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62ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 6 de junho de 2018 

 

ATA DA 62ª SESSÃO PLENÁRIA 

 

1. Participaram nos trabalhos os representantes dos 28 serviços da administração pública e or-
ganizações económicas e profissionais constantes da lista de presenças anexa. A ASAE, o 
CNE e a COMRSIN não se fizeram representar, justificando a sua ausência. A ANAREC, a 
AT, a FECTRANS, o IST e a Takargo não se fizeram representar, sem justificação. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

2. A ordem de trabalhos provisória (CNTMP/2018/13-rev2) foi adotada sem alterações. Para o 
ponto 8 da ordem de trabalhos, a APEQ e a ANTRAM manifestaram intenção de suscitar duas 
questões para informação. 

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 61ª SESSÃO PLENÁRIA 

3. A ata da 61ª sessão plenária (CNTMP/2018/12) foi ratificada com uma alteração: no parágrafo 
10, onde se lê “…não se aplica nos equipamentos contentores de transporte…”, deverá ler-se 
“…não se aplicava aos equipamentos de transporte…”. 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

4. O Presidente chamou a atenção da sessão plenária da necessidade de eleger os dois Vice-
Presidentes da CNTMP, uma vez que tinha expirado o mandato anterior de ambos. 

5. Passou-se à eleição dos dois Vice-Presidentes, tendo sido apurados os seguintes resultados, 
por escrutínio secreto:  

Organismos e serviços públicos: DGEG – 11 votos; IMT – 4 votos; ANSR – 3 votos; DGSaúde 
– 3 votos; DGAE – 2 votos; IPQ – 2 votos; GNR – 1 voto.  
Organizações económicas e profissionais: Tutorial – 15 votos; ANTRAM – 5 votos; APEQ – 2 
votos; APETRO – 1 voto; APSEI – 1 voto; BVR – 1 voto; CNE – 1 voto.  
Registaram-se 2 boletins de voto em branco. 

6. Após a proclamação destes resultados, o Eng.º Bernardino Gomes, representante da DGEG, e 
João Cezília, representante da Tutorial, aceitaram as vice-presidências, em nome das organi-
zações da administração pública e económico-profissionais mais votadas, respetivamente. 
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EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

7. O Presidente apresentou o relatório sucinto da participação portuguesa na 104ª sessão do 
WP.15 da UNECE, que se realizou em Genebra de 15 a 17.5.2018 (CNTMP/2018/14). 

8. A propósito do parágrafo 7 desse relatório, a Tutorial exprimiu preocupação acerca da termino-
logia a adotar na tradução para português da norma EN 13094:2015, ao que o IPQ se mostrou 
disponível para verificar/acompanhar o estado dos trabalhos da respetiva comissão técnica. 

9. Tendo sido expressos alguns comentários por parte do plenário, relativamente ao parágrafo 
16b) do relatório, o Presidente esclareceu o tema e a interpretação assumida pelos demais 
Estados representados na sessão do WP.15.  

10. A propósito do parágrafo 18 do relatório, o Presidente comentou os trabalhos no sentido de 
suprimir o adjetivo “Europeu” do nome oficial do acordo ADR. Verificando-se que alguns dos 
países que foram desfavoráveis à alteração do nome do acordo ADR, demonstraram agora in-
tenção de se absterem, irá ser feita convocatória aos 50 países/partes contratantes do acordo 
ADR para a supressão do referido adjetivo em Conferência das Partes Contratantes a realizar 
em maio de 2019.  

11. Foi apresentado um resumo da última reunião internacional do setor em que Portugal não se 
fez representar, elaborado pela DGEG e pelo IMT (CNTMP /2018/15), tendo o plenário mani-
festado de novo a necessidade de Portugal participar nestes fóruns. Os presentes colocaram 
algumas dúvidas relativas ao resumo apresentado, que foram esclarecidas, nomeadamente 
sobre uma proposta de alteração da tradução russa e outra relacionada com a formação à dis-
tância. 

12. O Presidente comentou a notícia de que a DGRM foi formalmente designada como autoridade 
competente portuguesa para os assuntos do Código IMDG, ao que o plenário se congratulou 
com a decisão, uma vez que Portugal é Parte Contratante da Convenção SOLAS, e a anterior 
designação estava há muitos anos desatualizada. 

 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

13. Sobre o acordo M308, relativo à inspeção periódica das garrafas de aço de construção solda-
da para GPL, proposto pela Itália e assinado pela França (CNTMP/2087/4-rev1), que se trata 
de um acordo idêntico ao já expirado M255, que transitou da sessão anterior, a DGEG apre-
sentou o parecer conjunto das entidades que ficaram de se debruçar sobre esta temática 
(CNTMP/2018/16). Tal parecer é favorável à assinatura deste acordo, tendo sido aceite pelo 
plenário que o mesmo seja assinado por Portugal. 

14. Sobre o acordo M309, relativo à cablagem de acordo com o parágrafo 9.2.2.2.1, proposto pela 
Alemanha e assinado pela França e pelo Reino Unido (CNTMP/2087/4-rev1), que transitou da 
sessão anterior, o IMT esclareceu que se trata da antecipação de uma emenda que irá entrar 
em vigor em 2019, tendo sido proposto e aceite pelo plenário que o mesmo seja assinado 
por Portugal. 

15. Sobre o acordo M310, relativo ao transporte de amoníaco em solução em GRG’s rígidos e 
compósitos, proposto pela Irlanda e assinado pelo Reino Unido (CNTMP/2087/4-rev1), que se 
trata de um acordo idêntico ao anterior M256, que transitou da sessão anterior, a APEQ apre-
sentou parecer favorável à assinatura do acordo (CNTMP/2018/17). A APA e a BVR também 
se mostraram favoráveis, pelo que foi aceite pelo plenário que acordo M310 seja assinado 
por Portugal. 
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16. Relativamente ao acordo M311, proposto por Portugal, e que foi comentado na 61ª sessão 
plenária, o Presidente informou que o mesmo já foi assinado por Espanha. 

17. Foi apresentado o acordo M312, relativo ao transporte de objetos que contenham mercadorias 
perigosas, N.S.A., proposto pela França (5.4.2018) e já assinado pela Alemanha e pelo Reino 
Unido (CNTMP/2018/18). O IMT esclareceu que o acordo se aplica às condições de transporte 
dos objetos que contém mercadorias perigosas em quantidade superior ao limite indicado na 
coluna (7a) no quadro A do Capitulo 3.2, e que se trata de uma antecipação às regras que vão 
estar contempladas no ADR 2019, sendo por isso favorável à sua assinatura, o que foi aceite 
pelo plenário que propôs que o acordo seja assinado por Portugal. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

18. A DGEG apresentou um pedido de interpretação relativo à utilização de material de transporte 
para armazenagem de combustíveis (CNTMP/2018/19). 

19. Trata-se de um esclarecimento ligado a um negócio “inovador em Portugal”, que se traduz 
num posto móvel de abastecimento de combustíveis. Das muitas intervenções do plenário, 
destacam-se as preocupações de segurança em tal serviço, pois as exigências nos postos fi-
xos estão definidas e reguladas, ficando no ar várias questões sem resposta: Quais os locais 
permitidos para este tipo de abastecimento? Quem controla? Quem fiscaliza? Que normas de 
segurança se aplicam? 

20. Ficou apenas claro que enquanto o combustível é transportado, a regulamentação que se 
aplica é o ADR, deixando de o ser assim que o veículo se encontra parqueado para funcionar 
como posto de abastecimento. 

21. A DGEG apresentou outro pedido de interpretação relacionado coma utilização de cisternas 
móveis UN como reservatórios de armazenagem de combustível GPL, onde, mais uma vez, 
existe um vazio legal (CNTMP/2018/19). 

22. O IMT, reportando-se apenas aos aspetos de transporte, referiu que uma cisterna móvel UN é 
concebida com uma resistência adequada aos produtos que pode conter e aos esforços gera-
dos durante o transporte, são cisternas multimodais que podem ser movimentadas em cheio, 
não se pondo em causa estes aspetos de segurança quando estando parqueadas. A preocu-
pação prende-se com o controlo das inspeções periódicas a que devem ser sujeitas as cister-
nas UN.  

23. O IPQ referiu que a questão colocada pela DGEG, é mais clara que a anterior. A APETRO 
pronunciou-se com a preocupação da aprovação do local de abastecimento, de acordo com a 
legislação aplicável. A Tutorial interveio no sentido de que é necessário acautelar a qualidade 
da cisterna e por outro aplicar a Diretiva Seveso, tendo em conta as quantidades armazena-
das. 

24. O Presidente referiu que se trata de uma conclusão provisória, sublinhando que as regras de 
transporte aplicáveis às cisternas terão sempre de ser acauteladas. A finalidade deste equi-
pamento é um tema colateral, ou seja, se a cisterna é fixada num local estático para fazer 
abastecimento, terão de ser acauteladas as regras de legislação aplicável. 

25. A BVR referiu que eventualmente também se aplica a marcação CE por se tratar de um reser-
vatório fixo. A DGEG insistiu na necessidade de saber quem controla estes reservatórios quan-
do estão parqueados, independentemente do tempo de armazenagem, uma vez que a regula-
mentação aplicável aos postos de abastecimento não permite licenciar estes equipamentos. A 
fim de tentar encontrar uma solução, solicitou o apoio da Comissão no sentido de lhe transmiti-
rem informações, que eventualmente conheçam, sobre casos idênticos noutros países. 
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26. A Tutorial apresentou um pedido de interpretação relacionada com a marcação utilizada nas 
sobrembalagens, propondo que o último parágrafo do 3.4.11 deveria excluir apenas a alínea a) 
do 5.1.2.1 e não toda a subsecção (CNTMP/2018/20). 

27. O IMT referiu que parece lógico que todas as marcas e etiquetas fiquem visíveis no exterior da 
sobrembalagem. Foi aceite por todos os presentes a proposta de interpretação, no sentido de 
que a marcação deve estar sempre visível.  

 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

28. A APSEI submeteu à Comissão uma proposta de emenda na lista de acrónimos no Código 
IMDG, na sequência da atividade do grupo de trabalho constituído na 61ª sessão plenária da 
CNTMP (CNTMP/2018/21). 

29. A proposta da APSEI foi acolhida pela sessão plenária, com esclarecimento de pequenas dúvi-
das, designadamente o facto de “Cadinho Aberto” e “Cadinho Fechado” serem grafados em mi-
núsculas.  

 

QUESTÕES DIVERSAS 

30. A APEQ informou a Comissão da recente alteração da sua designação social, após fusão por 
incorporação da AIPQR – Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação, 
tendo passado a designar-se por APQuímica – Associação Portuguesa da Química, Petroquí-
mica e Refinação. 

31. A ANTRAM solicitou esclarecimento sobre o andamento do projeto de portaria preparado pela 
Comissão de revisão das restrições à circulação rodoviária de veículos de mercadorias perigo-
sas. O Presidente confirmou a informação já transmitida de que o projeto foi formalmente pro-
posto pelo IMT, ainda em 2017, ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, e es-
clareceu que tem feito aí diligências, sem sucesso, para uma localização mais precisa do diplo-
ma. As organizações que têm interesse na publicação desta revisão das restrições poderão 
manifestar-se diretamente junto dos Gabinetes dos Ministros do Planeamento e Infraestruturas 
e da Administração Interna. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

32. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2018/22), no qual a 63ª sessão plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para 
o dia 3 de outubro de 2018. 

33. A Tutorial informou que se vai realizar em Londres, de 10 a 14 de setembro de 2018, a 5ª ses-
são do CCC - Subcomité do Transporte de Cargas e Contentores (Sub-Committee on Carriage 
of Cargoes and Containers), responsável pelo Código IMDG. 
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Lista de presenças 

 

ACT Autoridade para as Condições do Trabalho Drª Vera Gaiola 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil Eng. Nuno Mondril 

ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária Drª Margarida Janeiro 

ANTRAM Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias 

Drª Amélia Simplício 

Francisco Geraldes 

Fernando Velasco 

APA Agência Portuguesa do Ambiente, IP Engª Cristiana Gomes 

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 

BVR Bureau Veritas Rinave, Lda. Eng. Rui Costa 

DGAE Direção-Geral das Atividades Económicas Drª Gracinda Marote 

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 Tenente-Coronel Paulo Gomes 

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

IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação, IP Eng. António Victor Oliveira 

IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Engª Luísa Costa 

Engª Ana Sabrosa 

Drª Fátima Rodrigues 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP Eng. Manuel Rebelo 

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade 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 – Direção Nacional Subintendente Diogo Simões 

SITRA Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes  José Nunes 

Tutorial Tutorial - Conteúdos e Tecnologia, Lda. João Cezília 

Presidente 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Eng. José Alberto Franco 

Secretariado 
Drª Cidália Jorge 

Engª Filomena Bacalhau 


