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ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 
EM QUE PORTUGAL NÃO PARTICIPOU 

 
(resumo elaborado pelo IMT e pela DGEG) 

 

 
 

REUNIÃO COMUM RID/ADR/ADN  

Berna, 12 a 16 de março de 2018 

 

1. A Reunião Comum RID/ADR/ADN decorreu sob a presidência de Claude Pfauvadel (França), a vice-

presidência de Helmut Rhein (Alemanha) e o secretariado da OTIF e da UNECE. Participaram 

representantes governamentais das Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Holanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Polónia, Reino 

Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia, das organizações intergovernamentais UE, 

ERA e OSJD, e das organizações não-governamentais AEGPL, CEFIC, CEN, CLCCR, COSTHA, ECFD, 

ECMA, EIGA, IRU, ITCO, UIC e UIP.  

2. Os 7 documentos oficiais e os 11 documentos informais agendados para análise do Grupo de Trabalho 

sobre Cisternas foram aí examinados durante o período de 12 a 14 de março, sob a presidência de Arne 

Bale, do Reino Unido, e posteriormente submetidos a decisão em plenário. 

3. O documento oficial ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/7 e os documentos informais 28 e 29, por seu turno, 

foram examinados no Grupo de Trabalho das Normas, que reuniu nos períodos do intervalo de almoço, e 

também submetidos no final ao plenário. 

4. Enquanto interpretação do RID/ADR/ADN, a Reunião Comum esclareceu: 

a) as paletes de madeira são autorizadas a armazenar peróxidos orgânicos embalados em conformidade 

com as disposições aplicáveis do RID/ADR e foi mencionado que o termo “material facilmente inflamável” 

se destina a abranger materiais de enchimento ou de enchimento (por exemplo, feno, papel, fibras 

vegetais, etc.); 

b) sobre a utilização de embalagens já usadas anteriormente no transporte de mercadorias perigosas, 

constatou-se que esta questão foi abordada de forma diferente pelas partes contratantes (por exemplo, 

através de derrogações estabelecidas por acordos multilaterais ou ao abrigo do artigo 6.º da Diretiva 

2008/68/CE), tendo-se congratulado com a intenção da França de preparar um questionário a ser 

distribuído a todas as partes contratantes para recolher informações sobre as práticas correntes e explorar 

formas de as harmonizar a nível internacional; 

c) aplicabilidade às placas-etiquetas das disposições do 5.2.2.2.1 sobre etiquetas de perigo. 

5. Enquanto emendas ao RID/ADR/ADN para 2019, a Reunião Comum passou em revista e decidiu sobre 

algumas questões de detalhe que se encontravam pendentes. 

6. Como possíveis propostas de emenda para 2021, foram examinadas as seguintes questões: 

a) utilização da formação online para os cursos de reciclagem de condutores; 

b) marcação de vagões e de contentores carregados com quantidades limitadas; 

c) cor da marca de substância transportada a temperatura elevada; 

d) aumento da pressão interna máxima autorizada para aerossóis; 

e) referência a diretivas comunitárias no 6.2.4.1; 

f) novo número de identificação de perigo 836; 

g) definição de ponto de inflamação (flash point / point d’éclair); 

h) emenda da disposição especial CW36/CV36 no 7.5.11; 

i) alinhamento das versões linguísticas oficiais do RID/ADR; 

j) referências aos Regulamentos ECE. 

 

7,  A Reunião Comum debruçou-se sobre o avanço da atividade do Grupo de Trabalho Informal sobre o 

transporte de recipientes sob pressão aprovados pelo DOT (Department of Transportation dos EUA). 
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8. Debruçou-se igualmente sobre os desenvolvimentos do GTinformal sobre os termos “perigo”, “risco” e 

“hazard” no RID/ADR/ADN, promovido pela Roménia, e definiu os passos seguintes que devem ser 

empreendidos. 

9. Foi feito o ponto de situação dos trabalhos do GTI sobre a telemática nos transportes de mercadorias, que 
têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos anos. A Alemanha apresentará em breve a todas as Partes 
Contratantes um projeto de “memorando de entendimento” sobre a utilização do parágrafo 5.4.0.2. 
Comentaram-se as iniciativas em curso relativas à e-CMR (UNECE) e ao “Digital Transport and Logistic 
Forum” (UE), e salientou-se o diferente alcance da iniciativa no âmbito da Reunião Comum, pelo que se 
concluiu a necessidade de serem evitadas sobreposições ou contradições. 

10. Feito igualmente o balanço da atividade do Grupo de Trabalho Informal sobre a redução do risco de 
“BLEVE” em transportes de mercadorias perigosas, na base de um documento da Espanha. 

11. A Reunião Comum tomou conhecimento e comentou longamente os trabalhos em curso no âmbito da ERA 
relativos à gestão de riscos e aos acidentes em transporte interior de mercadorias perigosas, tendo dado 
particular atenção a um projeto de “guidelines” que aí está a ser preparado. Tal projeto deverá ser 
proximamente submetido à RC como documento oficial. 

12. Como “questão diversa”, a Reunião Comum apreciou um documento da Suíça questionando a 
aplicabilidade do 1.1.3.1 a) ao enchimento de garrafas de GPL, feito por pessoas singulares ou por 
empresas, para seu próprio uso. Sendo consensual que o referido parágrafo se aplica ao transporte e não 
ao enchimento, reconheceu-se que a P200 deve ser sempre aplicada, e que as autoridades nacionais 
competentes têm o direito de regular estas matérias no âmbito das disposições exteriores ao transporte. 

13. Fixou-se que a próxima sessão da Reunião Comum terá lugar em Genebra de 17 a 21 de setembro de 

2018. 

 

 

NOTA - Informação detalhada sobre estes trabalhos da Reunião Comum RID/ADR/ADN de 12 a 
16.3.2018 e do seu Grupo de Trabalho sobre Cisternas pode ser encontrada no site da UNECE, 
respetivamente, nos seguintes endereços: 

  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-150e.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-150a1e.pdf 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-150e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/dgwp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-150a1e.pdf

