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

 
 

Acordo multilateral M308 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à inspeção periódica das garrafas de aço de construção soldada para GPL 

 

1. O presente acordo diz respeito à inspeção periódica das garrafas de aço de construção soldada recar-

regáveis para o transporte de gases de petróleo liquefeito (GPL), dos números ONU 1011, 1075, 

1965,1969 ou 1978. 

 

2. Em derrogação do disposto no 6.2.3.5.1 do ADR, durante a inspeção periódica, as garrafas de aço de 

construção soldada cheias em conformidade com a norma EN 1439 ou com a norma EN 14794 estão 

dispensadas da inspeção do estado interior exigido pelo 6.2.1.6.1 (b) do ADR. 

 

3. Este acordo aplica-se somente às garrafas cheias com GPL de alta qualidade ou com uma contamina-

ção residual. Esta condição considera-se satisfeita, se o GPL cumprir com os níveis da norma ISO 

9162:1989, no diz respeito a contaminantes corrosivos. 

 

4. O presente acordo é válido até 31 de dezembro de 2022 para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR que sejam signatárias do mesmo. Se for revogado antes daquela data por um dos 

signatários, permanecerá válido até àquela data apenas para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR signatárias do presente acordo que não o revogaram. 

 

Proposto pela Itália (7.11.2017). Assinado pela França (14.12.2017)  
 
Texto em inglês: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M308e.pdf 
 

 

Acordo Multilateral M309 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo à cablagem de acordo com o parágrafo 9.2.2.2.1  

 

1. Em derrogação do disposto no segundo parágrafo do 9.2.2.2.1 do ADR, a cablagem não deve ser tes-

tada conforme estipulado na norma ISO 16750-4:2010 e ISO 16750-5:2010. No entanto, deve ser ade-

quada às condições ambientais do veículo, tais como as variações de temperatura e as condições de 

compatibilidade dos fluidos, sob as quais se destina a ser utilizada. 

2. O presente acordo é válido até 31 de dezembro de 2018 para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR que sejam signatárias do mesmo. Se for revogado antes daquela data por um dos 

signatários, permanecerá válido até àquela data apenas para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR signatárias do presente acordo que não o revogaram. 

 

Proposto pela Alemanha (1.12.2017). Assinado pela França (14.12.2017) e pelo Reino Unido 
(22.12.2017) 
 
Texto em inglês: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M309e.pdf 
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Acordo Multilateral M 310 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 

relativo ao transporte de amoníaco em solução em GRG’s rígidos e compósitos 
 

1. Em derrogação aos requisitos da subsecção 4.1.1.10, o amoníaco em solução UN 2672 contendo não 

mais do que 35% de amoníaco, também pode ser transportado em GRG’s de material plástico rígido ou 

compósito dos tipos 31H1, 31H2 e 31HZ1. 

2. O GRG deve possuir um dispositivo para permitir o arejamento durante o transporte. A abertura do dis-

positivo de arejamento deve estar situada no espaço de vapor do GRG, nas condições de enchimento 

máximo durante o transporte, e deve cumprir as prescrições da secção 4.1.1.8 do ADR. 

3. O(s) GRG(s) apenas devem ser transportados em “veículos descobertos” tal como definidos no capítulo 

1.2.1 do ADR. 

4. Esta derrogação não é aplicável ao túnel do Canal da Mancha. 

5. O expedidor deve inscrever no documento de transporte: “transporte em conformidade com a secção 

1.5.1 do ADR (M310)”. 

6. O presente acordo é válido até 31 de dezembro de 2022 para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR que sejam signatárias do mesmo. Se for revogado antes daquela data por um 

dos signatários, permanecerá válido até àquela data apenas para o transporte nos territórios das Par-

tes Contratantes do ADR signatárias do presente acordo que não o revogaram. 

 

Proposto pela Irlanda (25.1.2018). Assinado pelo Reino Unido (26.1.2018) 

Texto em inglês: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M310e.pdf 
 
 

ACORDO A SER PROPOSTO POR PORTUGAL, PARA RENOVAR O ANTERIOR M254 

 
Acordo Multilateral M XXX 

ao abrigo da secção 1.5.1 do ADR 
relativo à sinalização dos contentores com placas-etiquetas, em operações de  

transporte exclusivamente rodoviário 

 

1.  Por derrogação da subsecção 5.3.1.2, não é necessária a sinalização dos contentores com placas-

etiquetas, quando estes são usados em operações de transporte exclusivamente rodoviário, exceto se 

transportarem mercadorias perigosas das classes 1 ou 7.  

2.  Cada carregamento que é expedido de acordo com este acordo multilateral deve ser acompanhado por 

um documento de transporte, de acordo com a secção 5.4.1, contendo a seguinte informação:  

 “Transporte de mercadorias perigosas em contentor, em operação de transporte exclusivamente rodo-

viário (MXXX)”.  

3.  As outras prescrições do ADR devem ser cumpridas.  

4. O presente acordo é válido até 31 de dezembro de 2022 para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR que sejam signatárias do mesmo. Se for revogado antes daquela data por um dos 

signatários, permanecerá válido até àquela data apenas para o transporte nos territórios das Partes 

Contratantes do ADR signatárias do presente acordo que não o revogaram 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M310e.pdf

