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RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS  
ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 

 
 
104ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO  
DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS DA UNECE (WP.15) 
Genebra, 15/17.5.2018 
 
 
1. A presente sessão decorreu no Palácio das Nações, presidida pelo signatário, com a vice-presidência de 

Ariane Roumier (França) e o secretariado assegurado pela nova Secretária do WP.15, Medhia Siari (UNE-
CE). Durante parte dos trabalhos, estiveram também na mesa o novo Diretor da Divisão dos Transportes 
Sustentáveis da UNECE, Yuwei Li, a nova Chefe da Unidade dos Transportes Especiais da UNECE, Rosa 
Garcia, e a nova Secretária do Subcomité de Peritos GHS do ECOSOC, Sabrina Mansion. 

2. Participaram nos trabalhos delegados governamentais da Alemanha, da Áustria, da Bélgica, da Bielorrús-
sia, da Bulgária, da Dinamarca, da Federação da Rússia, da Finlândia, da França, da Geórgia, da Holanda, 
da Irlanda, da Itália, da Letónia, do Luxemburgo, de Malta, da Polónia, de Portugal, do Reino Unido, da Re-
pública Checa, da Roménia, da Suécia, da Suíça e da Turquia, bem como representações da União Euro-
peia e da OTIF (caminhos de ferro), e delegados das organizações não governamentais CEFIC (indústria 
química), ECFD (comércio de combustíveis) e IRU (transportadores rodoviários). 

3. A agenda adotada compreendeu a avaliação dos trabalhos da 80ª sessão do Comité dos Transportes Inte-
riores da UNECE, o “estado do Acordo ADR”, o seguimento dos trabalhos da Reunião Comum RID/ 
/ADR/ADN, as novas propostas de emenda ao ADR, a interpretação do ADR, os trabalhos futuros e as 
questões diversas, terminando com a habitual aprovação do “report”. 

4. O WP.15 tomou nota com satisfação que o seu órgão superior (CTI) aprovou os resultados da atividade do 
Grupo em 2016/2017 e adotou o programa de trabalhos para 2018/2019, tal como aprovou a próxima publi-
cação da versão do ADR 2019, incorporando as emendas que entrarão em vigor em 1.1.2019 (a serem 
formalizadas junto do Secretário-Geral da ONU por Portugal, enquanto país do Presidente do Grupo). 

5. O Grupo congratulou-se com a recente adesão de São Marino ao ADR (que eleva para 50 o número de 
Partes Contratantes do Acordo), tomou nota dos trabalhos nacionais de implementação do ADR na Geórgia 
e na Bielorrússia, e apreciou a próxima adesão da Bielorrússia e da Tunísia ao Protocolo de Emenda de 
1993. 

6. Entrando-se nos trabalhos provenientes da Reunião Comum RID/ADR/ADN, o WP.15 começou por escla-
recer que a emenda ao parágrafo 6.8.2.1.18 fica diferida para 1.1.2021, e passou em revista as conclusões 
da sessão de março de 2018, tendo adotado, para inclusão no ADR 2019, as seguintes: 

a) inserção do nº ONU 3132 na categoria de transporte 0 do quadro do 1.1.3.6.3; 

b) substituição das referências a “Regulamentos ECE” por “Regulamentos ONU”; 

c) uma nova disposição transitória para pilhas e baterias de lítio; 

d) inserção da disposição CV24 para o nº ONU 2031 (2ª rubrica), na coluna (18) do quadro do 3.2.1; 

e) clarificação dos 4.1.6.8, 5.2.1.5 e 5.3.1.7.1; 

f) atualização de múltiplas referências a normas nos capítulos 6.2 e 6.8; 

7. Também com origem na Reunião Comum, o WP.15 aceitou diversas correções ou clarificações ao docu-
mento ECE/TRANS/WP.15/240, onde se contêm as emendas 2019 já adotadas para o ADR, e aprovou 
uma “guideline” a ser publicitada no site da UNECE acerca da aplicação da norma EN 13094:2015. 

8. No ponto da ordem de trabalhos das “novas propostas de emenda ao ADR”, que são exclusivamente rodo-
viárias, o WP.15 apreciou e congratulou-se com a atividade do grupo informal liderado pela Alemanha, vi-
sando a clarificação futura do 9.3.4.2, relativo aos veículos EX/III, que vai continuar os seus trabalhos, alar-
gando-os agora aos compartimentos dos MEMU’s. 

9. Em seguida, examinou-se, e aprovou-se com alterações, uma proposta da Federação da Rússia visando 
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explicitar na secção 9.2.5 a “função limitação de velocidade” em aditamento aos já regulamentados “dispo-
sitivos limitadores de velocidade”. 

10. Ainda no mesmo ponto da OT, o Reino Unido deu conta da evolução da sua experiência nacional de dis-
pensa da primeira inspeção técnica aos veículos que carecem de certificado ADR quando possuem decla-
ração de conformidade do fabricante. Voltar-se-á ao assunto na próxima sessão do WP.15. 

11. O Grupo examinou e aprovou uma proposta da Bélgica para alinhamento da terminologia “fracamente tóxi-
co” ou “fracamente corrosivo” em diversas disposições do ADR. 

12. Por proposta da Suécia, foi aceite corrigir expressões em vários parágrafos do ADR que mencionam “liga-
ção à terra”, substituindo-as por “ligação equipotencial”. 

13. Não foi aceite a proposta de Malta visando introduzir nos certificados de condutor ADR uma data de início 
de validade.  

14. Em contrapartida, foram aceites propostas da Finlândia visando melhorar certas disposições relativas aos 
adubos à base de nitrato de amónio, e a descrição da aplicabilidade da etiqueta de perigo 2.1 nos recipien-
tes de GPL. 

15. Não foi aceite, para já, uma proposta de aditamento à nota de pé de página b do modelo das instruções 
escritas apresentada pela Alemanha. 

16. No ponto da “interpretação do ADR”, foram analisadas duas questões: 

a) qual o sentido a dar à expressão “país de origem” no 4.1.3.8, a pedido da Suécia, tendo-se respondido 
que deve ser considerado como o país de início do carregamento; 

b) quais as unidades de medida aceitáveis na referência à quantidade de mercadoria no 5.4.1.1.1f), a pe-
dido da França, tendo-se considerado que a exigência de os líquidos serem expressos em litros só se 
aplica para a aplicação do 1.1.3.6.3, podendo ser expressos em kg nos demais casos. 

17. O WP.15 aprovou a ordem de trabalhos provisória para a sua 105ª sessão, a realizar de 6 a 9 de novembro 
de 2018. 

18. Nas “questões diversas”, o Grupo examinou uma proposta do Secretariado, no sentido de se avançar para 
a convocatória de uma Conferência das Partes Contratantes, em maio de 2019, que irá deliberar sobre um 
Protocolo de Emenda ao Acordo ADR que suprima o adjetivo “europeu” do nome oficial do acordo. Tal pro-
cedimento só seria eficaz se não se previr nenhuma objeção à modificação visada, o que, felizmente*, irá 
acontecer agora. Feita uma chamada nominal a todos os governos representados na sessão, constatou-se 
a intenção da grande maioria de aprovar a emenda, e só um pequeno número prevê abster-se. 

19. Ainda neste mesmo ponto da OT, o Grupo discutiu um outro documento elaborado pelo Secretariado, quan-
to a possíveis melhorias no trabalho futuro do WP.15, tendo-se desenhado consenso quanto à vantagem de 
se reduzir o número e a duração das sessões, e de se publicitarem no site da UNECE, de forma mais clara 
e amigável, as interpretações do ADR adotadas, e de se anexarem aí exemplos práticos de aplicação. 

20. Concluindo as “questões diversas”, o WP.15 comentou uma sugestão da Alemanha de se vir a incluir o nº 
do certificado no verso dos certificados de condutor ADR, apreciou um trabalho da Roménia que consiste 
num quadro consolidado de aplicação da parte 9 do ADR, incentivou a Suécia a prosseguir a reflexão que 
tem em curso sobre níveis mínimos de vigilância dos veículos de mercadorias perigosas quando estaciona-
dos, e comentou algumas questões colocadas pela Suíça sobre marcação de unidades de transporte com 
mercadorias em quantidades limitadas e sobre carregamento de veículos-cisternas. 

(a) José Alberto Franco 

 
 

 

* Idêntica diligência havia sido feita em 2010, mas que abortou nessa altura, devido à oposição da Alemanha e da Eslováquia. 


