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RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS 

ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 
 

 
103ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO TRANSPORTE  
DE MERCADORIAS PERIGOSAS DA UNECE (WP.15) 
Genebra, 6 a 10 de novembro de 2017 
 
1. O WP.15 funcionou sob a presidência do signatário e a vice-presidência de Ariane Roumier (França), tendo contado 

com a participação de 22 países, da UE, da OTIF e de 5 ONG’s especializadas. 
 
2. Relativamente às conclusões da última sessão do Comité dos Transportes Interiores, de que o WP.15 depende, foi 

estudada a nova iniciativa de supressão do termo “europeu” do título do Acordo ADR. Após discussão, o Grupo con-
cluiu não existirem atualmente objeções a que se avance nesse sentido, pelo que o Secretariado irá consultar o Servi-
ço de Assuntos Jurídicos da ONU para o adequado seguimento. A Alemanha voltou a manifestar o ponto de vista de 
que, em seu entender, a alteração não seria necessária, mas, desta vez (ao contrário do que fez em 2010), a sua vo-
tação será de abstenção.  

 
3. Quanto ao estado do Acordo ADR, o Grupo de Trabalho constatou que se mantem em 49 o número de Partes Contra-

tantes do próprio Acordo, e que ainda falta a adesão de 13 países (Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Ca-
zaquistão, Croácia, Geórgia, Islândia, Macedónia, Malta, Marrocos, Montenegro, Tajiquistão e Tunísia) para a entrada 
em vigor do Protocolo de emenda de 1995. 

 
4. O WP.15 tomou conhecimento da oposição do Serviço de Assuntos Jurídicos da ONU à aceitação, como correções, 

de algumas modificações ao ADR de 2017 que tinham sido adotadas na 102ª sessão, pelo que foi necessário que 
Portugal (enquanto país do Presidente do Grupo) as tenha proposto a Nova Iorque como emendas, difundidas a todas 
as Partes Contratantes pela notificação depositária C.N.345.2017-TREATIES-XI.B.14, de 3.7.2017. Estas emendas, 
às quais não foram manifestadas oposições, entram em vigor em 3.1.2018. 

 
5. O WP.15 discutiu e adotou inúmeras futuras alterações ao ADR (a serem consideradas em 2019) propostas pela 

Reunião Comum RID/ADR/ADN em março e setembro de 2017, tendo-lhes introduzido precisões ou correções, 
designadamente nos seguintes domínios: 

 

a) Parágrafo 2.1.3.5.5; 

b) Disposição especial 660; 

c) Sinalização dos equipamentos de transporte nos quais estejam instaladas baterias (Nº ONU 3536); 

d) Carcaças de animais infetadas pelo vírus da peste suína africana; 

e) Designação das alíneas do parágrafo 4.3.3.5; 

f) Referências a normas; 

g) Parágrafo 5.3.2.1.6; 

h) Secção 7.1.7; 

i) Nota da secção 2.1.5. 
 
6. Como emendas especificamente rodoviárias, o WP.15 discutiu as seguintes modificações destinadas à versão de 

2019: 
 

a) Dispensa de inspeção inicial nos veículos EX/II, EX/III, FL, AT e MEMU homologados em conformidade com o 

parágrafo 9.1.2.2, apresentada pelo Reino Unido, que transita para a próxima sessão em versão revista; 

b) Veículos que satisfaçam a exigência de proteção suplementar do parágrafo 9.2.2.2.2, apresentada pela Suíça, 

que também transita para a próxima sessão para introdução de informações complementares; 

c) Completamento das disposições aplicáveis do quadro 9.2.1.1, apresentada pela Suíça, cuja ideia de base foi 

aceite, mas que o Grupo preferirá que tome a forma de orientações a publicitar no site da UNECE; 

d) Parágrafo 9.2.2.2.1, sobre cablagens, apresentada pela Alemanha, que foi parcialmente aceite; 

e) Condições de utilização de veículos com motor elétrico, apresentada pela Suíça e pela Holanda, cuja discussão 

prosseguirá na próxima sessão;   

f) Clarificação das prescrições do parágrafo 9.3.4.2 para os veículos EX/III, apresentada pela Alemanha, que deu 

origem à criação de um grupo de trabalho especial que vai reunir até à próxima sessão; 

g) Modificação da disposição suplementar CV36 do 7.5.11, apresentada pela Suíça, e que foi reencaminhada para 

a Reunião Comum RID/ADR/ADN, pela existência de uma CW36; 

h) Formação de reciclagem on line dos condutores de mercadorias perigosas, apresentada pelas Suíça, e que 

também foi reencaminhada para a Reunião Comum RID/ADR/ADN, por se ter considerado que é uma questão 

geral a toda a formação de mercadorias perigosas; 
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i) Referência ao Código de boas práticas OMI/OIT/UNECE de carregamento nos equipamentos de transporte 

(Código CTU), apresentada pela Alemanha, e que foi aceite; 

j) Certificado de aprovação de veículos ADR, apresentada pela Alemanha, e que não foi aceite; 

k) Medidas transitórias, apresentada pelo Secretariado, e que foi aceite; 

l) Disposições para o transporte de cartuchos de gás de baixa capacidade não recarregáveis (Nº ONU 2037), 

apresentada pela Irlanda, e que foi reencaminhada para o SC TDG por ter caráter multimodal. 
 
7. Enquanto interpretação do ADR, o Grupo de Trabalho analisou: 
 

a) uma questão colocada pela Suécia relativa às prescrições sobre precauções contra cargas electrostáticas;  
b) uma outra questão, colocada também pela Suécia, acerca da segurança pública e da vigilância dos veículos 

estacionados com mercadorias perigosas. 
 
8.   Assinalando a efeméride do 60º aniversário do ADR, o WP.15 realizou uma discussão alargada sobre os 

desenvolvimentos futuros do Acordo e do próprio Grupo, tendo sido amplamente salientada a importância dos 
trabalhos já empreendidos, e a empreender, para a melhoria da segurança dos transportes e para a proteção do 
ambiente. Tais trabalhos são reputados como inteiramente alinhados com os objetivos do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU para o horizonte 2030. O Grupo decidiu ainda prosseguir este debate na 
próxima sessão, com base num documento que o Secretariado irá elaborar com base nas discussões da 103ª sessão. 
 

9.   As delegações da Roménia e da França descreveram ao WP.15 dois acidentes ocorridos nos seus países, ambos 
com transporte rodoviário de garrafas de gás butano. Foram discutidas as circunstâncias já apuradas em que os 
acidentes aconteceram, e iniciou-se o debate de eventuais modificações futuras ao ADR para prevenir ou minimizar 
estas ocorrências. A França vai apresentar a uma próxima sessão uma proposta visando a exigência de extintores 
automáticos nos compartimentos motores dos veículos utilizados no transporte de gás em garrafas, à semelhança do 
que é já exigido nos MEMU’s e nos veículos-cisternas EXIII. 

 
10. O Grupo prestou homenagem ao representante da IRU, Jacques Marmy, ativo participante nos trabalhos do WP.15 

durante muitos anos, e que foi inesperadamente dispensado pela sua organização. 
 
11. O WP.15 também prestou homenagem, pelo seu longo e profícuo trabalho na modernização do ADR, ao Chefe da 

Secção de Mercadorias Perigosas e Cargas Especiais da Divisão dos Transportes Sustentáveis da UNECE, Olivier 
Kervella, cuja aposentação obrigatória aos 62 anos de idade se aproximava. O Grupo manifestou o voto de que ainda 
pudesse ser atendido o seu pedido de prorrogação de funções por mais três anos. 

 
12. Por proposta da Alemanha, apoiada pela Roménia (neste caso, o delegado era portador de um mandato 

governamental expresso!), pela Suécia, pelo Luxemburgo, pela Holanda, pela Polónia, pelo Reino Unido, pela Turquia, 
pela Itália e pela Irlanda, o signatário foi reeleito para Presidente, o mesmo acontecendo à Vice-Presidente Ariane 
Roumier. Esta equipa vem desempenhando funções desde 1996. 

 
  

(a) José Alberto Franco 
 

  


