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ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 

EM QUE PORTUGAL NÃO PARTICIPOU 

(resumo elaborado pelo IMT) 

 

 

REUNIÃO COMUM RID/ADR/ADN  

Genebra, 17 a 21 de setembro de 2018  

 

I. Geral 

Nota prévia: O presente resumo foi elaborado a partir do rascunho do relatório oficial pelo que pode não estar 

completo ou conter imprecisões. 

 

1- A Reunião Comum do Comité de Peritos do RID e do Grupo do Transporte de Mercadorias Perigosas 

da Comissão Económica para a Europa realizou-se em Genebra, de 17 a 21 de setembro de 2018, sob 

a presidência do Sr. Claude Pfauvadel (França) e a vice-presidência do Sr. Helmut Rein (Alemanha).  

Participaram representantes dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, 

Eslováquia, Estados Unidos da América, Finlândia, Federação da Rússia, França, Itália, Letónia, Lu-

xemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia. 

Estiveram ainda presentes na reunião diversas organizações não-governamentais. 

 

II. Cisternas 

2- Os 3 documentos oficiais e os 9 documentos informais agendados para análise do Grupo de Trabalho 

sobre Cisternas foram examinados durante o período de 17 a 19 de setembro, sob a presidência do Sr. 

A. Bale, do Reino Unido. A Reunião Comum remeteu para o relatório distinto com os resultados das 

discussões do Grupo de Trabalho sobre cisternas. Neste relatório foram analisadas varias questões, 

tais como: 

a) a referência ao certificado tipo 3.1 emitido segundo a norma EN 10204 para os materiais do involucro 

das cisternas e a necessidade de usar a norma EN 12972:2018 em substituição da edição de 2007 

uma vez que esta versão já não está alinhada com os regulamentos (proposta 1); 

b) A questão de tanques fabricados em FRP (fibre reinforced plastic) destinados a transportar matérias 

para as quais é exigida uma pressão de cálculo de 4 bar mas que não foram calculados para essa 

pressão (propostas 2 e 3).  

Foi também apresentado pela Holanda um produto concebido para reduzir a energia cinética causada pelo 

movimento de grandes massas de líquidos dentro de cisternas durante o transporte, o que causa instabili-

dade nos veículos. 

Foi ainda dado conta da 8.ª reunião do grupo de trabalho informal para teste e certificação de reservató-

rios. Este grupo tem-se debruçado sobre o reconhecimento da competência técnica dos organismos de 

inspeção e notificados, avaliando as alternativas à acreditação de acordo com a ISO 17020, nomeada-

mente outras notações do âmbito nacional dos países e da interação com os regulamentos, nomeadamen-

te o RID/ADR e a TPED. Existe um subgrupo sediado em Praga que está a tratar da revisão do 1.8.6, 187 

e o 6.8 do RID/ADR e que tem o objetivo de apresentar um texto na próxima Reunião Comum a realizar na 

primavera de 2019. 
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c) Foi proposta pela Suíça uma alteração do texto do 1.4.3.3 (e) retirando a palavra “máximo” do texto 

desse parágrafo (proposta 4). 

d) Houve ainda uma proposta da França para alteração às referências constantes do texto do parágrafo 

6.8.3.4.12 (proposta 5). 

Foram assim adotadas as propostas 2 e 3, com alterações, bem como as propostas 4 e 5. Houve igual-

mente acordo para a inclusão da nota relativa ao certificado de tipo 3.1, 6.8.2.6.1, para a norma EN 14025: 

2018 (proposta 1), com alterações. 

 

III. Normas 

3- A Reunião Comum foi informada de que o novo sistema de consultores de normas harmonizadas 

(HAS), criado pela Comissão Europeia, é aplicável desde 1 de abril de 2018;mas que, até o momento, 

nenhum consultor de HAS com a experiência nas normas relevantes para o trabalho da Reunião Co-

mum foi identificado. Pretende-se que este consultor de HAS ajude a Comissão Europeia a decidir so-

bre as normas que podem ser citadas na legislação da União Europeia (UE) e sobre o seu possível 

efeito legal.  

4- Face ao exposto, a Reunião Comum convidou o representante do CEN a verificar se um consultor do 

CEN (selecionado entre o seu pessoal ou dos representantes dos Estados-Membros ou de associa-

ções profissionais) poderiam continuar a realizar este trabalho, como era o caso antes do lançamento 

do novo mecanismo de consulta sobre as HAS, a fim de verificar a compatibilidade dos projetos de 

normas com os requisitos do RID, ADR e ADN. O representante do CEN indicou que iria fazer um ba-

lanço deste tema na Reunião Comum que se realizará na primavera de 2019. 

5- Relativamente ao grupo de trabalho sobre as normas, a Reunião Comum adotou as propostas do Gru-

po da seguinte maneira: 

a) Propostas 1 e 2: aprovadas sem modificações (alterações às tabelas do 6.2.4.2 e 6.2.4.1); 

b) Proposta 3: aprovada, com a supressão da nota relativa aos "veículos cisterna rodoviários", na coluna 

(2), para a referência EN 12493: 2013 + A1: 2014 + AC: 2015 (alterações e inclusões à tabela do 

6.8.2.6.1); 

c) Proposta no ponto 5.3.1: aprovada, com uma alteração à nota sob o título correspondente à EN 

14205: 2018; 

d) Propostas 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6: aprovadas sem modificações. 

 

IV. Proposta de emendas ao RID/ADR/ADN 

A. Questões pendentes 

6-  Desenvolvimentos da publicação de Normas que não foram publicadas a tempo para inclusão nas al-

terações que entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2019. A Reunião Comum constatou que as emen-

das adotadas pelo Grupo de Trabalho sobre Transporte de Mercadorias Perigosas (WP.15), referente a 

novas normas ou a alterações às normas referenciadas que não tinham ainda sido publicadas em 1 de 

junho de 2018, não puderam ser incluídas na lista de alterações para entrada em vigor em 1 de janeiro 

de 2019. 

7- Faz-se notar que atendendo aos requisitos da União Europeia e aos procedimentos nacionais para a 

transposição de alterações para os direitos nacionais, seria impossível garantir que essas disposições 

fossem implementadas em tempo útil. Por esta razão, a Reunião Comum concordou em considerar a 

sua adoção para a edição de 2021 do RID / ADR. 
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8- No caso da norma EN 12972, o progresso científico e técnico ocorrido desde a edição de 2007 (a atu-

almente referenciada no RID / ADR) justificava a aplicação das disposições da edição de 2018 desta 

norma, o mais rapidamente possível. Houve um consenso geral de que a aplicação harmonizada des-

tas disposições em todas as Partes Contratantes e nos Estados-Membros poderia ser assegurada, in-

centivando as organizações de controlo e ensaio a aplicar a EN 12972:2018 a partir de uma data con-

veniente, entendendo-se que, após essa data, apenas a edição de 2018 da norma deve ser utilizada. 

9- A proposta de associar o número de identificação de perigo 836 ao número ONU 2683 foi adotada 

 

B. Novas propostas 

10- Como possíveis propostas de emenda para 2021, foram examinadas as seguintes questões: 

a) Proibições de carregamento em comum para as embalagens que não sejam obrigadas a ostentar eti-

quetas de perigo (7.5.2.1) 

Documento: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/15 (Alemanha). 

A Reunião Comum decidiu adotar o texto proposto no parágrafo 3 do documento, com algumas modi-

ficações. 

b) Supressão da disposição especial 556 do capítulo 3.3 do RID / ADR / ADN 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/16 (Alemanha). 

Foi aprovada a proposta de suprimir a disposição especial 556. 

c) Aumento da pressão interna máxima permitida para dispensadores de aerossol 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/17 (FEA). 

A Reunião Comum adotou a proposta de alteração da primeira frase de 6.2.6.1.5 

d) Nome e descrição do número ONU 1010 (Butadienos estabilizados) 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/19 (Espanha). 

e) Embalagem de quantidades limitadas 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/21 (COSTHA) 

f) Situação relativa aos anexos das Diretivas 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE referidas no ponto 

6.2.4 do RID / ADR 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/24 (Federação Russa) 

g) Alinhamento do 1.8.5.1 com os pontos 1.4.2 e 1.4.3 do RID / ADR / ADN 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/30 (Áustria). 

A Reunião Comum adotou a proposta da Áustria com alterações 

h) Situação relativa aos anexos das Diretivas 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE referidas no 6.2.4 

do RID / ADR (continuação) 

Documento informal: INF.28 (ECMA / EIGA). 

A Reunião Comum adotou, com algumas modificações, a nota proposta no documento informal INF.28 

i) Transporte de objetos contendo PCB’s contaminados com dioxinas e furanos 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/23 (Alemanha). 

Documento informal: INF.27 (Alemanha). 

A Reunião Comum adotou a proposta com alterações 

j) Alterações aos pontos 5.2.2.2.1.3 e 5.2.2.2.1.5 do RID / ADR / ADN 

Documento informal: INF.8 (Federação da Rússia). 

k) Disposição especial 386 no ADR / ADN 
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Documento informal: INF.6 (Alemanha). 

A Reunião Comum aprovou a proposta, apresentada no parágrafo 3 do documento. 

l) Avaliação separada de torneiras e outros acessórios removíveis que têm uma função de segurança di-

reta nos recipientes sob pressão com a marca "UN" 

Documento informal: INF.13 (França). 

m) Transporte de recipientes sob pressão aprovados pelo Departamento de Transportes dos Estados 

Unidos [Department of Transportation (DOT)] 

Documento: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/22 (EIGA); 

Documento informal: INF.32 (EIGA). 

 

V. Relatórios de grupos de trabalho informais 

11- 

a) Grupo de Trabalho Informal sobre telemática 

Documentos: ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/25 (França). 

Documento informal: INF.24 (União Europeia). 

Foram dados e discutidos os últimos desenvolvimentos dos trabalhos deste grupo. O grupo de traba-

lho informal concordou com o memorando de entendimento anexo ao documento ECE / TRANS / 

WP.15 / AC.1 / 2018/25. Este Memorando de Entendimento foi desenvolvido levando em conta os pro-

jetos de pesquisa mais recentes realizados na Itália e na França. 

A Reunião Comum também observou com satisfação que o memorando de entendimento continha os 

princípios essenciais acordados para o estabelecimento de uma arquitetura para telemática no trans-

porte de mercadorias perigosas e que refletia um entendimento comum de como aplicar as disposi-

ções do ponto 5.4.0.2 do RID, ADR e ADN para assegurar a aplicação harmonizada do regulamento. 

b) Relatório do Grupo de Trabalho Informal das definições dos termos "risco" e "perigo" no contexto RID, 

ADR e ADN 

Documentos informais: INF.10 e Add.1 e 2 (Roménia / UIC). 

A Reunião Comum congratulou-se com os resultados do trabalho do grupo de trabalho informal. A Re-

união Comum convidou o representante da Roménia a preparar, para a sua próxima sessão, um do-

cumento oficial contendo as alterações propostas ao RID, ADR e ADN. 

c) Grupo de trabalho informal sobre redução do risco de vaporização explosiva de um líquido em ebuli-

ção (BLEVE) no decurso se um transporte de mercadorias perigosas 

O representante da Espanha concordou em adiar a próxima reunião do grupo de trabalho informal pa-

ra facilitar a participação de todos os interessados no trabalho do grupo 

 

VI. Acidentes e gestão dos riscos 

12- 

a) Acidente envolvendo alumínio fundido 

Documento informal: INF.5 (Alemanha). 

A Alemanha apresentou um relatório relativo a um acidente rodoviário envolvendo um veiculo que 

transportava alumínio fundido, matéria transportada a 800º C. Constatou-se que há necessidade de 

uniformizar os regulamentos nacionais relativos a este tipo de matéria e de transporte. A Reunião Co-

mum convidou as delegações a fornecer ao representante da Alemanha informações sobre os tipos de 
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autorizações concedidas pelas autoridades competentes em cada país e dados sobre acidentes que 

tenham ocorrido. O representante da Alemanha dispôs-se a compilar as informações recebidas até o 

final de 2018 e a preparar um relatório. 

b) Melhoria do relatório de acidente 

Documento : ECE / TRANS / WP.15 / AC.1 / 2018/26 (França); 

Documentos informais: INF.26 (março de 2018) (França), INF.31 e INF.31 / Rev.1 (França). 

Após discussão, a Reunião Comum aprovou com alterações a proposta de mandato para a melhoria 

do relatório de acidentes através da criação de um grupo de trabalho informal que será liderado pela 

França. 

 

VII. Eleição da Mesa para 2019 

13- Seguindo propostas da Roménia e da Áustria, o Sr. Claude Pfauvadel (França) foi reeleito Presidente da 
Reunião Comum para 2019 e a Sra. Silvia García Wolfrum (Espanha) foi eleita Vice-Presidente. 

 

VIII. Sequência dos trabalhos 

14- A reunião foi informada que a próxima sessão terá lugar em Berna de 18 a 22 de março de 2019 e que a 
data limite para submeter documentos foi fixada em 21 de dezembro de 2018. 

 

IX. Questões diversas 

15- 

a) Referência à autoridade competente no ADR 

Documento informal :  INF.21 (secretariado). 

A Reunião saudou o trabalho realizado pelo secretariado mas considerou difícil estudar em sessão to-

das as questões suscitadas pelo que decidiu confiar a sua análise a um grupo de trabalho informal que 

tratasse deste assunto e do controlo e homologação de cisternas. As delegações interessadas foram 

encorajadas a apresentar na sessão de março de 2019 uma proposta de mandato para este grupo. 

b) Formação Online para transportadores 

Documento informal:  INF.19 (IRU). 

A Reunião Comum constatou que este assunto não é tratado uniformemente nos diferentes países. O 

representante da IRU foi convidado a rever a sua proposta tendo em conta as observações feitas na 

sessão, e voltar a submeter proximamente este assunto ao grupo de trabalho do transporte de merca-

dorias perigosas e ao comité de segurança do ADN. Poderão assim ser determinadas as questões a 

estudar e submeter na próxima Reunião Comum. 

c) Transporte de resíduos perigosos 

Documento informal:    INF.4 (FEAD). 

Em geral houve acordo para a ideia de estabelecer um grupo de trabalho informal sobre estas maté-

rias dirigido pela FEAD. Um documento compilando as observações dos que tiverem interesse em par-

ticipar deverá ser submetido numa Reunião Comum futura que deliberará o caminho a seguir. 

d) Homenagem ao Sr. Helmut Rein (Alemanha) 

A Reunião Comum foi informada da saída do Sr. Helmut Rein, Vice-Presidente da Reunião Comum 

desde 1996, por motivo de reforma tendo a Reunião agradecido o excelente trabalho e contributo para 

o transporte seguro de mercadorias perigosas e desejou-lhe uma aposentação longa e feliz. 


