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60ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Sacavém, 4 de outubro de 2017 
 
 

ATA DA 60ª SESSÃO PLENÁRIA 
 

1. O Presidente abriu os trabalhos da sessão, agradecendo o gentil convite da APSEI para que a 
mesma se realizasse nas suas instalações, por ocasião do fórum de comemoração dos 60 anos 
do ADR a ter lugar na parte da tarde do mesmo dia. Tal agradecimento foi reforçado pelos dois 
Vice-Presidentes que, tal como a Secretária-Geral da APSEI, se encontravam na mesa no mo-
mento da abertura da sessão. 

2. Participaram nos trabalhos os representantes dos 32 serviços da administração pública e organi-
zações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. O IAPMEI, a PSP e a 
Takargo justificaram a sua ausência. O IST e o SITRA não se fizeram representar, sem qualquer 
justificação. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

3. A ordem de trabalhos provisória foi adotada sem alterações (CNTMP/2017/27-rev1). A Tutorial 
inscreveu-se para o ponto 8 da ordem de trabalhos, dedicado a questões diversas. 

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 59ª SESSÃO PLENÁRIA 

4. A ata da 59ª sessão plenária, depois de dirimidas dúvidas de interpretação por parte da DGRM, 
foi adotada sem alterações (CNTMP/2017/24-rev1). 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

5. O Presidente apresentou um balanço evocativo dos 45 anos de atividade do GTTMP/CNTMP, 
terminando por elencar os pontos mais salientes da atividade desenvolvida pelo GTTMP e pela 
CNTMP, e destacando alguns colegas que já não trabalham connosco mas que foram grandes 
impulsionadores dessa atividade (CNTMP/2017/35) 1. 

6. A DGSaúde, a ANTRAM e a DGEG manifestaram-se positivamente em relação à eficácia e efi-
ciência do modelo de organização da CNTMP, elogiando as pessoas que a integram em geral e o 
Presidente em particular.  

7. A BVR realçou o papel e o contributo que o anterior representante do IMT, Eng. José Silva Car-
valho, teve junto dos organismos notificados no âmbito da Diretiva TPED. 

 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

8. O IMT apresentou o relatório sucinto da participação portuguesa na 51ª sessão do Subcomité do 
Transporte de Mercadorias Perigosas do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, que 
se realizou em Genebra de 3 a 7.6.2017 (CNTMP/2017/28). 

                                                        
1
 Posteriormente à sessão plenária, foi editado o documento CNTMP/2017/37, que complementa o CNTMP/2017/35. 
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9. Face à manifesta dificuldade de condensar num relatório o resultado do trabalho realizado pelos 
diversos grupos de trabalho ao longo de uma semana, alguns dos quais ocorreram simultanea-
mente, o IMT informou que os relatórios específicos estão disponíveis no site da UNECE. 

10. A Tutorial comentou os temas mais importantes no seio de outra reunião internacional (22nd Inter-
national Congress for Battery Recycling - ICBR 2017, 20 a 22 de setembro, em Lisboa) onde es-
teve presente, destacando o crescimento exponencial do consumo de pilhas e baterias de lítio, as 
respetivas embalagens de transporte e o paradigma das empresas face à alteração para fontes 
de energia mais amigas do ambiente. A FIEQUIMETAL lembrou que a indústria do chumbo tam-
bém não quer perder importância no mercado. 

11. Relativamente ao ponto 5 do relatório, a DGEG lembrou que os EUA são muitos “fechados” em 
relação aos recipientes sob pressão (RSP) fabricados na Europa e questionou se vai haver har-
monização entre estes recipientes. 

12. O IMT confirmou que existe alguma resistência por parte dos EUA aos RSP’s com marcação PI, 
enquanto que, inversamente, os países do ADR têm sido mais flexíveis e tolerantes em relação 
às “garrafas DOT”. Este tema tem vindo a ser tratado durante as reuniões do SCTDG, mas tudo 
indica que a harmonização dos RSP’s não será para breve. 

 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

13. Sobre o acordo M304, relativo ao número de reboques numa unidade de transporte, proposto 

pela Suécia (9.12.2016) e já assinado por Espanha e pela Finlândia (CNTMP/2017/17-rev1), que 
transitou da sessão anterior, a representante da APA manifestou parecer desfavorável, a APE-
TRO já tinha enviado email ao secretariado da CNTMP manifestando o seu parecer desfavorável, 
tendo em conta os impactos negativos na segurança rodoviária, pelos acidentes que pode poten-
ciar, resultantes do comprimento total e da distribuição dos pesos em cada um dos seus eixos. 

 
14. A Medway também manifestou parecer desfavorável, a ANSR relembrou que as entidades gesto-

ras das vias deviam ser ouvidas, e a ANTRAM absteve-se de emitir parecer (alegando ainda não 
ser conhecida a transposição das alterações à diretiva comunitária dos pesos e dimensões)., O 
Presidente, em face aos contributos disponíveis, propôs que o referido acordo não seja assina-
do por Portugal, o que foi aceite. 

 
15. 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 reitera a posição favorável, pelo que foi proposto e aceite que o 
mesmo seja assinado por Portugal. 

 
16. Foi apresentado pelo IMT o acordo M306, relativo ao transporte de pilhas de lítio e baterias de 

produção em série, consistindo não mais de 100 pilhas e baterias, ou pré-produção de protótipos 
de pilhas e baterias, transportadas para ensaio (UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481), propos-
to pela Alemanha e já assinado pela Áustria (CNTMP/2017/29). 

 
17. Foi também apresentado pelo IMT o acordo M307, relativo ao transporte de baterias de lítio dani-

ficadas ou com defeito suscetíveis de se desmontar rapidamente, reagir perigosamente, produzir 
chama ou libertação perigosa de calor ou emissão perigosa de gases ou vapores tóxicos, corro-
sivos ou inflamáveis em condições normais de transporte (UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 
3481), proposto pela Alemanha (CNTMP/2017/29). 

 
18. A Tutorial comentou que os dois acordos têm como objetivo antecipar as alterações ao ADR 

2019 e que poderá ser pertinente a assinatura em ambos os casos. A APA propôs-se apresentar 
parecer na próxima sessão, para ter tempo de consultar as entidades envolvidas nesta matéria. A 
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ANTRAM referiu que as empresas portuguesas têm de se preparar antecipadamente para a ado-
ção no próprio ADR. Ambos os acordos M306 e M307 transitam assim para a sessão seguinte. 

19. Relativamente a uma eventual adesão de Portugal à derrogação comunitária RO-a-FR-2, na se-
quência da comunicação de uma unidade de saúde da Região Autónoma dos Açores, sobre o 
transporte de resíduos resultantes de cuidados médicos ou hospitalares com risco de infeção (pa-
rágrafo 15 da ata da 59ª sessão da CNTMP), o representante da Região Autónoma dos Açores 
confirmou que se trata de transporte de pequenas quantidades de resíduos resultantes da presta-
ção de cuidados de saúde ao domicílio, e que os mesmos não excedem 30 kg/ano. 

20. A DGSaúde interveio, considerando que a derrogação francesa é excessiva no caso presente, por 
se tratar de quantidades anuais muito reduzidas, e acrescentou que existem normas e procedi-
mentos, que são cumpridos pelos técnicos de saúde em todo o território nacional, tanto na colheita 
desses resíduos como no seu acondicionamento em embalagens apropriadas.  

21. O Presidente concluiu que, nestes casos, o transporte pode ficar abrangido pelas isenções do pa-
rágrafo 1.1.3.1, alínea c), do ADR, tendo em conta que se trata de um transporte acessório à ativi-
dade principal (prestação de cuidados de saúde), ficando salvaguardados os aspetos relacionados 
com as embalagens, conforme referido pela DGSaúde. 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

22. A ANTRAM apresentou um pedido de interpretação relativo às guias eletrónicas de acompanha-
mento de resíduos (e-GAR), no sentido de dar apoio aos intervenientes no transporte, para o que 
solicita a criação de sinergias que tornem a informação sobre as mesmas mais clara para os 
transportadores (CNTMP/2017/33). 

23. A APA referiu que a obrigatoriedade de usar as e-GAR só entra em vigor a 1 de janeiro do próxi-
mo ano e que podem ser emitidas pelo produtor, transportador ou destinatário dos resíduos, mas 
têm de ser sempre confirmadas pelo produtor. 

24. A ANAREC referiu que a e-GAR não substitui a guia, é uma questão de interpretação, só no caso 
dos resíduos classificados como perigosos nos termos do ADR é que a e-GAR equivale ao do-
cumento de transporte ADR. 

25. A Tutorial congratulou-se pela desmaterialização neste âmbito e o Presidente lembrou que a 
desmaterialização do documento de transporte ADR também já está prevista no DL 41-A/2010, 
de 29 de abril, com a redação atual (artº 11º-A acrescentado pelo DL 111-A/2017, de 31 de agosto). 

26. A ANTRAM comentou que a maioria das empresas que utilizam as e-GAR também as imprimem 
em suporte papel para apresentar às autoridades, ao que a GNR retorquiu que as e-GAR já são 
aceites pela fiscalização rodoviária. 

27. O Presidente propôs que o IMT, a ANTRAM e a APA se reunissem no sentido de melhorar a in-
formação ao público sobre as referidas e-GAR, o que irá acontecer em breve. 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

28. O Presidente propôs que o ponto 7 da ordem de trabalhos fosse subdividido em duas partes, uma 
relativa à apresentação de regulamentação já consolidada e outra a propostas de emendas à regu-
lamentação propriamente ditas. Assim, começou por apresentar a versão consolidada do DL 41-
A/2010, de 29 de abril, com a redação atual (CNTMP/2017/30).  

29. A ANTRAM apresentou uma proposta de emenda à regulamentação relativa à Deliberação nº 
108/2017, referindo que é “essencial assegurar as competências literárias iniciais, as competên-
cias profissionais, qualificações necessárias requeridas para os candidatos a conselheiros de se-
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gurança ou a formadores de CS, para que sejam assegurados os saberes e o conhecimento ini-
cial” (CNTMP/2017/34). 

30. A ACT referiu que existem matérias transversais à formação de CS e Técnicos e Técnicos Supe-
riores de Segurança no Trabalho, tendo inclusive sido solicitado à ACT um parecer relativo ao re-
conhecimento de cursos de formação de CS para manutenção do título profissional dos Técnicos e 
Técnicos Superior do Trabalho (TST e TSST) que exercem funções como CS, o qual obteve des-
pacho favorável.  

 
31. Nesse contexto, foi proposto que a ACT, apesar de não ser entidade certif icadora dos cursos de 

CS, viesse a dar o seu contributo para os conteúdos do curso de CS, uma vez que detém expe-
riência como entidade certificadora de outras profissões regulamentadas e em qualquer das pro-
fissões se pretende a melhoria das condições de trabalho e consequentemente uma menor ex-
posição ao risco profissional.  
 

32. Por analogia, foi feita referência à constituição de uma Comissão Interministerial, que a ACT, não 
sendo a entidade certificadora, integrou, tendo dado os seus contributos relativos à formação na 
área da mecanização e operação de veículos agrícolas (Despacho nº 3232/2017, publicado no 
DR, 2ªsérie, de 18 de abril de 2017). 

33. O IMT referiu que não está previsto no ADR um patamar de habilitações mínimas, e que cada Es-
tado Parte Contratante do ADR adota o que melhor entende aplicar. A razão de ter deixado de ha-
ver exigência de habilitações académicas de base prende-se com o facto de serem solicitadas sis-
tematicamente exceções à regra anteriormente estabelecida, fundamentadas em currículos que os 
serviços do IMT tinham de analisar caso a caso e finalmente aceitar. Informou também que o ca-
minho a seguir é atualizar a bateria de questões de exame, tornando o grau de exigência de co-
nhecimentos nesta área não dependente das habilitações de base, mas sim dos conhecimentos 
necessários ao bom exercício do título atribuído. 

34. A FIEQUIMETAL comentou a importante complementaridade de aspetos de segurança e saúde no 
trabalho e concordou com a ACT de que a formação de CS não é idêntica à dos técnicos de segu-
rança no trabalho. 

35. A Tutorial lembrou que a formação de CS evoluiu em relação à formação dos TST, sendo hoje 
duas realidades distintas, ao que o IMT retorquiu que, sendo situações e formações distintas, po-
dem ser exercidas pela mesma pessoa na empresa, podendo até ser mais eficaz tal acumulação. 

36. O IPQ defendeu que no nosso país há um problema de formação, em que a obtenção de habilita-
ção literária é, não só um ponto de partida, como também um garante de um bom exercício profis-
sional. 

37. A APSEI e a ANAREC opinaram que este tema que não se deve esgotar na presente sessão, pelo 
que o Presidente concordou em que continuará em agenda para a próxima sessão. 

38. O Presidente apresentou e comentou a troca de correspondência entre o Presidente da CNTMP e 
a Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril/Infraestruturas de Portugal, SA (CNTMP/2017/ 
/25) relativa ao projeto de portaria sobre restrições à circulação rodoviária de veículos com merca-
dorias perigosas, e concluiu apresentando o projeto submetido pelo IMT à aprovação governamen-
tal (CNTMP/2017/26). 

39. As sugestões de correção ao projeto de portaria submetidas pelas APSEI e Tutorial 
(CNTMP/2017/31) são de natureza editorial e de interpretação. Tendo sido suscitadas algumas 
dúvidas no plenário sobre a descrição do local exato a que a proposta da APSEI se referia, o Pre-
sidente foi mandatado para esclarecer com a PSP qual o melhor texto que defina o troço em cau-
sa. A proposta da Tutorial foi aceite após debate,  
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40. A sugestão de correção submetida pela DGEG (CNTMP/2017/32), no que diz respeito às “UAG 
afetas a uso urbano”, obteve a concordância da APETRO e foi aceite pelo plenário, tendo a alínea 
e) do artigo 6º do projeto de portaria ficado com a seguinte redação: “Gás natural liquefeito desti-
nado ao abastecimento de unidades autónomas de gás natural liquefeito (UAGNL)”. 

 

QUESTÕES DIVERSAS 

41. A inscrição da Tutorial para intervir nesta rúbrica transitou para a sessão seguinte, por manifesta 
falta de tempo. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

42. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2017/36), no qual a 61ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para o 
dia 7 de fevereiro de 2018. 

43. A BVR informou que se vai realizar em Lisboa, nos próximos dias 17 e 18 de outubro, um evento 
internacional dedicado aos organismos notificados no âmbito da diretiva TPED. 
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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 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil Engª Isabel Santana 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária Drª Margarida Janeiro 

ANTRAM Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias Drª Amélia Simplício 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 
Engª Cristiana Gomes 

Engª Patrícia Teixeira 

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

Eng. Artur Pereira 

APEQ Associação Portuguesa de Empresas Químicas Eng. José Barardo Ribeiro 

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 

CNE Centro Nacional de Embalagem Eng. Pedro Caldeira 

COMRSIN Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares Dr. Luís Aranda 

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 

FECTRANS Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações Mário Reis 

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 Gonçalves 

GROQUIFAR Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos Eng. Joaquim Gândara Marques 

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 

ITG Instituto Tecnológico do Gás Eng. João Ferreira 

LBP Liga dos Bombeiros Portugueses Prof. Carlos Manuel Pereira 

MEDWAY Medway - Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, SA  Vítor Reis 

TUTORIAL Tutorial - Conteúdos e Tecnologia, Lda. João Cezília 

RAA Direção Regional dos Transportes dos Açores Eng. Fernando Lima 

Presidente 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Alberto Franco 

Secretariado 
Drª Cidália Jorge 

Engª Filomena Bacalhau 
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