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ÚLTIMAS REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 
EM QUE PORTUGAL NÃO PARTICIPOU 

 
(resumos elaborados pelo IMT e pela DGEG) 

 
 
REUNIÃO COMUM RID/ADR/ADN         
Genebra, 19 a 29 de setembro de 2017 
 
A Reunião Comum pronunciou-se sobre os seguintes temas: 
 
a) Harmonização com as recomendações das Nações Unidas para o transporte de mercadorias perigosas – 

regulamento tipo (Livro laranja): O GT adotou, com algumas alterações editoriais, as propostas de emendas, 
tendo em conta a harmonização com 20ª revisão do livro laranja, que podem ser consultadas no anexo I do 
relatório;  

 
b) Foi decidido não adotar uma proposta de medidas mais liberais para o transporte de fertilizantes à base nitrato 

de amónio, provenientes da última revisão do livro laranja, com a argumentação de que as regras do 
RID/ADR/ADN são mais restritas, e de acordo com o representante dos fabricantes europeus de fertilizantes, o 
atual texto não causa problemas, mesmo tendo em conta as divergências verificadas com o transporte marítimo; 

 
c) Foi adotada a proposta de incluir os gases inflamáveis na lista das mercadorias perigosas de alto risco (Quadro 

1.10.3.1.2); 
 

d) Foi adotada a proposta de isenção da marca "matéria perigosa para o ambiente”, para o transporte de 
mercadorias perigosas em quantidades limitadas, à exceção dos n.

os
 ONU 3077 e 3082; 

 
e) Foi discutida a situação identificada no Reino Unido relativamente ao transporte não declarado de mercadorias 

perigosas por correio postal, em condições inaceitáveis, quando normalmente esse transporte não seria 
permitido. Várias delegações apoiaram a ideia de introduzir no RID/ADR/ADN, as disposições do livro laranja 
que refletem as proibições decorrentes dos atos da União Postal Universal (UPU) e as derrogações a essas 
proibições. No entanto, também foi reconhecido que o crescimento exponencial das compras na Internet 
representava problemas: muitos produtos são encomendados pela Internet, e as empresas de distribuição 
geralmente não se preocupam se os produtos encomendados são perigosos ou não. Além disso, não são 
utilizados apenas serviços postais, mas também os serviços de empresas de correio expresso, que por sua vez 
não estão obrigados a cumprir as regras da UPU, tendo ficado claro que a adição de uma referência aos atos da 
UPU no RID/ADR/ADN não resolverá o problema. 

 
Foi analisado o Relatório sobre o 10º Workshop do roteiro sobre gestão de riscos no âmbito do transporte ferroviário, 
rodoviário e vias navegáveis interiores de mercadorias perigosas, transmitido pela Agência Ferroviária Europeia 
(ERA), em particular a finalização de um guia-quadro sobre gestão de riscos, um guia de avaliação de risco, um guia 
de tomada de decisão e um glossário de estrutura. Também foi previsto um guia sobre dados, mas não foi possível 
concluí-lo até agora. Por conseguinte, parte do guia de dados foi incluído, provisoriamente, no guia de estimativa de 
risco. Foi sugerido que as ferramentas fossem usadas individualmente pelos Estados na determinação das restrições 
de trânsito, conforme previsto no Capítulo 1.9. 

A RC congratulou-se com os progressos realizados nos esforços para assegurar que os Estados Unidos reconheçam 
as aprovações emitidas pelas Partes Contratantes no RID/ADR/ADN relativamente aos recipientes sob pressão, o 
que deverá levar à aceitação recíproca nas Partes Contratantes de recipientes aprovados nos Estados Unidos de 
acordo com os requisitos do Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT). É expectável que as 
alterações necessárias, que conduzam ao mútuo reconhecimento, produzam efeitos a partir de 2021. 

A Reunião Comum constatou que, na sua 102.ª sessão, o WP.15 adoptou as emendas ao ADR com base nas 
decisões tomadas pela Reunião Comum na sua sessão de março de 2017, em simultâneo com outras alterações que 
diziam respeito apenas ao ADR. Constatou-se que os serviços jurídicos das Nações Unidas não aceitaram algumas 
das correções propostas, argumentando não preenchiam os critérios estabelecidos pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas. O representante da União Europeia explicou que a mudança de status dessas modificações de "correções" 
para "emendas" representava um problema para a União Europeia. Na opinião dos peritos jurídicos da Comissão 
Europeia, em conformidade com a Decisão 2016/1795 do Conselho, os Estados-Membros foram autorizados a 
aceitar apenas alterações formais e menores às alterações propostas ao ADR e ADN em 1 de janeiro de 2017, mas 
não as novas emendas que foram propostas. Por conseguinte, exprimiu o desejo de que a proposta de alteração 
fosse retirada, para evitar complicações legais. A Reunião Comum confirmou que há alternativas legais disponíveis 
para dar cumprimento às alterações propostas, por meio de correções ou acordos multilaterais, tendo ainda sugerido 
que o secretariado da UNECE consultasse os Serviços Jurídicos das Nações Unidas, de forma a elaborar um 
procedimento de correção para todos os casos possíveis, tendo ainda recomendado que, em situações similares, os 
projetos de decisões do Conselho da União Europeia devem possuir flexibilidade necessária para permitir possíveis 
correções ou, se necessário, mudanças, sem que seja necessário recorrer a uma nova decisão durante o período 
que decorre entre as revisões do RID/ADR/ADN. 
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52ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS  
DO CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (TDG – ECOSOC) 
Genebra, 27 de novembro a 6 de dezembro de 2017 

 

Principais temas tratados e alterações adotadas para a 21ª edição do Regulamento Tipo (Livro Laranja/2019): 

a) O Grupo de trabalho dos acumuladores elétricos manteve o mandato do Subcomité para trabalhar no sistema de clas-
sificação de perigo para as pilhas/acumuladores de lítio. 

b) O Grupo de trabalho dos explosivos reuniu de 27 de novembro a 1 de dezembro, em paralelo com o plenário do Sub-
comité, tendo apresentado seu relatório em 3 documentos (Inf.52 + Inf.52 Add1 + Inf.52 Add.2).  

c) No quadro 1.4.1, lista indicativa das mercadorias perigosas de alto risco, é incluída a nova linha "Classe 1, Divisão 1.6: 
explosivos", após a linha "Classe 1, divisão 1.5". 

d) O SC TDG considerou que a revisão do Capitulo 2.1 do GHS é um tema a analisar em conjunto com o SC GHS, fi-
cando a reunião conjunta dos 2 subcomités agendada para julho de 2018.  

e) Para o número ONU 3291 será eliminada a referência ao GE II na coluna (5) do Quadro do Capitulo 3.2, de modo a 
garantir a consistência com o princípio geral estabelecido no 2.0.1.3, e tendo em conta que a embalagem deve cum-
prir os requisitos estabelecidos para o GE II, conforme indicado nas instruções de embalagem P621, IBC620 e LP621. 

f) Foi adotada a aplicação da instrução de embalagem P003 a artigos de grande dimensão. 

g) Foi aprovada a supressão da última linha do quadro em 6.5.2.2.1 e da nota b). Deste modo, a marcação da carga de 
empilhamento máxima permitida para os GRG’s apenas deve constar no pictograma do 6.5.2.2.2. 

h) Adotadas correções nos modelos de etiquetas nºs 7A, 7B e 7C, no parágrafo 5.2.2.2.2. 

i) O SC TDG considerou que deviam ser tidas em conta as informações fornecidas pela OMI relativas ao glossário do 
anexo B (em Iniciação não substituir “risco significativo” por “perigo significativo”) e relativas ao parágrafo 5.3.1.1.2. 

j) Foram aprovadas correções à disposição especial 392 (c) do Capítulo 3.3, e foi adotada a expressão "encerramento 
de todas as aberturas", que já tinha sido aprovada na Reunião Comum RID/ADR/ADN.  

k) O SC TDG confirmou que os artigos (máquinas, aparelhos ou dispositivos) que contenham mercadorias perigosas 
para as quais já exista uma designação oficial de transporte (proper shipping name) na lista das mercadorias perigo-
sas, não ficam abrangidos pelo UN 3363. Consequentemente, os artigos dos números ONU 3537 a 3547 não preci-
sam de ser reclassificados sob o número ONU 3363 quando transportados em vazio por limpar, mesmo que a quanti-
dade de mercadoria perigosa neles contida não exceda os limites de especificados na coluna 7 (a) da lista das merca-
dorias perigosas. Para o efeito, foi aprovada a seguinte alteração na disposição especial 301: Na primeira frase, subs-
tituir "máquinas ou aparelhos" por "artigos, tais como máquinas, aparelhos ou dispositivos". Na segunda, terceira, 
quarta e quinta frases e na última frase, substituir "máquinas ou aparelhos" por "artigos”. 

l) Homenagem ao senhor Olivier Kervella - o Subcomité expressou a sua profunda apreciação e gratidão pelo trabalho e 
dedicação do senhor Kervella durante os 35 anos que esteve ao serviço às Nações Unidas nas áreas do transporte de 
mercadorias perigosas e da gestão de produtos químicos, como secretário do Subcomité TDG e do Comité TDG/GHS, 
considerou que a falta do seu vasto conhecimento nessas áreas constitui uma perda muito grave e desejou-lhe todo o 
sucesso em novas atividades. 

 
 
34ª SESSÃO DO SUBCOMITÉ DO SISTEMA GLOBALMENTE HARMONIZADO   
DE CLASSIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS DO  
CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (GHS/ECOSOC) 
Genebra, 6 a 8 de dezembro de 2017 

 
O Subcomité GHS tomou conhecimento dos documentos do Subcomité TDG sobre a revisão do Manual de Ensaios e 
Critérios, no que se refere aos ensaios dos explosivos e matérias comburentes. O SC GHS concordou com o SC TDG em 
aproveitar os dados existentes para evitar novos testes para a nitrocelulose.  

O grupo de trabalho informal continua a trabalhar no sistema de classificação dos explosivos, verificando o seu desempe-
nho e agilizando, na medida do possível, os critérios para a revisão do capítulo 2.1 do GHS. 

O SC GHS está a desenvolver o seu trabalho no sentido de limitar a utilização de animais para fins de classificação e foi 
informado que o Parlamento Europeu também está a trabalhar no sentido de promover a proibição global dos testes, em 
animais, para os cosméticos. As atividades da Parceria Europeia para Abordagens Alternativas para Testes de Animais 
(EPAA) também foram mencionadas 

O Subcomité concordou em princípio com a proposta de abordar a classificação de produtos químicos sob pressão no 
GHS. No entanto, foram pedidos esclarecimentos, tendo os representantes do CEFIC e da EIGA sido convidados a apre-
sentar uma proposta revista na próxima sessão. 

A maioria dos peritos e representantes da indústria apoiou o conceito de uma lista não vinculativa de produtos químicos 
classificados de acordo com o GHS, como forma de obter classificações harmonizadas. Para tal, serão aproveitados os 
recursos e conhecimentos já existentes (por exemplo, bancos de dados e plataformas como o portal da eCHEM da OCDE, 
as informações de segurança química da OMS/OIT, a lista de mercadorias perigosas do Regulamento Tipo das Nações 
Unidas, etc.) 
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O plenário concordou que seria apropriado realizar uma reunião conjunta de ambos os subcomités em julho de 2018 para 
discutir temas de interesse comum (por exemplo, revisão do capítulo 2.1 do GHS). Os presidentes de ambos os subcomi-
tés, em consulta com o secretariado, decidirão a data, o tempo necessário e os tópicos a serem discutidos após o prazo 
para envio de documentos. 

O Subcomité foi informado que o Chefe da Secção de Mercadorias Perigosas e Cargas Especiais da Divisão de Transpor-
tes Sustentáveis da UNECE, Sr. Olivier Kervella, atingiu a idade de aposentação obrigatória de 62 anos durante a 52ª 
sessão do Subcomité de TDG. 

O SC GHS expressou a sua profunda gratidão por todo o trabalho que realizou nos últimos 35 anos e, em particular, pelo 
seu envolvimento desde o início dos anos 90 até a criação do Subcomité em 1999.  

 

 
REUNIÃO DO COMITÉ DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS DA COMISSÃO EUROPEIA (TDG) 
Bruxelas, 14 de dezembro de 2017 
 
A reunião foi presidida pela chefe da unidade C.2 da DG MOVE, Fotini Ioannidou, e teve a participação de 18 EM’s (AT, 
BE, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, SE, SK e UK), bem como da Suíça, da OTIF, da ECR e de 5 
ONG’s. 
 
Foram tratados na reunião os seguintes tópicos: 
 
a) Coordenação comunitária da participação dos EM’s nas reuniões internacionais do transporte de mercadorias perigosas; 
b) Harmonização entre o RID e o Anexo 2 da SGMS; 
c) Guideline 431 da OCDE permitindo subcategorização na corrosão da pele; 
d) Coordenação entre os trabalhos no âmbito do REACH e do CLP; 
e) Novas derrogações nacionais no âmbito do artº 6º da Diretiva 2008/68/CE; 
f) Procedimentos de infração baseados na Diretiva (UE) 2016/2309; 
g) Implementação da Diretiva 2010/35/UE; 
h) Fiscalização da efetiva aplicação do ADR; 
i) Questões diversas. 
 


