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PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO RELATIVO ÀS GUIAS ELETRÓNICAS  
DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS (e-GAR) 

(documento submetido pela representante da ANTRAM) 

 

A publicação da Portaria nº 145/2017, de 26 de abril, veio trazer a desmaterialização das guias de 

acompanhamento de resíduos em vigor desde 1997. O Governo, através do Ministério do Ambien-

te, e em articulação com os Ministérios da Administração Interna, do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, da Saúde e do Planeamento e das Infraestruturas, procedeu à desmaterializa-

ção das referidas guias. Esta iniciativa encontra -se inscrita no Programa Simplex + 2016, e articu-

la-se com outras medidas de natureza transversal de simplificação administrativa e melhoria da 

regulamentação, incorporando as informações constantes dos «Documentos de Transporte ADR» 

(mercadorias perigosas). 

 

Desta forma, a documentação para o transporte de resíduos assim desmaterializada, contempla 

igualmente as prescrições relativas aos resíduos considerados mercadorias perigosas e conse-

quentemente abrangidos pelo disposto pelo ADR em vigor. Na redação do ponto 2 do artº 2º, po-

de ler-se que as guias de acompanhamento de resíduos desmaterializados (e-GAR) consideram a 

legislação em vigor em matéria de circulação e de transportes rodoviários, ferroviários, fluviais, 

marítimos e aéreos, e demais legislação aplicável, nomeadamente a regulamentação relativa ao 

transporte de mercadorias perigosas. 

 

De igual forma, o ponto 2 do artº 8º da referida portaria menciona que, quando os resíduos trans-

portados são classificados como mercadorias perigosas, no âmbito da respetiva regulamentação 

de transporte, as e-GAR devem ainda incluir os elementos informativos necessários para a emis-

são do documento de transporte previsto nessa regulamentação. Esses elementos são visíveis na 

imagem abaixo, tal como se pode consultar na plataforma SiliAmb. 

 

 

 
 

Desta feita, após a emissão da e-GAR, que é da responsabilidade do produtor (expedidor), mas 

que, de acordo com a referida portaria, poderá ser emitida pelo transportador ou pelo destino final 

(descarregador/destinatário), o documento para transporte apresenta a seguinte informação relati-

va ao transporte de mercadorias perigosas, sendo que o emissor da e-GAR deverá saber classifi-
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car de acordo com o ADR, ou seja o número UN adequado, aparecendo automaticamente a res-

tante informação. 

 

 
Na FAQ da Agência Portuguesa do Ambiente, item 4.  “Que legislação se aplica ao transporte de 

resíduos?” 

 

É respondido:  

Aplica-se, além da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, toda a legislação em vigor em matéria de 

circulação e de transportes rodoviários, ferroviários, fluviais, marítimos e aéreos, e demais legisla-

ção aplicável, nomeadamente a regulamentação relativa ao transporte de mercadorias perigosas. 

Consulte o sítio de internet do Instituto de Mobilidade e dos Transportes para mais informações. 

 

É essencial que as exigências legais sejam do conhecimento dos utilizadores dos transportes e 

seja clarificado o papel das e-GAR para se executar a legislação e o papel a cumprir pelos trans-

portadores na circulação das mercadorias, as contraordenações que estão sujeitos pelo incum-

primento da lei … 

Neste sentido seria interessante que a CNTMP avaliasse o interesse no desenvolvimento de um 

esclarecimento clarificador de resposta à FAQ referida na página da APA sobre o papel das e-

GAR, dos intervenientes, dos documentos em suporte eletrónico que podem vir a ser emitidos pa-

ra responder às necessidades dos transportadores para substituição do documento de transporte 

em papel.  

 

http://data.dre.pt/eli/port/145/2017/04/26/p/dre/pt/html
/sites/IMTT/Portugues/Legislacao/Paginas/Legislacao.aspx

