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ACORDOS DE DERROGAÇÃO AO ADR E AO RID  
AINDA NÃO APRECIADOS POR PORTUGAL  

 
 

Acordo multilateral M313 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 
 

relativo ao transporte de matérias explosivas e objetos pertencentes às  
Forças Armadas e que devem ser destruídos 

 
1. Em derrogação do disposto nas subsecções 5.2.1.1 e 5.2.2.1 do ADR, as substâncias explosivas e ob-

jectos da classe 1, pertencentes às Forças Armadas de uma Parte Contratante, que foram embalados 

antes de 1 de janeiro de 1990, em conformidade com os requisitos do ADR nessa altura, não precisam 

de ser marcadas e rotuladas de acordo com o ADR. 

No entanto, serão marcadas e rotuladas de acordo com a secção 5.1.2.1 do ADR. 

 

2. A derrogação é aplicável nas seguintes condições: 

 

- as substâncias e os objetos explosivos devem ser enviados para destruição, 

- o transporte é efetuado como carregamento completo, e 

- o expedidor deve inscrever no documento de transporte: 

 

   "Transporte de acordo com a secção 1.5.1 do ADR (M313)".  

 

3. Todos os outros requisitos relevantes do ADR devem ser cumpridos. 

 

4. Este acordo é válido até 15 de junho de 2023 para o transporte nos territórios das Partes Contratantes 

do ADR signatários do presente acordo. Se o mesmo for revogado por um dos signatários, permanecerá 

válido até à data acima referida apenas para o transporte dos territórios das partes contratantes do ADR 

signatários do presente acordo que não o revogaram. 

 

Acordo multilateral M314 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 
 

relativo ao transporte de matérias dos números ONU 1002, 1006, 1013, 1046, 1056, 1058,  
1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297, 3298 e 3299 

 

(1) Em derrogação das disposições do ADR aplicáveis ao transporte de matérias dos números ONU 1002, 

1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297, 3298 e 3299, o 

transporte das mesmas pode ser executado de acordo com a disposição especial 660. 

 

(2) O expedidor deve inscrever no documento de transporte "Transporte nos termos da secção 1.5.1 do 

ADR (M314)". 

 

(3) O presente acordo é válido até 1 de janeiro de 2019 para o transporte nos territórios das Partes Contra-

tantes do ADR signatárias do presente acordo. Se for revogado antes dessa data por um dos signatá-

rios, permanecerá válido até à data acima referida apenas para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR signatários do acordo que não a revogaram. 
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