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EVOCAÇÃO DE 45 ANOS DE ATIVIDADE DO GTTMP/CNTMP 

(balanço apresentado pelo Presidente da CNTMP) 

De 1972 a 2017, foram 45 anos continuados de trabalho na estrutura oficial que se tem ocupado dos trans-

portes de mercadorias perigosas em Portugal. Esta experiência apresenta uma longevidade que, porventura, 

não será muito frequente na Administração pública portuguesa. 

Desde 1972, tratava-se de disciplinar a segurança de um certo tipo de transportes virtualmente relevante do 

ponto de vista político - já que os poderes públicos de nenhum país deixam de acautelar, aos olhos dos cida-

dãos eleitores, a prevenção de sinistros de larga escala associados a um setor como este. 

Como não tínhamos tido em Portugal, nem tivemos nas últimas décadas (ainda bem!), nenhum acidente 

significativo com estes transportes, capaz de sensibilizar a opinião pública para a importância das medidas 

preventivas ao nível técnico e de organização das empresas, era difícil arrancar com uma iniciativa consisten-

te neste domínio. 

Foram razões de natureza predominantemente pessoal, ligadas ao brio profissional de responsáveis da 

DGTT como o Dr. Gonçalo Meireles, que explicam o arranque, em 1972, da experiência organizativa que to-

mou o nome de GTTMP (Grupo de Trabalho sobre Transporte de Mercadorias Perigosas), e que consistiu na 

articulação de competências e saberes capazes de encontrar soluções práticas, no nosso país, para um as-

sunto que outros Governos haviam já resolvido, com recursos e com uma vontade política difíceis de reunir 

entre nós. 

Foram também, sobretudo, razões de ordem subjetiva que podem explicar o facto de o GTTMP ter vingado, e 

de ter desenvolvido no seu seio um estilo de trabalho e uma metodologia de procedimentos que fizeram esco-

la. Uma escola de camaradagem, de entreajuda, de cruzamento de conhecimentos, que se traduziram na 

adoção de medidas pragmáticas para enfrentar problemas que, embora com altos e baixos, têm vindo a pro-

var bem. 

A generosidade e a dedicação também vieram a encontrar dificuldades, é certo. Mas o facto de algumas pes-

soas que tiveram papel destacado nos períodos mais relevantes do GTTMP serem elementos subaproveita-

dos ou menos considerados nas suas organizações, e de terem encontrado neste setor uma forma de serem 

socialmente úteis, é também uma verdade que ajuda a entender muita coisa... 

Finalmente, há que ter em conta certos constrangimentos internos ao Ministério dos Transportes, nos anos 

1970’s, que impeliram técnicos e dirigentes desta área a um investimento pessoal que sabiam útil ao país, 

mesmo quando não encontravam o reconhecimento correspondente na sua estrutura hierárquica. 
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Na DGTT, depois do impulso inicial do Chefe do Serviço de Transportes Internacionais, Dr. Gonçalo Meireles 

– que em 1971 propôs ao Governo a constituição do GTTMP para fazer face aos compromissos do país, que 

havia aderido em 1967 ao Acordo ADR –, deu-se em 1972 a contratação do técnico auxiliar José Alberto 

Franco, e mais tarde do novo técnico auxiliar Albano Pires Marques. Com estes dois estudantes de engenha-

ria química, entretanto licenciados, arrancou em 1974 o funcionamento efetivo do Grupo de Trabalho. 

Até final dos anos 1970’s, o GTTMP apoiou-se no voluntarismo dos referidos técnicos da DGTT, e dos técni-

cos de outros serviços da Administração pública que foram sendo destacados para o efeito (em especial, da 

DGV, do Ministério da Indústria e da Comissão dos Explosivos). 

Já em 1981, deu-se o importante reforço que consistiu no recrutamento para a DGTT de uma nova licenciada 

em engenharia química, Maria Margarida Roxo.  

Entretanto, o GTTMP continuava a ser suportado por um valioso núcleo de técnicos de diversos Ministérios, e 

agora também de algumas associações e organismos económicos privados. 

Registe-se aqui que, em 1984, o país passou a dispor de uma regulamentação nacional coerente e moderna 

para o transporte rodoviário de mercadorias perigosas (RPE). A partir de 1985, as normas aplicáveis aos téc-

nicos de segurança passaram também a ser um quadro de referência obrigatório. Ambos, consequência dire-

ta do labor do GTTMP. 

Em meados dos anos 1990’s, foram admitidas na DGTT uma engenheira civil, Luísa Costa (vinda da PSP, 

em 1994), e outra engenheira química, Rosa Varela (vinda do IPQ, em 1996), que permitiram ao GTTMP a 

constituição de um serviço consistente de retaguarda, e que, sob a coordenação da chefe de divisão Margari-

da Roxo, se manteve solidamente a funcionar até 2007. 

Externamente à DGTT e ao atual IMT, é devida uma menção muito especial ao Cor. Daciano Barros (da Co-

missão dos Explosivos), e aos membros do chamado “grupo das 4ªs feiras” [a Drª Carolina Sá (DGI), o Eng° 

Carlos Varela (DGV), a Eng
a 

Teresa São Pedro (DGE), o Eng° José António Feu (CRPQF) e o Eng° António 

Botão (DGQ), a que se juntaram depois a Engª Estela Amaral (LNETI) e o Sr. Manuel Monginho (SNB)], res-

ponsáveis nos anos 1980’s pela preparação do primeiro RPE, e pela sua implementação. 

Relativamente aos demais elementos dos serviços da Administração pública e dos organismos privados nos-

sos parceiros, que durante os últimos 45 anos animaram e protagonizaram a experiência de trabalho que foi o 

GTTMP e é a atual CNTMP, a melhor homenagem que lhes podemos fazer é registar aqui o essencial das 

realizações alcançadas. 

Acharão alguns que se trata de um exercício de exibicionismo. Outros, acabrunhados por um quotidiano de 

rotina e de negativismo, acharão que não há matéria para homenagens... 

Não têm razão! A experiência do GTTMP e da CNTMP demonstrou que vale a pena juntarmo-nos e poten-

ciarmos as nossas capacidades em favor de objetivos da coletividade. Essa evidência e esse orgulho, nin-

guém nos consegue tirar. Assim outros possam também aproveitar com este testemunho! 
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Pontos mais salientes da atividade desenvolvida pelo GTTMP e pela CNTMP 

Vamos passar em revista, pela sequência cronológica, os pontos mais salientes do muito que foi feito, desde o início de 
atividade em 1974 do anterior GTTMP até 1997, e desde 1998 até ao corrente ano de 2017, depois da sua transformação 
em CNTMP.  

As realizações aqui assinaladas passaram sempre – antes, durante e no final da sua concretização – por sessões plená-
rias do GTTMP ou da CNTMP.  

Na execução prática, funcionaram grupos de trabalho temporários (nos anos 1970’s), grupos restritos (GR’s, nos anos 
1983/87), subcomissões (SC’s, nos anos 1988/92), e de novo grupos de trabalho temporários (a partir de 1998). 

Em todos os casos, a mesma atitude e a mesma preocupação de otimizar as capacidades disponíveis, e de ir ajustando 
as modalidades de funcionamento à experiência vivida. 

 

 Entre 1974 e 1977, tradução para português da versão atualizada dos anexos do Acordo ADR, realizada num regi-
me de divisão de tarefas entre os organismos competentes, em função das classes de matérias ou dos capítulos es-
pecializados da regulamentação [publicada, após introdução posterior das revisões de 1978 a 1980, como Aviso do 
MNE no Diário da República de 23.10.1981];  

 Também a partir de 1974, análise técnica das múltiplas propostas de acordos de derrogação ao ADR e ao RID sub-
metidas a Portugal, aplicando a divisão de tarefas definida para a tradução dos textos dos anexos do ADR; 

 Ainda em 1974, estabelecimento com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do circuito de toda a documentação, 
entre as Nações Unidas e Portugal, relativa às propostas futuras de revisão ou derrogação ao ADR, tendo a DGTT 
ficado com a responsabilidade de centralizar a receção de tais propostas e de as encaminhar para os organismos 
nacionais competentes; 

 Igualmente em 1974, definição da DGTT como autoridade competente da Administração portuguesa para assinatura 
dos acordos de derrogação ao ADR [publicada como Aviso do MNE no Diário da República de 12.2.1977]; 

 Entre 1974 e 1975, avaliação da viabilidade de a regulamentação do transporte internacional (ADR e RID) ser reper-
cutida na regulamentação dos transportes rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas de âmbito nacional; 

 Entre 1975 e 1976, elaboração de um projeto de despacho ministerial estabelecendo o mecanismo nacional de 
emissão dos certificados de aprovação ADR para veículos-cisternas [publicado como Despacho SETC no Diário da 
República de 23.11.1976]; 

 Entre 1975 e 1977, elaboração de dois projetos de decretos-lei regulamentando, respetivamente, os transportes ro-
doviário e ferroviário de produtos explosivos de âmbito nacional [publicados como DL’s 143/79 e 144/79 no Diário da 
República de 23.5.1979, o primeiro dos quais corrigido mais tarde através do DL 320/80, de 18.10.1980, e atualiza-
dos ambos através das Portarias nºs 346/84 e 354/84, de 7.6.1984 e 9.6.1984, respetivamente]; 

 Entre 1977 e 1979, análise da possibilidade de institucionalização de uma Comissão Interministerial para o Trans-
porte de Mercadorias Perigosas, alargada aos modos de transporte marítimo e aéreo, e elaboração de um projeto de 
resolução de Conselho de Ministros nesse sentido [submetido pelo Ministro dos Transportes e Comunicações à Pre-
sidência do Conselho em novembro de 1980, mas que não foi adoptado pelo Governo, com o termo de funções do 
VI Governo provocado pela morte do 1º Ministro]; 

 Entre 1978 e 1980 (com novas intervenções de 1981 a 1983), elaboração de um projeto de diploma estabelecendo o 
mecanismo de aprovação de veículos-cisternas para transporte de âmbito nacional [publicado como Portaria nº 
1045/80 no Diário da República de 10.12.1980, mais tarde modificada pelas Portarias nºs 783/81 e 88/83, de 
10.9.1981 e de 28.1.1983, respetivamente, e atualizada nos seus apêndices através dos Despachos Normativos nºs 
269/81 e 8/82, de 10.9.1981 e 1.2.1982, respetivamente]; 

 A partir de 1979, e até à atualidade, acompanhamento, preparação técnica e coordenação das participações portu-
guesas, em Genebra e Berna, nas reuniões regulares das estruturas de trabalho das Nações Unidas (ECOSOC e 
UNECE) e da OTIF competentes nos transportes rodoviário, ferroviário e multimodal de mercadorias perigosas; 

 Entre 1979 e 1982 (com novas intervenções de 1984 a 1985), elaboração de um projeto de diploma estabelecendo 
restrições de circulação rodoviária a veículos de transporte de mercadorias perigosas em períodos de ponta de trá-
fego [publicado como Portaria nº 597/83 no Diário da República de 20.5.1983, mais tarde substituída pela Portaria nº 
552/87, de 3.7.1987]; 

 Entre 1979 e 1983, elaboração de um projeto de decreto-lei regulamentando o transporte rodoviário de âmbito na-
cional que, inicialmente, se referia às matérias inflamáveis, tóxicas e corrosivas, e que depois evoluiu para incluir to-
das as classes de mercadorias perigosas – com a ressalva, temporária, dos produtos explosivos [publicado como DL 
210-C/84 no Diário da República de 29.6.1984, aprovando o RPE – Regulamento Nacional do Transporte de Merca-
dorias Perigosas por Estrada]; 

 No mesmo período de 1979 a 1983, em relação ao anteprojeto do RPE (com vista à sua própria preparação, valida-
ção e melhoria), desencadeamento de um intenso processo de audição e crítica, junto dos organismos oficiais e das 
empresas industriais, comerciais e de transporte com interesses na matéria, que incluiu 8 visitas de trabalho a esta-
belecimentos fabris e 10 reuniões de esclarecimento com empresas e setores económicos; 
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 Em 1980, colaboração no exercício de aproximação de legislações sobre classificação e rotulagem de substâncias e 
preparações perigosas, em Bruxelas, no contexto dos trabalhos preparatórios da adesão de Portugal à Comunidade 
Económica Europeia; 

 Também em 1980, elaboração de um projeto de diploma atualizando os modelos das etiquetas de perigo nas emba-
lagens e nos vagões utilizados no transporte ferroviário de mercadorias perigosas de âmbito nacional, e suprindo a 
lacuna existente no transporte ferroviário de matérias radioativas [publicado como Portaria nº 834/80 no Diário da 
República de 18.10.1980]; 

 Entre 1981 e 1983, tradução para português das revisões de 1982 e 1983 dos anexos do Acordo ADR [publicadas 
como Avisos do MNE nos Diários da República de 30.10.1982 e 5.7.1983, respetivamente];  

 Em 1982, organização e lecionação dos primeiros dois cursos de formação de condutores de mercadorias perigosas 
em Portugal, destinados aos motoristas de veículos-cisternas afetos ao transporte internacional, os quais, após a 
subsequente realização dos respetivos exames, puderam obter a certificação ADR obrigatória a partir de janeiro de 
1983; 

 Entre 1982 e 1990, acompanhamento técnico da participação portuguesa nos trabalhos em Roma, no âmbito do 
UNIDROIT, e em Genebra, no âmbito do Comité dos Transportes Interiores das Nações Unidas (CEE/ONU), de pre-
paração de um projecto de convenção sobre responsabilidade civil por danos em transporte rodoviário, ferroviário ou 
fluvial de mercadorias perigosas [Convenção CRTD]; 

 Entre 1982 e 1983 (na sequência de um diploma do Governo, de janeiro de 1982, que extinguia todos os GT’s exis-
tentes na Administração pública e obrigava à “recriação” apenas dos que fossem considerados úteis), análise e ado-
ção de uma nova regulamentação de funcionamento do Grupo de Trabalho, contemplando, nomeadamente, o alar-
gamento a novos serviços públicos e a participação de outros organismos profissionais e setores de actividade eco-
nómica, para além dos transportadores rodoviários e ferroviários já representados desde o início; 

 Em 1984, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre utiliza-
ção de cisternas de aços de grão fino de alta resistência, em Madrid; 

 Entre 1984 e 1985, elaboração de um projeto de Estatuto do Técnico Responsável pela Segurança dos Transportes 
de Mercadorias Perigosas [publicado como Decreto Regulamentar nº 27/85 no Diário da República de 9.5.1985, e 
complementado pela Portaria nº 504/85, de 25.7.1985]; 

 Também entre 1984 e 1985, elaboração de um projeto de diploma regulamentando a formação (faseada) e certifica-
ção de condutores de veículos-cisternas de mercadorias perigosas, afetos quer ao transporte nacional quer ao 
transporte internacional [publicado como Portaria nº 461/85 no Diário da República de 13.7.1985]; 

 Ainda entre 1984 e 1985, elaboração de um projeto de diploma instituindo o sistema de registo de acidentes rodoviá-
rios com veículos de transporte de mercadorias perigosas [publicado como Portaria nº 687/87 no Diário da República 
de 11.8.1987]; 

 Entre 1984 e 1986, elaboração de um projeto de decreto-lei regulamentando o transporte ferroviário de âmbito na-
cional de todas as classes de mercadorias perigosas – com a ressalva, temporária, dos produtos explosivos (RPF – 
Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Caminho de Ferro), o qual, após tecnicamente 
concluído, não foi submetido pela DGTT ao Governo, por contingências de natureza orgânica interna; 

 Em 1985, acompanhamento técnico e coordenação da participação portuguesa na Conferência da OCDE sobre  
cooperação internacional nos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos, em Basileia; 

 Entre 1985 e 1986, elaboração de um projeto de diploma adequando à nova classificação ONU de explosivos a re-
gulamentação de 1979 sobre transportes rodoviário e ferroviário de produtos explosivos de âmbito nacional [publica-
do como Portaria nº 367/86 no Diário da República de 17.7.1986, e corrigido pelas Declarações de Retificação publi-
cadas nos Diários da República de 31.10.1986 e de 28.2.1987, respetivamente]; 

 Também entre 1985 e 1986, coordenação da montagem e arranque do sistema nacional de formação de condutores 
de veículos-cisternas de mercadorias perigosas, assente no reconhecimento de entidades formadoras privadas e na 
avaliação e certificação por entidades públicas; 

 Em 1986, análise técnica de um projeto de “circular” relativa às cisternas de mercadorias perigosas aprovadas ante-
riormente à entrada em vigor do RPE, projeto esse que suscitou a adoção de um diploma no âmbito exclusivo do 
Ministério da Indústria [publicado como Despacho Normativo nº 85/86 no Diário da República de 20.9.1986]; 

 Também em 1986, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional 
sobre revisão das normas do ADR e do RID relativas ao transporte de produtos explosivos, em Madrid; 

 Ainda em 1986, apreciação de ajustamentos e correções a introduzir no RPE, que viriam a ser considerados no con-
texto da “desgraduação” legal decidida pelo Governo para o texto do próprio Regulamento [diplomas publicados co-
mo Decreto-Lei nº 277/87 e Portaria nº 977/87 nos Diários da República de 6.7.1987 e 31.12.1987, respetivamente]; 

    Em 1987, elaboração de um projeto de diploma regulamentando a formação (faseada) e certificação de condutores 
de veículos de mercadorias perigosas, quer de transporte nacional quer de transporte internacional, num novo sis-
tema alargado agora aos transporte de produtos explosivos e de matérias radioativas, e ao transporte de mercadori-
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as embaladas das restantes classes em veículos pesados [publicado, após desdobramento, como Portarias nºs 
686/88 e 695/88 nos Diários da República de 14.10.1988 e 15.10.1988, respetivamente]; 

  Também em 1987, preparação da proposta portuguesa apresentada na Reunião Comum RID/ADR visando simplificar 
e sistematizar as normas das proibições de carregamento em comum na regulamentação internacional do transporte 
rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas; 

   Ainda em 1987, apreciação de cerca de centena e meia de projetos de fichas de segurança para condutores, de cer-
ca de três centenas de candidaturas a certificados de formação de condutores após exame, e de cerca de quatro 
centenas de pedidos de autorizações especiais de circulação, e correspondentes tomadas de decisão, tudo como re-
sultado do arranque da rede de relações de cooperação institucional entretanto montada; 

  Em 1988, preparação de uma revisão de fundo do sistema sancionatório por infrações à regulamentação do transpor-
te rodoviário, contemplando, designadamente, uma abordagem unificada dos âmbitos nacional e internacional; 

 Também em 1988, preparação de um projeto de portaria sobre transporte ferroviário de adubos nitrados, alterando os 
limites de carga estabelecidos na regulamentação do transporte de produtos explosivos por caminho de ferro, de âm-
bito nacional; 

 Durante o ano de 1989, colaboração na preparação em Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo Grupo das Ques-
tões de Transporte do Conselho, de uma diretiva comunitária sobre formação e certificação de condutores de merca-
dorias perigosas [publicada como Diretiva 89/684/CEE, de 21 de Dezembro]; 

 Entre 1989 e 1991, preparação e posterior implementação de um tratamento integrado dos autos de contra-or-
denação por infrações à regulamentação; 

 Entre 1989 e 1993, preparação da revisão global da regulamentação nacional do transporte rodoviário de mercado-
rias perigosas (decreto-lei quadro e RPE), alinhando-a com as revisões do ADR de 1990 e de 1993 [apresentada pela 
DGTT para aprovação em final de 1993, mas que o XII Governo não chegou a adoptar, tendo-a devolvido à DGTT em 
1995 para reapresentação ao Governo seguinte]; 

 Entre 1990 e 1992, tradução para português das revisões de 1988 e 1990 dos anexos do Acordo ADR, realizada num 
regime de divisão de tarefas entre os organismos competentes [publicada como Aviso do MNE no Diário da Repúbli-
ca de 15.2.1993]; 

 Em 1992, realização em Lisboa da 1ª reunião de concertação entre as autoridades competentes de Portugal e Espa-
nha no domínio do transporte de mercadorias perigosas; 

 Durante os anos de 1993 e 1994, colaboração na preparação em Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo Grupo 
das Questões de Transporte do Conselho, das diretivas comunitárias sobre aproximação de legislações rodoviárias 
de mercadorias perigosas (“diretiva-quadro ADR”) e sobre controles rodoviários de mercadorias perigosas [publicadas 
como Diretivas 94/55/CE, de 21 de novembro, e 95/50/CE, de 6 de outubro, respetivamente]; 

 Durante os anos de 1994 e 1995, colaboração na preparação em Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo Grupo 
das Questões de Transporte do Conselho, da diretiva comunitária sobre aproximação de legislações ferroviárias de 
mercadorias perigosas (“diretiva-quadro RID”) [publicada como Diretiva 96/49/CE, de 23 de Julho]; 

 Em 1995, colaboração na preparação em Bruxelas, no âmbito da União Europeia, e em Roma e em Genebra, no 
âmbito das Nações Unidas, das novas disposições sobre formação de condutores a introduzir na revisão de 1997 do 
ADR; 

 Entre 1995 e 1996, reavaliação e atualização do projeto de revisão global da regulamentação nacional do transporte 
rodoviário de mercadorias perigosas [diplomas publicados como Decreto-Lei nº 77/97 e Portaria nº 1196-C/97 nos 
Diários da República de 5.4.1997 e 24.11.1997, respetivamente];  

 Também durante os anos de 1995 e 1996, colaboração na preparação em Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo 
Grupo das Questões de Transporte do Conselho, da diretiva comunitária sobre conselheiros de segurança [publicada 
como Diretiva 96/35/CE, de 3 de Junho]; 

 Em 1996, colaboração na preparação em Londres, no âmbito das Nações Unidas, das novas disposições sobre isen-
ção parcial de aplicação (marginal 10011) a introduzir na revisão de 1997 do ADR; 

  A partir de 1996 e até à atualidade, acompanhamento, preparação técnica e coordenação da participação portugue-
sa, em Bruxelas, nas reuniões regulares do Comité da Comissão Europeia para adaptação ao progresso técnico das 
diretivas relativas aos transportes rodoviário, ferroviário e fluvial de mercadorias perigosas; 

 Em 1997, no contexto da submissão ao Governo da portaria de aprovação do RPE, preparação de um projeto de 
despacho ministerial conjunto convertendo o GTTMP em Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigo-
sas [publicado com Despacho Conjunto nº 113-A/98 no Diário da República de 17.2.1998]; 

 Durante os anos de 1997 e 1998, colaboração na preparação em Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo Grupo 
das Questões de Transporte do Conselho, da diretiva comunitária relativa aos equipamentos sob pressão transportá-
veis [publicada como Diretiva 1999/36/CE, de 29 de Abril]; 

 Em 1998, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre cons-
trução de cisternas para mercadorias perigosas, em Paris; 
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 Ao longo do ano de 1998, instalação e início de atividade da CNTMP, com a designação do Presidente e dos Vice-
Presidentes, adoção do Regulamento Interno e admissão de organizações económicas e profissionais; 

 Também em 1998, emissão de parecer sobre um projeto de diploma, proveniente do Ministério da Administração 
Interna, estabelecendo restrições de circulação rodoviária a veículos de transporte de mercadorias perigosas em pe-
ríodos de ponta de tráfego [publicado como Portaria nº 331-B/98 no Diário da República de 1.6.1998]; 

 Ainda em 1998, preparação de um projeto de decreto-lei regulamentando o transporte ferroviário de âmbito nacional 
de mercadorias perigosas (RPF – Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Caminho de 
Ferro), entretanto remetido ao novo Instituto Nacional do Transporte Ferroviário [publicado como Decreto-Lei nº 227-
C/2000 no Diário da República de 22.9.2000]; 

 Igualmente em 1998, intervenção com vista à superação da crise laboral ocorrida no mês de Julho no sector do 
transporte rodoviário de mercadorias perigosas, subsequente aos resultados devastadores dos primeiros exames de 
reciclagem de condutores, e respondendo a uma solicitação direta de mediação, formulada pelo Secretário de Estado 
dos Transportes, no momento em que decorriam negociações tripartidas Ministério da Administração Interna / asso-
ciações patronais / associações sindicais; 

 Em 1999, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre sinali-
zação e etiquetagem de veículos, em Bona; 

 Também em 1999, preparação dos ajustamentos ao DL 77/97 e ao RPE resultantes da necessidade de alinhamento 
com a revisão de 1999 do ADR, da incorporação dos compromissos assumidos pelo Governo aquando da crise de ju-
lho de 1998, e de uma nova abordagem quanto aos infratores não domiciliados [publicados como Decreto-Lei nº 
76/2000 e Portaria nº 729/2000 nos Diários da República de 9.5.2000 e de 7.9.2000, respetivamente]; 

 Ainda em 1999, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre 
implementação da diretiva comunitária dos conselheiros de segurança, em Bona; 

 Igualmente em 1999, análise e confirmação da desnecessidade da exigência, no texto do RPE, de escolta policial no 
transporte rodoviário de explosivos; 

 Entre 1999 e 2001, preparação do projeto de diploma de transposição da Diretiva 96/35/CE, de 3 de Junho, e poste-
rior implementação do sistema nacional de formação e certificação dos conselheiros de segurança para os modos ro-
doviário, ferroviário e fluvial [diplomas publicados como Decreto-Lei nº 322/2000 e Despacho nº 2338/2001 nos Diá-
rios da República de 19.12.2000 e de 3.2.2001, respectivamente]; 

 Em 2000, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre cálculo 
de espessuras e proteção das cisternas, em Berlim; 

 Também em 2000, realização em Madrid da 2ª reunião de concertação entre as autoridades competentes de Portu-
gal e Espanha no domínio do transporte de mercadorias perigosas, e posterior acompanhamento da execução das 
medidas aí adoptadas; 

 Ainda em 2000, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre 
certificação de veículos-cisternas, em Estugarda; 

 Entre 2000 e 2002, reavaliação do diploma que estabelece restrições de circulação rodoviária a veículos de transpor-
te de mercadorias perigosas na Ponte 25 de Abril [Portaria nº 578-A/99, de 28 de julho, aprovada pelo Ministério da 
Administração Interna sem prévia consulta à CNTMP];  

 Em 2001, emissão de parecer sobre um projeto de diploma do INTF estabelecendo as condições de utilização do 
material circulante ferroviário construído antes de 1.1.1997 [publicado como Portaria nº 1455/2001 no Diário da Re-
pública de 28.12.2001]; 

 Também em 2001, realização em Lisboa de uma reunião de concertação com os serviços competentes da Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira no domínio do transporte de mercadorias perigosas, tendo-se estabelecido a 
fórmula de intervenção futura dos mesmos nos trabalhos nacionais do sector; 

 Ainda em 2001, preparação do projeto de diploma de transposição da Diretiva 1999/36/CE, de 29 de Abril, relativa 
aos equipamentos sob pressão transportáveis [publicado como Decreto-Lei nº 41/2002 no Diário da República de 
28.2.2002]; 

 De 2001 a 2003, preparação dos projetos de decretos-lei de atualização dos diplomas-quadro RPE e RPF, em face 
das novas versões reestruturadas do ADR e do RID que entraram em vigor em 1.7.2001, e das suas emendas entra-
das em vigor em 1.7.2003 [publicados como Decretos-Lei nº 267-A/2003 e nº 124-A/2004 nos Diários da República 
de 27.10.2003 e de 26.5.2004, respetivamente]; 

 Em 2002, análise do grau de eficiência da Administração pública portuguesa nas formalidades ligadas à legalização 
de cisternas; 

 Entre 2002 e 2003, análise das disposições sobre segurança pública no transporte de mercadorias perigosas a se-
rem propostas ou apoiadas por Portugal na revisão de 2005 do ADR e do RID; 
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 Em 2003, início de acompanhamento regular dos trabalhos das Nações Unidas relativos ao Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS); 

 Também em 2003, avaliação do interesse e oportunidade de Portugal aderir a algumas das derrogações para “pe-
quenas quantidades” ou para “transportes locais” autorizadas pela Comissão Europeia a outros Estados Membros da 
UE no contexto das diretivas-quadro ADR e RID; 

 Ainda em 2003, preparação de um regulamento uniforme das condições de reconhecimento das entidades formado-
ras de conselheiros de segurança e de condutores, e das respetivas ações de formação, avaliação e certificação [pu-
blicado como Despacho nº 22894/2003 no Diário da República de 25.11.2003]; 

 Igualmente em 2003, preparação e montagem dos primeiros cursos de formação de condutores para transporte ro-
doviário de matérias radioativas; 

 Durante os anos de 2003 e 2004, colaboração na preparação, pela Comissão Europeia, da revisão dos anexos da 
diretiva comunitária sobre controlos rodoviários de mercadorias perigosas [publicada como Diretiva 2004/112/CE, de 
13 de dezembro]; 

 Ainda em 2003 e 2004, análise dos balanços dos relatórios de acidente nos transportes rodoviário e ferroviário de 
mercadorias perigosas elaborados pelos conselheiros de segurança a partir de 2001; 

 Em 2004, avaliação das medidas técnicas e administrativas necessárias à plena implementação dos ADR/RPE e 
RID/RPF de 2003, com ênfase especial nos dispositivos de fiscalização; 

 Também em 2004, adoção de dois projetos de derrogações nacionais para transportes rodoviários locais, relativas à 
designação, nos documentos de transporte, do butano e propano comerciais e das embalagens e cisternas vazias em 
percursos de retorno [publicados como Despachos nº 7560/2004 e nº 15162/2004 nos Diários da República de 
16.4.2004 e 28.7.2004, respetivamente]; 

 Ainda em 2004, definição de uma nova metodologia de apreciação e adoção das propostas de acordos de derroga-
ção ao ADR e ao RID, e definição de que o conteúdo desses acordos celebrados por Portugal também pode ser utili-
zado, com as adaptações apropriadas, nos transportes nacionais; 

 De novo em 2004, acompanhamento técnico da intervenção de peritos portugueses numa reunião internacional sobre 
segurança pública no transporte de mercadorias perigosas, em Londres; 

 Igualmente em 2004, início da apreciação das restrições de circulação rodoviária a veículos de transporte de merca-
dorias perigosas no futuro túnel de Benfica (CRIL) e nos túneis existentes na A23 (Gardunha, Barracão e Ramela); 

 Entre 2003 e 2005, revisão do diploma que estabelece restrições de circulação rodoviária a veículos de transporte de 
mercadorias perigosas (Portaria nº 331-B/98, de 1 de junho), primeiro no que se refere à designação das vias rodovi-
árias abrangidas e depois no que se refere à pertinência das próprias restrições à luz dos tráfegos e da sinistralidade 
observados [publicado como Portaria nº 131/2006, de 16 de fevereiro]; 

 Em 2006, realização em Lisboa da 3ª reunião de concertação entre as autoridades competentes de Portugal e Espa-
nha no domínio do transporte de mercadorias perigosas, e posterior acompanhamento da execução das medidas aí 
adoptadas; 

 Entre 2006 e 2017, com periodicidade bienal, apreciação das modificações a introduzir nos diplomas-quadro nacio-
nais do transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas, à luz das revisões do ADR e do RID que tiveram 
lugar em 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, e que se refletiram na propositura ao Governo dos correspondentes 
projetos de decretos-lei [publicados como Decreto-Lei nº 189/2006, de 22 de setembro, Decreto-Lei nº 170-A/2007, 
de 4 de maio, Decreto-Lei nº 391-B/2007, de 24 de dezembro, Decreto-Lei nº 63-A/2008, de 3 de abril, Decreto-Lei nº 
41-A/2010, de 29 de abril, Decreto-Lei nº 206-A/2012, de 31 de agosto, Decreto-Lei nº 19-A/2014, de 7 de fevereiro, 
Decreto-Lei nº 246-A/2015, de 21 de outubro, e Decreto-Lei nº 111-A/2017, de 31 de agosto]; 

 Entre 2006 e 2016, também com periodicidade bienal, preparação dos normativos nacionais aplicáveis à formação e 
à certificação de conselheiros de segurança e de condutores de veículos de mercadorias perigosas [publicados como 
Despacho nº 23721/2006, no Diário da República de 21.10.2006, Deliberação nº 1036/2010, no Diário da República 
de 16.6.2010, Deliberação nº 1551/2012, no Diário da República de 5.11.2012, Deliberação nº 1195/2016, no Diário 
da República de 27.7.2016, e Deliberação nº 108/2017, no Diário da República de 15.2.2017]; 

 Entre 2010 e 2011, preparação do projeto de diploma de transposição da nova Diretiva 2010/35/UE, de 16 de junho, 
que substituiu a anterior Diretiva 1999/36/CE, de 29 de abril, relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis 
[publicado como Decreto-Lei nº 57/2011, de 27 de abril]; 

 Em 2015, adoção de um projeto de derrogação nacional para facilitar a distribuição rodoviária de determinadas mer-
cadorias perigosas em embalagens combinadas entre pontos de distribuição intermédios que se situam na cadeia lo-
gística entre a fábrica e o consumidor final [publicado como Deliberação n.º 2053/2015 no Diário da República de 
9.11.2015]; 

 Entre 2015 e 2017, novo processo de revisão do diploma que estabelece restrições de circulação rodoviária a veícu-
los de transporte de mercadorias perigosas (Portaria nº 331-B/98, de 1 de junho), no que se refere à pertinência das  
restrições à luz dos tráfegos e da sinistralidade observados nas vias rodoviárias abrangidas. 


