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61ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 7 de fevereiro de 2018 
 

ATA DA 61ª SESSÃO PLENÁRIA 

 

1. Participaram nos trabalhos os representantes dos 31 serviços da administração pública e or-
ganizações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. O IAPMEI não 
esteve presente, tendo justificado a sua ausência. A COMRSIN, a FECTRANS, o IST, o 
SITRA e a TAKARGO não se fizeram representar, sem qualquer justificação. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

2. A ordem de trabalhos provisória foi adotada sem alterações (CNTMP/2018/1-rev2). 

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 60ª SESSÃO PLENÁRIA 

3. A ata da 60ª sessão plenária foi ratificada sem alterações (CNTMP/2017/38-rev1). 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

4. O Presidente questionou sobre se, em futuras sessões plenárias da CNTMP, com ordens de 
trabalhos mais extensas, pela quantidade e complexidade dos documentos agendados, os 
trabalhos se poderão estender para o período da tarde do dia da sessão.  

5. A maioria dos presentes manifestou-se favorável a essa possibilidade, que, a verificar-se, de-
ve ser explicitamente prevista na convocatória de cada sessão plenária. 

 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

6. O IMT apresentou o relatório sucinto da participação portuguesa na 103ª sessão do Grupo de 
Trabalho do Transporte de Mercadorias Perigosas da UNECE (WP15), que se realizou em 
Genebra de 6 a 10 de novembro de 2017 (CNTMP/2018/2). 

7. A Tutorial comentou com agrado a aceitação da proposta alemã, descrita na alínea i) do nº 6 
do relatório. A DGEG solicitou mais esclarecimentos sobre a proposta da Suíça, descrita na 
alínea h) do nº 6, tendo o Presidente referido que, em seu entender, a proposta não tem futu-
ro, uma vez que na generalidade o WP15 encarou com muitas dúvidas esta formação à dis-
tância, em substituição da formação em sala, pois tal alteração não permite a interação entre 
formador/formando, havendo mesmo delegações que se opuseram frontalmente. 

8. O Presidente chamou a atenção para os nºs 10 e 11 do relatório, dando conta que o WP15 
prestou homenagem ao representante da IRU, Jacques Marmy, e ao Chefe da Secção de 
Mercadorias Perigosas e Cargas Especiais da Divisão dos Transportes Sustentáveis da 
UNECE, Olivier Kervella, que se viram impedidos de continuar a colaborar no Grupo. 

9. Foram também apresentados os resumos das últimas reuniões internacionais do setor em que 
Portugal não participou, elaborados pelo IMT e pela DGEG (CNTMP/2018/3). 
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10. A FIOVDE questionou a adoção da proposta de isenção prevista pela alínea d) do relatório 
referente à Reunião Comum RID/ADR/ADN, ao que a Tutorial esclareceu que a dispensa des-
sa marca nas embalagens não se aplica nos equipamentos contentores de transporte, o que já 
tinha sido corrigido no Código IMDG, mas não estava previsto no RID/ADR/ADN. 

 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

11. Sobre o acordo M306, relativo ao transporte de pilhas de lítio e baterias de produção em série, 
consistindo em 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), proposto pela 
Alemanha (CNTMP/2017/29), que transitou da sessão anterior, a APA e a ANTRAM manifes-
taram parecer favorável à assinatura de Portugal a este acordo, pelo que foi proposto e aceite 
que o mesmo seja assinado por Portugal. 

12. Sobre o acordo M307, relativo ao transporte de baterias de lítio danificadas 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, corrosivos ou inflamáveis 
em condições normais de transporte (UN 3090, UN 3091, UN 3480, UN 3481), proposto pela 
Alemanha (CNTMP/2017/29), que transitou também da sessão anterior, a APA e a ANTRAM 
manifestaram igualmente parecer favorável à assinatura de Portugal a este acordo, pelo que 
foi proposto e aceite que o mesmo seja assinado por Portugal. 

13. Foi apresentado o acordo M308, relativo à inspeção periódica das garrafas de aço de constru-
ção soldada para GPL, proposto pela Itália e assinado pela França (CNTMP/2017/4-rev1), e 
que se trata de um acordo idêntico ao já expirado M255. A APETRO referiu que tinha tido um 
contacto anterior com o ITG, que se mostrou favorável à assinatura do mesmo. A APETRO le-
vantou contudo algumas dúvidas, que irão ser avaliadas em conjunto com o ITG e a DGEG, 
fazendo transitar este acordo para a próxima sessão plenária. 

14. Foi apresentado o acordo M309, relativo à cablagem de acordo com o parágrafo 9.2.2.2.1, 
proposto pela Alemanha (1.12.2017) e já assinado pela França e pelo Reino Unido 
(CNTMP/2087/4-rev1). O IMT esclareceu que se trata de uma antecipação do descrito na alí-
nea b) do nº 6 do relatório da participação portuguesa na 103ª sessão do WP15 
(CNTMP/2018/2), e também transita para a sessão seguinte, ficando o IMT de o analisar. 

15. Foi apresentado o acordo M310, relativo ao transporte de amoníaco em solução em GRG’s 
rígidos e compósitos, proposto pela Irlanda (25.1.2018) e já assinado pelo Reino Unido 
(CNTMP/2087/4-rev1), e que se trata de um acordo idêntico ao anterior M256. O IMT chamou 
a atenção para o facto de o anterior M256 ter sido subscrito por Portugal. A APEQ propôs a 
assinatura do acordo, sendo que o BVR, por não estar a visualizar a ficha do produto, apre-
sentou reservas, por questões ambientais, propondo a transição do acordo para a sessão se-
guinte. O BVR ficou de apresentar parecer na próxima sessão, sem prejuízo de outros, no-
meadamente a APA, emitirem opiniões sobre esta matéria. 

16. Foi apresentado pelo Presidente um acordo de derrogação a ser proposto por Portugal, para 
renovar o anterior M254, relativo à sinalização dos contentores com placas-etiquetas, em ope-
rações de transporte exclusivamente rodoviário, sendo aceite por unanimidade a proposta a 
apresentar. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

17. O ISQ apresentou um pedido de interpretação relativo ao parágrafo 6.8.4.2.1 do ADR 2017 e 
do DL nº 111-A/2017 (CNTMP/2018/5). Segundo este organismo de inspeção, existe discre-
pância nas pressões de ensaio, nas tabelas dos parágrafos 6.8.4.2.1, entre o texto original do 
ADR e o texto transposto para a ordem jurídica nacional através do anexo ao DL nº 111-
A/2017. 



18. Defendeu o ISQ que, neste tipo de situações, deverá prevalecer a versão original do ADR, tal 
como publicada no site da UNECE, submetendo no entanto um pedido de interpretação à ses-
são plenária. O IPQ interveio referindo que não se trata de um problema de interpretação mas 
sim de correção. O ITG informou que segue a versão original do ADR, tal como o ISQ. A 
DGEG, após várias considerações e justificações técnicas, confirmou que se trata de um lapso 
que deverá ser corrigido. 

19. O IMT referiu que o facto de os organismos de inspeção consultarem, e bem, o ADR na ver-
são original, fez com que esse lapso se tenha arrastado talvez antes de 2009 e que só agora 
se tenha dado conta do mesmo. A Tutorial confirmou que foi a partir da transposição do ADR 
de 2009 que o erro surgiu, tendo defendido que o mesmo seja corrigido, tal como na versão 
portuguesa do RID, onde existe também o mesmo lapso. O Presidente pediu à Medway, única 
representante do setor ferroviário presente na sessão, para tomar boa nota dessa correção no 
RID, em alinhamento com a correção da versão portuguesa do ADR. 

20. A Tutorial apresentou um pedido de interpretação relativo às rúbricas UN 3166 e UN 3171 do 
ADR e do RID (CNTMP/2018/6), tratando-se de um assunto com incidência não só no trans-
porte rodoviário (ADR) como no ferroviário (RID). 

21. O Presidente mencionou que a questão se aplica, designadamente, aos veículos novos que 
são transportados pela Autoeuropa por via férrea até ao porto de Setúbal, que levam combus-
tível no seu interior, para poderem ser transportados pelos seus próprios funcionários dos va-
gões para o cais e deste para o navio cargueiro. 

22. A DGSaúde questiona por que razão os veículos pronto-socorro estão isentos, se os veículos 
que eles transportam até estão em mau estado e também têm combustível. O Presidente 
chamou a atenção para a longa lista das isenções no próprio ADR, adotada por questões de 
razoabilidade na aplicação do Acordo, sendo que o transporte de veículos novos, até agora, 
também estava globalmente isento, mas que, com a revisão de 2017, devido ao alinhamento 
do ADR e do RID com o modo marítimo, deixou de estar. 

23. A DGEG mencionou o relatório da Reunião Comum realizada em março de 2016 
(CNTMP/2016/13), em que apareceu proposta sobre questão idêntica e tinham ficado salva-
guardadas as questões levantadas pela Tutorial, onde estão previstas duas situações distin-
tas: a que prevê o transporte de veículos que tenham de ser ativados durante o transporte, e a 
que prevê o transporte de motores ou geradores, que dificilmente se prevê que funcionem du-
rante o transporte, pelo que é com perplexidade que foi confrontada com o texto final da ver-
são de 2017 do ADR. 

24. O Presidente propôs levar a questão ao WP15 e que na próxima sessão plenária se volte à 
questão, sendo que a nossa primeira interpretação vai no sentido da aplicabilidade da alínea 
b) da disposição especial 666. 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

25. A ANTRAM apresentou a comunicação sobre formação e certificação de conselheiros de se-
gurança e de condutores de veículos de mercadorias perigosas, anteriormente enviada ao IMT 
(CNTMP/2018/7), sendo que foi dado especial enfase à solicitação de uma plataforma a dis-
ponibilizar pelo IMT, para gestão da formação. 

26. De seguida, o Presidente apresentou um trabalho de compilação (CNTMP/2018/8) de todos os 
contributos das 10 entidades formadoras (ANTRAM, Destinos Práticos, ECF Bom Jesus, FDF, 
Futurbrain, IFR, Logisformação, LTM, Nucaminho e Sobreiro Duarte) que responderam ao 
convite do IMT para se pronunciarem sobre possíveis alterações à Deliberação nº 1195/2016, 
de 27 de julho, relativa à formação e certificação de conselheiros de segurança e de conduto-
res de veículos de mercadorias perigosas. 

27. Na discussão desse documento, foram apenas tidos em conta os pontos que continham pro-
postas de alteração do texto ou sugestões de melhoria apresentadas pelas entidades acima 
referidas, na ótica da aceitabilidade das mesmas pelo IMT, sem prejuízo de outras propostas 
de melhoria ou de discordância por parte dos presentes na sessão plenária. 



 

 

 

28. Concluída a apresentação e discussão de cada ponto, ficou o IMT de elaborar a compilação 
de todos os contributos enquanto proposta de alteração da Deliberação nº 1195/2016, e sub-
meter a mesma ao seu Conselho Diretivo. 

29. A Tutorial apresentou uma proposta (CNTMP/2018/9) de alteração ao Regulamento-tipo das 
Nações Unidas, visando a inclusão da definição de temperatura de decomposição auto-
acelerada (TDAA). Por se tratar de colmatar uma omissão verificada no Livro Laranja, e não 
havendo objeções, a proposta foi aprovada pela Comissão, ficando o IMT de a encaminhar pa-
ra o Subcomité TDG.  

30. Relativamente ao Código IMDG, a APSEI propôs-se (CNTMP/2018/11) liderar um grupo de 
trabalho no sentido de rever e completar a lista de acrónimos existente no Código. A Comis-
são aprovou a criação desse grupo, devendo fazendo parte do mesmo a DGRM, o IPQ e o IMT. 

 

QUESTÕES DIVERSAS 

31. O IPQ referiu-se a título informativo à Portaria n.º 1543/2007, de 6 de dezembro, que contém o 
regulamento do controlo metrológico das cisternas de transporte rodoviário e ferroviário. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

32. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2018/10), no qual a 62ª Sessão Plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada pa-
ra o dia 6 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de presenças 

ACT Autoridade para as Condições do Trabalho Drª Vera Gaiola 

ANAREC Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis Eng. Bruno Marinho 

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 

Eng. João Carvalho 

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

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 

Eng. Luís Vicente 

CNE Centro Nacional de Embalagem Eng. Pedro Caldeira 

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 Engª Alexandra Dias 

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 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 Sapatinha 

Eng. Mário Teixeira 

ITG Instituto Tecnológico do Gás Eng. Pedro Rafael 

LBP Liga dos Bombeiros Portugueses Prof. Carlos Manuel Pereira 

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

PSP Polícia de Segurança Pública 
Subintendente Virgílio Sá  

Comissário Paulo Santos 

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 


