previsto no nº 2 do artigo 32º do Regulamento Interno da CNTMP. 

 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

8. O Presidente apresentou o relatório sucinto da participação portuguesa na 102ª sessão do WP.15 
da UNECE, que se realizou em Genebra de 8 a 11.5.2017 (CNTMP/2017/15). 
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9. Tendo sido expressas dúvidas por parte do plenário quanto às matérias das alíneas d), g) e j) do 
nº 7 do relatório, o Presidente esclareceu os presentes sobre cada um desses temas e sobre 
quais as posições assumidas pelos demais Estados representados nesta sessão do WP.15.  

10. A propósito do nº 6 do relatório e considerando que foram detetados erros e discrepâncias entre as ver-
sões francesa e inglesa e entre o ADR e o RID 2017, a Comissão foi informada de que vão ser apre-
sentadas por Portugal emendas intercalares ao ADR 2017 com vista a proceder à respetiva correção. 

 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

11. 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 descontaminação, des-
mantelamento, reciclagem ou destino final, proposto pela Alemanha (16.11.2016), equivalente ao 
acordo RID 1/2016 e que transitou da sessão anterior, foi analisado pela APA e pela ANTRAM, 
sendo que a ANTRAM, não tendo estado representada no plenário, enviou antecipadamente o 
seu parecer favorável (CNTMP/2017/16). A APA informou o plenário que também é favorável à 
assinatura do acordo. O plenário anuiu por unanimidade à adesão de Portugal (CNTMP/2017/3). 
 

12. O acordo M304, relativo ao número de reboques numa unidade de transporte, proposto pela Su-
écia (9.12.2016) e já assinado pela Espanha e pela Finlândia (CNTMP/2017/17-rev1), foi apre-
sentado pelo IMT, que informou que os serviços do Instituto com competência no parque auto-
móvel não se mostraram, numa primeira abordagem, favoráveis a este acordo, pois o mesmo se-
rá incompatível com a legislação nacional sobre pesos e dimensões rodoviários. A APA emitiu 
igualmente posição desfavorável. A APETRO disponibilizou-se para emitir parecer, a Medway 
não se mostrou favorável, a ANSR referiu que os gestores das vias também se deviam pronunci-
ar, e a ANTRAM também deverá ser solicitada a emitir parecer. Assim, a decisão sobre a adesão 
de Portugal a este acordo transita para a sessão seguinte.  
 

13. Sobre o acordo M305, relativo ao transporte de resíduos contaminados com vírus que causem a 
febre hemorrágica, proposto pela Bélgica (28.3.2017) e já assinado pela Alemanha (CNTMP/ 
/2017/17-rev1), a DGSaúde informou o plenário que o acordo não é mais do que passar a escrito 
todos os procedimentos adotados desde a questão do Ébola e outras febres hemorrágicas e que 
aparentemente parecem estar todos os aspetos contemplados, no entanto manifestou interesse 
em proceder a uma análise mais aprofundada da questão, pelo que, com o acordo do plenário, 
este assunto transita para a próxima sessão. 

14. A título informativo, o Presidente referiu que o acordo M300, relativo ao documento de transporte 
em operações de venda no destino, tendo sido proposto por Portugal (29.06.2016) e já assinado 
pela Espanha, acaba de ser também assinado pela Itália. 

15. Foi dado conhecimento ao plenário de uma proposta de deliberação do Conselho Diretivo do IMT, 
IP, de adesão à derrogação comunitária RO-a-FR-2, na sequência da comunicação de uma unida-
de de saúde da Região Autónoma dos Açores, relativa ao transporte de resíduos resultantes de 
cuidados médicos ou hospitalares com risco de infeção e de peças anatómicas humanas, 
(CNTMP/2017/23). A DGSaúde expressou a importância e extensão da aplicação de tal derroga-
ção, explicando a logística referente às subunidades e a visitas domiciliárias e distribuição de me-
dicamentos. Após vários comentários dos presentes, decidiu-se transitar também para a sessão 
seguinte a presente proposta de derrogação. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

16. A APSEI apresentou um pedido de interpretação relativo às quantidades limitadas. Após alguns 
esclarecimentos e comentários dos presentes, foi aprovada por unanimidade a interpretação da 
APSEI (CNTMP/2017/18). 
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17. A APSEI apresentou um outro pedido de interpretação, relativo ao transporte de matérias perigo-
sas cujo perigo reside no facto de serem transportadas a quente. O plenário concluiu que o pedi-
do deverá ser analisado pela IMO no âmbito do Código IMDG (CNTMP/2017/19). 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

18. Foi apresentada pelo Presidente a última versão do diploma de transposição do ADR e do RID de 
2017 (CNTMP/2017/20), obtendo o parecer favorável da generalidade do plenário, com ressalva 
das preocupações expressas pela BVR, no que diz respeito à eventual falta de reciprocidade no 
reconhecimento da acreditação por parte de outros estados partes contratantes do ADR e do RID.  

19. O Presidente informou que, tendo terminado a atividade do grupo de trabalho para a revisão da 
portaria sobre restrições à circulação rodoviária de veículos de transporte de mercadorias perigo-
sas, o IMT ficou com mandato da CNTMP para entrar em contacto com a Infraestruturas de Portu-
gal, SA, entidade gestora da Ponte 25 de abril, no que se refere à formulação do artigo que se re-
porta especificamente à travessia da Ponte. O Presidente da IP, em contacto telefónico com o Pre-
sidente da CNTMP, acordou que o IMT irá ser convidado a participar numa próxima reunião da Au-
toridade de Segurança da Ponte 25 de abril, acerca deste tema (CNTMP/2017/21).  

 

QUESTÕES DIVERSAS 

20. A APA chamou a atenção da CNTMP para a recente publicação da Portaria nº 145/2017, de 26 de 
abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo 
de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-
GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). Quando os resí-
duos transportados forem resíduos perigosos, as respetivas e-GAR desempenharão a função de 
documento de transporte de mercadorias perigosas. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

21. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2017/22), no qual a 60ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para o 
dia 4 de outubro de 2017. 

22. A TUTORIAL informou que está a decorrer de 7 a 16 de junho a 98ª sessão do Maritime Safety 
Committee (MSC) e que, de 11 a 15 de setembro próximo, se realiza a 4ª sessão do Sub-
Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC), que irá decorrer em Londres. 
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SIGLA ENTIDADE REPRESENTANTE 

ACT Autoridade para as Condições de Trabalho Engª Teresa Almeida 

ANAREC Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis 
Eng. João Durão Santos 

Francisco Albuquerque 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil Eng. Nuno Mondril 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária Drª Margarida Janeiro 

APA Agência Portuguesa do Ambiente Engª Cristiana Gomes 

AP3E Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de Explosivos 
Eng. Luís da Silva 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. Rui Costa 

DGAE Direção Geral das Atividades Económicas Drª Graça Paula Franco 

DGEG Direção Geral de Energia e Geologia Eng. Bernardino Gomes 

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

DGSaúde Direção Geral da Saúde Drª Cesaltina Ramos 

FIEQUIMETAL 
Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, 
Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas 

Dr. Hélder Pires 

FIOVDE Federação das Indústrias de Óleos Vegetais, Derivados e Equiparados Drª Maria Isabel Coelho 

GNR Guarda Nacional Republicana Major Paulo Gomes 

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

IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
Engª Luísa Costa 

Engª Ana Sabrosa 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP Eng. Manuel Rebelo 

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade Eng. Mário Teixeira 

LBP Liga dos Bombeiros Portugueses Prof. Carlos Manuel Pereira 

Medway Medway - Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, SA  
Dr. Carlos Rodrigues 

Dr. António Nabo Martins 

PSP Polícia de Segurança Pública – Direção Nacional Subintendente Virgílio Sá 

SITRA Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes  
Silvino Esteves Correia 

Francisco Oliveira 

Takargo Takargo - Transporte Ferroviário de Mercadorias, SA Drª Susete Romão 

Tutorial Tutorial - Conteúdos e Tecnologia, Lda. João Cezilia 

Presidente 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Alberto Franco 

Secretariado 
Drª Cidália Jorge 

Engª Filomena Bacalhau 
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