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63ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 3 de outubro de 2018 

 

ATA DA 63ª 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 ANAREC, a 
ASAE, a DGRM, o IAPMEI e a Takargo não se fizeram representar, justificando a sua ausên-
cia. A FECTRANS, o IST e o SITRA não se fizeram representar, sem justificação. 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

2. A ordem de trabalhos provisória (CNTMP/2018/24-rev3) foi adotada sem alterações. 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 62ª SESSÃO PLENÁRIA 

3. A ata da 62ª sessão plenária (CNTMP/2018/23) foi ratificada com a seguinte correção nos pa-
rágrafos 26 e 27: onde se lê “…marcação…”, deverá ler-se “…marca…”. 

4. A propósito do constante no parágrafo 25 da ata, a DGEG questionou o plenário no sentido de 
saber se alguém já tinha alguma informação, relativamente a casos idênticos noutros países. 
O IPQ defendeu que a resposta se encontra provavelmente na própria DGEG. A APETRO in-
formou que foi colocada a questão à AEGPL e que ainda não obteve resposta. A DGEG voltou 
a referir que se trata de um vazio legal quanto a este tipo de licenciamento e que, se a respos-
ta a esta questão estivesse na própria DGEG, a mesma não teria sido colocada à CNTMP. 

5. Relativamente ao parágrafo 31 da ata, foi reiterada pelo Presidente a situação do andamento 
do projeto de portaria preparado pela Comissão, de revisão das restrições à circulação rodovi-
ária de mercadorias perigosas e questionada na anterior sessão pela ANTRAM, relembrando 
a conveniência de as entidades diretamente interessadas se manifestarem junto dos Ministé-
rios do Planeamento e Infraestruturas e da Administração Interna, quanto à importância de ser 
aprovado o referido projeto de portaria, oportunamente submetido pelo IMT ao MPI. 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

6. O Presidente apresentou o pedido de adesão à CNTMP, por parte da APAT – Associação dos 
Transitários de Portugal (CNTMP/2018/32). 

7. O BVR, o IMT, a Tutorial, a DGEG e a APSEI pronunciaram-se de forma positiva quanto à 
oportunidade de participar na CNTMP a associação que representa as empresas transitárias, 
cuja intervenção é cada vez maior na cadeia do transporte multimodal do transporte de mer-
cadorias perigosas. 

8. O pedido de adesão da APAT foi submetido a aprovação e votado favoravelmente, por unani-
midade dos organismos e serviços públicos membros da Comissão presentes (por se tratar da 
admissão de uma organização económica e profissional, em cumprimento do disposto no nº 2 
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do artigo 31º do Regulamento Interno da CNTMP, só esses organismos dispõem de direito de 
voto). 

9. De seguida, o Presidente da Comissão informou os presentes, que, de acordo com o nº 1 do 
artigo 9º do Regulamento Interno da CNTMP, irá cessar funções brevemente quando deixar de 
prestar serviço no IMT, IP, em fim de novembro próximo, por completar o limite de 70 anos de 
idade imposto por lei para o exercício de funções enquanto trabalhador da Administração Pú-
blica (apesar de o atual Governo pretender alterar essa legislação, para que o trabalhador ao 
completar os 70 anos possa, a seu pedido, continuar em funções públicas, ainda assim, não é 
de prever que tal alteração esteja aprovada e em vigor a tão curto prazo). Também informou 
da sua disponibilidade, posteriormente a novembro de 2018, para o que o IMT ou a CNTMP 
lhe queiram propor e/ou confiar, o que fará sem qualquer contrapartida remuneratória. 

10. A DGEG sublinhou a importância da intervenção do atual Presidente na CNTMP, desde o iní-
cio do Grupo de Trabalho que deu origem à Comissão que é hoje. Lembrou que em tempos o 
Presidente homenageou todos os que passaram pela CNTMP, mas que provavelmente nunca 
obteve ele próprio a merecida homenagem. Todos os membros da Comissão reconhecem a 
sua competência, profissionalismo e capacidade de liderança, não só na CNTMP, como repe-
tidamente eleito como presidente do WP15 da UNECE. A DGEG convidou os presentes a se 
manifestarem, no sentido de que o atual presidente seja renomeado pelo IMT (nos termos do 

nº 1 do artigo 7º do Regulamento Interno da CNTMP).  

11. Pelos anos de experiência e mérito nacional e internacional reconhecido, a grande maioria dos 
membros da Comissão fez saber o seu apoio ao atual Presidente da CNTMP, pese embora 
seja do conhecimento geral que a decisão cabe ao Conselho Diretivo do IMT, I.P. 

12. O IPQ manifestou-se no sentido de que, em sua opinião, a Comissão não deve propor algo 
expressamente, sendo certo que a permanência do atual Presidente na Comissão seria uma 
mais-valia para a CNTMP. O IMT, na pessoa da Eng.ª Luísa Costa e em nome de toda a sua 
equipa, subscreveu o que foi referido pela DGEG, sublinhando a necessidade de haver al-
guém desejavelmente com o prestígio, as qualidades e os conhecimentos do atual Presidente 
para liderar a Comissão. A AT manifestou total concordância com as intervenções da DGEG e 
do IMT. A APETRO declarou que fará chegar a quem de direito um pedido/manifestação de 
que gostaria de ver o Eng. José Alberto Franco a continuar a liderar esta Comissão, pelo con-
tributo dado todos estes anos, fora e dentro do país. A FIOVDE, concorda com a APETRO e 
afirmou que todos temos a ganhar com a experiência e conhecimento do atual Presidente. A 
DGSaúde agradeceu ao atual Presidente e subscreveu o que já foi dito; apesar de a decisão 
recair sobre o CD do IMT, nada impede que se lhe faça chegar uma informação “orientativa” 
sobre a qualidade e excelência do trabalho, e da necessidade de continuidade deste trabalho 
desenvolvido a nível nacional e internacional, estando a DGSaúde disponível para assinar 
qualquer documento que seja feito no sentido da continuidade. 

13. O Presidente afirmou aqui que as intervenções produzidas são da inteira responsabilidade de 
quem as proferiu, apesar de as agradecer reconhecidamente.  

14. A BVR concordou com a DGEG e com as anteriores intervenções. A Tutorial referiu que, até 
quem mostrou uma posição contrária a uma iniciativa de proposta neste domínio, reconheceu 
o trabalho irrepreensível do Eng. José Alberto Franco, esperando poder continuar a contar 
com a liderança do atual Presidente na condução dos trabalhos. A APSEI agradeceu ao Pre-
sidente o trabalho desenvolvido, disse estar disponível para subscrever uma petição individual 
ou conjunta, e propôs um voto de louvor ao atual Presidente. 

15. O ISQ referiu a disponibilidade e colaboração que sempre lhe foi prestada pelo IMT, na pes-
soa do Eng. José Alberto Franco, e também subscreveu a intervenção da DGEG e da genera-
lidade das anteriores, estando disponível para apoiar qualquer iniciativa por parte das organi-
zações económicas e profissionais no sentido de manter a continuidade do atual Presidente 
da CNTMP em funções. A ANPC reconhece o trabalho do Eng. José Alberto Franco, tanto a 
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nível técnico como na adequação da regulamentação à realidade portuguesa, a forma conti-
nuada como consegue envolver, de modo formal e informal, os organismos públicos e as or-
ganizações económicas e profissionais, o que é pouco comum, se é que existe paralelo nou-
tras áreas da Administração Pública; trata-se de uma liderança que é difícil sustentar com a 
escassez de recursos que sem tem vindo a agravar nos últimos anos e desejou, a título pes-
soal, poder contar com a continuidade do atual Presidente. A ANSR comentou que são legíti-
mas algumas dúvidas já expostas, mas que outra presidência da CNTMP não será a mesma 
coisa. A COMRSIN, apesar de ser um elemento relativamente recente na Comissão, deixou 
claro o apoio a uma iniciativa para a continuidade do Presidente, conforme anteriores inter-
venções. A ANTRAM agradeceu ao Eng. José Alberto Franco o facto de ter aberto o tema das 
mercado-rias perigosas em Portugal, tirando-o dos gabinetes e trazendo-o para a rua, “tendo 
sido um grande contributo para a segurança do transporte das mercadorias perigosas no nos-
so país”. A FIEQUIMETAL também pretendeu demonstrar o grande agradecimento pelo traba-
lho e colaboração prestados pelo Presidente e dar o apoio a qualquer iniciativa que se realize 
a favor da sua continuidade. 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

16. Foi apresentado um resumo da última reunião internacional do setor em que Portugal não se 
fez representar, elaborado pelo IMT (CNTMP/2018/26), relativa à última Reunião Comum 
RID/ADR/ADN. 

17. O documento CNTMP/2018/25, relativo à 53ª sessão do Subcomité TDG do ECOSOC, não 
ficou concluído a tempo de ser examinado na presente sessão da CNTMP, pelo que o IMT 
prometeu divulgá-lo logo que possível. 

18.  O plenário manifestou de novo a necessidade de Portugal participar nestes fóruns, pois a au-
sência não permite salvaguardar os interesses nacionais. 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

19. Relativamente aos acordos de derrogação sobre os quais a Comissão deu parecer favorável 
na sessão anterior, o Presidente informou que foram propostos para assinatura ao Conselho 
Diretivo do IMT. Tendo surgido dúvidas por parte do CD sobre a sua competência para assinar 
tais acordos de derrogação, o assunto seguiu para os serviços do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, para orientação. 

20. O Presidente propôs ao plenário a suspensão da análise dos acordos de derrogação ao ADR 
e ao RID ainda não apreciados por Portugal (CNTMP/2018/27), sem prejuízo de os mesmos 
terem de vir a ser estudados pela Comissão. 

21. A Tutorial referiu que é com preocupação que tem conhecimento da inversão no sentido da 
simplificação que existia relativamente a esta matéria, e que permitia que algumas destas po-
sições pudessem ser adotadas em tempo útil, tanto mais que muitos destes acordos têm por 
objetivo a antecipação de regras que vão entrar em vigor em novas edições do ADR. O ITG 
questiona se a CNTMP pode tomar alguma posição sobre a matéria ou não, no sentido de 
sensibilizar sobre a importância da celeridade na assinatura destes acordos. A APETRO reite-
rou a importância da assinatura do acordo M308. 

22. A FIOVDE propôs que os serviços do MNE fossem sensibilizados para que estes acordos de 
derrogação fossem assinados em tempo útil. A APA mostrou-se favorável à proposta de sus-
pensão e propôs que o Presidente tentasse falar com a pessoa que acompanha o processo, 
no sentido de clarificar o enquadramento dos acordos de derrogação. A ANPC questionou 
acerca da responsabilidade pela assinatura dos mesmos nos outros países Partes Contratan-
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tes do ADR, tendo o Presidente respondido que nos países vizinhos quem assina é uma estru-
tura idêntica ao IMT e que, na Alemanha, é uma técnica superior a quem foi delegada compe-
tência para o efeito. 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

23. A APQuímica apresentou um pedido de interpretação relativo aos técnicos superiores de se-
gurança no trabalho (CNTMP/2018/33). A ACT garantiu que oportunamente enviará os escla-
recimentos necessários. 

24. A Tutorial comentou que foi considerada a categoria de conselheiro de segurança no recente 
contrato coletivo de trabalho assinado entre a ANTRAM e a FECTRANS. 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

25. A APSEI apresentou à Comissão um documento sobre os Relatórios Anuais de Atividade dos 
Conselheiros de Segurança (CNTMP/2018/29), em que propôs a constituição de um GT para 
estudar o modelo de relatório e eventualmente vir a propor alterações que permitam constituir 
uma mais-valia para a segurança do transporte de mercadorias perigosas, uma vez que atual-
mente os dados não são tratados estatisticamente. 

26. O Presidente explicou que o 1.8.3.3 do ADR deixa a possibilidade de entrega dos relatórios 
anuais de segurança à autoridade competente como facultativa. Em Portugal a situação é dife-
rente de Espanha, em que a entrega dos relatórios à autoridade pública é obrigatória, sendo 
que essa obrigação só faz sentido se fosse feito o tratamento dos dados contidos nos relatórios. 
Por outro lado, só uma alteração legislativa pode obrigar a que se evolua para o modelo espa-
nhol. 

27. A GROQUIFAR chamou a atenção para a inconveniência de alterações sucessivas, pois o atual 
modelo entrou em vigor no ano de 2015, ao que as empresas tiveram de se adaptar, algumas 
delas fazendo um grande esforço e investimento em meios informáticos. A FIEQUIMETAL ques-
tionou a sua aplicabilidade, dando o exemplo de que a avaliação de riscos seria em conformi-
dade com o interesse das empresas. A APQuímica discordou e referiu que a avaliação de riscos 
é evidenciada em local de trabalho, mas que no entanto o atual modelo poderá conter informa-
ções confidenciais. 

28. A ANTRAM mencionou que o relatório contém as quantidades transportadas, que uma coisa é a 
perspetiva da simplificação, outra é estar disponível para qualquer entidade e isso a ANTRAM 
não concorda. A ANPC referiu que o relatório anual de segurança é um comprometimento entre 
o conselheiro de segurança e a empresa e que seria útil que juntamente com as conclusões 
contivesse as ações futuras a tomar, com calendarização para serem implementadas, sendo fei-
ta a avaliação dessa implementação no relatório do ano seguinte. Defendeu também que, no 
caso de haver relatório de acidente, este deveria ser incluído no relatório anual, de modo a que 
a autoridade possa verificar se as recomendações do CS foram adotadas pela empresa ou não, 
uma vez que o objetivo complementar da ANPC receber o relatório de acidente “esgotou-se”, já 
que o nº de relatórios de acidente recebidos era insignificante; propôs que se insira uma com-
ponente corretiva no corpo do relatório anual. A Tutorial comentou que o atual relatório anual é 
visto como uma necessidade de cumprir um requisito legal e raramente é visto como proposta 
de melhoria. 

29. Foi aprovada por unanimidade a proposta de GT para desenvolver este tema e apresentar pro-
posta dentro de 2 sessões plenárias, a ser constituído pelo IPQ, pela ANTRAM, pela Tutorial, 
pela GROQUIFAR, pelo IMT, pela FIEQUIMETAL, pela ANPC (sujeito a confirmação) e coorde-
nado pela APSEI.  
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30. O IPQ apresentou um documento sobre marcação das inspeções extraordinárias nas placas 
das cisternas rodoviárias (CNTMP/2018/31), referindo que o ADR só prevê 2 marcações para 3 
atos, e propôs um GT para desenvolver o tema. 

31. Foi aprovada por unanimidade a proposta de GT para desenvolver este tema e apresentá-lo na 
próxima sessão plenária, a ser constituído pelo ISQ, pela BVR, pelo ITG e pela Tutorial, coor-
denado pelo IPQ. 

QUESTÕES DIVERSAS 

32. Foi apresentado pelo IMT o relatório das listas de controlo enviadas pelas autoridades de fisca-
lização em 2017 (CNTMP/2018/30). 

33. Sublinhando a apresentação gráfica sugestiva em que foi feita a comparação das infrações de 
2017 com as dos anos anteriores, o Presidente chamou a atenção para a permanência, ao lon-
go dos anos, de a maioria das infrações incidir sobre a falta de equipamento de bordo. Questio-
nou se tal se deveria a uma incidência especial nas ações de fiscalização. A PSP retorquiu que, 
quando um veículo é alvo de fiscalização, tudo é fiscalizado. 

34. A Tutorial concordou que os números (50% dos veículos controlados apresentarem infrações) a 
preocupam, mas para além destes, existem infrações cujo número considera mais preocupante, 
nomeadamente o relativo às mercadorias não admitidas a transporte. Estas infrações são regis-
tadas nas listas de controlo, no entanto o seu número está englobado no grupo “Outras infra-
ções” e não foi individualizado. 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

35. O Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2018/28), no qual a 64ª sessão plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada para 
o dia 6 de fevereiro de 2018. A Tutorial acrescentou informação sobre próximas reuniões inter-
nacionais no âmbito dos transportes aéreo e marítimo de mercadorias perigosas. 

36. A APSEI informou os presentes que vai promover de 13 a 15 de Novembro, a PROTEGER 
2018 – 6.ª CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA, a qual vai ter lugar no Altice Arena – Sala Tejo. 
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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 Francisco Geraldes 

APA Agência Portuguesa do Ambiente, IP Eng. João Carvalho 

AP3E Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de Explosivos Eng. Luís da Silva Cruz 

APETRO Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas Eng. José Alberto Oliveira 

APQuímica Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação Eng. José Barardo Ribeiro 

APSEI Associação Portuguesa de Segurança 
Drª Maria João Conde 

António Gomes da Silva 

AT Autoridade Tributária e Aduaneira Drª Isabel Ferreira da Costa 

BVR Bureau Veritas Rinave, Lda. Eng. Rui Costa 

CNE Centro Nacional de Embalagem Eng. Pedro Caldeira 

COMRSIN Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares Eng. Pedro Rosário 

DGAE Direção-Geral das Atividades Económicas Drª Gracinda Marote 

DGEG Direção-Geral de Energia e Geologia Eng. Bernardino Gomes 

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 Major Abel Adriano 

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

IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 

Engª Luísa Costa 

Engª Ana Sabrosa 

Drª Fátima Rodrigues 

Eng. João Forte 

IPQ Instituto Português da Qualidade, IP Eng. Manuel Rebelo 

ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade 
Eng. Mário Sapatinha 

Eng. Mário Teixeira 

ITG Instituto Tecnológico do Gás Eng. João Ferreira 

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 Virgílio Sá 

Subintendente Diogo Simões 

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 


