
COMISSÃO NACIONAL DO TRANSPORTE                                           CNTMP/2017/28 

DE MERCADORIAS PERIGOSAS                                                               29.9.2017 

CNTMP/2016/26 
6.10.2016 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

Av. Forças Armadas, 40 * 1649-022 LISBOA * Tel. (+351) 21 7949019 * Fax (+351) 21 7973777 * www.imt-ip.pt * jafranco@imt-ip.pt * lmcosta@imt-ip.pt * jscarvalho@imt-ip.pt * cjorge@imt-ip.pt * asabrosa@imt-ip.pt 

 

 

 
RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS 

ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 
 

 
 

51ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS DO CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS  
NAÇÕES UNIDAS (SC/TDG – ECOSOC) 
Genebra, 3 a 7 de julho de 2017 
 

A 51ª sessão do SC/TDG teve lugar em Genebra, sob a presidência do Sr. Pfund dos Estados-Unidos e a 
vice-presidência do Sr. Pfauvadel de França.  

Os representantes dos países, organizações intergovernamentais e ONG’s na 51ª sessão do Subcomité cons-
tam da lista anexa. 

Os assuntos relativos ao transporte de explosivos foram analisados pelo Grupo de Trabalho (GT) de explosi-
vos, que reuniu durante toda a semana em paralelo com a sessão plenária, tendo apresentado o respetivo 
relatório no dia 7 de julho. 

Durante a primeira semana foram realizadas reuniões durante a hora do almoço, abertas a todos os partici-
pantes interessados, com o objetivo de chegar a consenso sobre alguns temas pendentes das sessões anteri-
ores, e apresentarem as respetivas conclusões na sessão plenária. Os temas tratados versaram sobre os 
critérios de classificação e ensaios para baterias de lítio, e sobre a classificação e embalagem de resíduos 
infecciosos da categoria A. 

Durante a reunião de coordenação da Comissão Europeia, que teve lugar no dia 3 de julho nas instalações da 
Representação Permanente da CE em Genebra, a DGMOVE solicitou aos EM presentes para alinharem posi-
ções relativamente a determinados documentos, designadamente sobre as isenções aplicáveis às pilhas e 
baterias de lítio. Face a este pedido, os EM fizeram notar que no Regulamento Tipo podem ficar previstas 
isenções com caráter genérico mas, em última análise, as isenções aplicáveis são uma decisão de cada modo 
de transporte.  

De seguida são indicadas as decisões mais importantes a incluir na 21ª edição do Regulamento Tipo (“Reco-
mendações da ONU para o Transporte de Mercadorias Perigosas” ou “Livro Laranja”). 

1. Ficou esclarecido que a isenção prevista na disposição especial 375 para as matérias perigosas para o 
ambiente, com nºs ONU 3077e 3082, é uma possibilidade/faculdade e não uma obrigação (doc.2017/5). 

2. Não tendo sido possível chegar a consenso sobre os textos apresentados pelo grupo dos resíduos infecci-
osos da categoria A, e em especial no que se refere às disposições suplementares a incluir nas instruções 
de embalagem P6XX e LP6XX, as propostas foram adotadas provisoriamente até à próxima sessão. 
(doc.2017/25, Inf.11, Inf.36, Inf.40 e Inf.43) 

3. Foram adotadas as propostas do grupo de trabalho que reuniu à hora do almoço, relativas aos ensaios 
das baterias de lítio (doc.2017/27, Inf.25 e Inf.42) 

4. Foi adotado a proposta do grupo de trabalho relativa ao sistema de classificação de pilhas de lítio, o qual 
continha uma proposta de calendarização para os trabalhos a desenvolver, estando previstas reuniões a 
agendar para outubro e dezembro de 2017 (doc.2017/16, Inf.3, Inf.26 e Inf.45) 

5. O subcomité tomou conhecimento da discussão relativa ao reconhecimento “universal” dos recipientes sob 
pressão ONU e não-ONU, e em especial do pedido da CGA junto do Departamento de Transportes (DOT) 
dos EUA (Inf.31). 

6. Foram adotadas as três primeiras propostas do doc. 2017/17, relativas à atualização das referências às 
normas ISO para a classe 2, concretamente na SP 379, em 4.1.6, 6.2.2 e 6.7.5.2.4. 

7. O Subcomité tomou conhecimento das iniciativas da OACI e do Canadá que visam uma nova abordagem 
para a formação das pessoas envolvidas no transporte de mercadorias perigosas, que também inclua a 
verificação das competências. O Subcomité manifestou interesse em conhecer os resultados que venham 
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a ser obtidos, e decidiu continuar a analisar a proposta da DGTA durante as próximas sessões 
(doc.2017/26). 

8. Foram tidos em conta os documentos Inf.18 e Inf.14, relativos à harmonização do RID/ADR/ADN com o 
Regulamento tipo, tendo sido adotadas a maior parte das correções e modificações aí propostas. 

9. O Subcomité aceitou as correções propostas pela OMI, exceto a referência à classe 7 no 2.0.6.4 do Códi-
go IMDG (2.0.5.4 do RT), considerando que deve ser consultada a AIEA para este efeito (Inf.37). 

 

O Secretário do SCTDG e Chefe da Secção de Mercadorias Perigosas e Cargas Especiais da UNECE, Olivier 
Kervella, informou que será obrigado a reformar-se em novembro de 2017, altura em que completa os 62 anos 
de idade, uma vez que a possibilidade de se reformar aos 65 anos só entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 
2018. 

 

A delegada portuguesa 

(a) Luísa Costa 

 

 

ANEXO 

 

1. Países com estatuto pleno (direito a voto):  

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos da 

América, Federação da Rússia, Finlândia, França, Holanda, Itália, Japão, Noruega, Polónia, Portugal, 

Reino Unido, República da Coreia, Suécia e Suíça. 

2. Países com estatuto de observadores: 

Nova Zelândia, Qatar e Roménia  

3. Representantes de organizações intergovernamentais: 

União Europeia (UE), Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), Food and 

Agriculture Organization (FAO), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Maritime 

Organization (IMO) e  World Health Organization (WHO) 

 

4. Representantes de organizações não-governamentais: 

Association of European Manufacturers of Sporting Ammunition (AFEMS), Australian Explosives Industry 

Safety Group (AEISG), Compressed Gas Association (CGA), Cosmetics Europe, Council on Safe 

Transportation of Hazardous Articles (COSTHA), Dangerous Goods Advisory Council (DGAC), Dangerous 

Goods Trainers Association (DGTA), European Association for Advanced Rechargeable Batteries 

(RECHARGE), European Association of Automotive Suppliers (CLEPA), European Chemical Industry 

Council (CEFIC), European Industrial Gases Association (EIGA), European Metal Packaging (EMPAC), 

Federation of European Aerosol Associations (FEA), Institute of Makers of Explosives (IME), International 

Air Transport Association (IATA), International Association for Soaps, Detergents and Maintenance 

Products (AISE), International Association of Fire and Rescue Services (CTIF), International Confederation 

of Container Reconditioners (ICCR), International Confederation of Plastics Packaging Manufacturers 

(ICPP), International Council of Intermediate Bulk Container Associations (ICIBCA), International Fibre 

Drum Institute (IFDI), International Organization for Standardization (ISO), International Organization of 

Motor Vehicle Manufacturers (OICA), International Paint and Printing Ink Council (IPPIC), International 

Tank Container Organization (ITCO), Medical Devices Battery Transport Council (MDBTC), Rechargeable 

Battery Association (PRBA), Responsible Packaging Management Association of Southern Africa 

(RPMASA), Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute (SAAMI) e World Liquefied Petroleum 

Gas Association (WLPGA). 

 

 


