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RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS ÚLTIMAS REUNIÕES IN-

TERNACIONAIS DO SETOR 

 

2ª CONFERÊNCIA DAS PARTES CONTRATANTES DO ADR 

Genebra, 13.05.2019  
 

1. A segunda Conferência das Partes Contratantes do ADR teve lugar, em Genebra, na tarde do dia 13 

de Maio de 2019, nos termos do artigo 13.º do Acordo, a pedido do Governo de Portugal 

(2018/OES/395/TRANS, 12.10.2018). A representação de Portugal foi assegurada pelo Senhor Presi-

dente do Conselho Diretivo de IMT, Dr. Eduardo Feio. A convocação da conferência obteve a concor-

dância expressa por parte dos Governos de: Azerbaijão, Bielorrússia, Eslováquia, Espanha, Federação 

Russa, Finlândia, Geórgia, Grécia, Holanda, República Checa, Sérvia, Suíça, Tunísia, Turquia e Ucrâ-

nia. 

Foram eleitos o Presidente para a Conferência Sr. Pfauvadel (França) e os Vice-Presidentes Sr. Simoni 

(Itália) e Sr. Boboye (Nigéria). 

2. A Secretária Executiva da UNECE, Olga Algayerova, saudou a decisão e afirmou que, embora o ADR 

tenha estado aberto à adesão de todos os Estados-Membros desde a sua entrada em vigor em 1968, o 

prefixo “europeu” no título do acordo provou ser um obstáculo à sua adesão, por vários países. 

Realçou as conquistas do ADR, na promoção da segurança no transporte de mercadorias perigosas, e 

declarou que, mais países poderão aproveitar o seu efetivo valor, como instrumento das Nações Uni-

das experimentado e testado nas últimas cinco décadas. A UNECE mantem-se disponível para apoiar 

esses países, na implementação do ADR e no seu avanço rumo às metas de segurança viária, como 

um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

A mudança de título para o ADR é o resultado de vários anos de negociações entre especialistas inter-

nacionais do transporte de mercadorias perigosas sob os auspícios do Comité de Transportes Interio-

res da UNECE.  

ECE/TRANS/ADR/CONF2019/3 (Portugal) 

Por esta razão, as Partes Contratantes do Acordo, adotaram por consenso a proposta de Portugal de 

suprimir a palavra "europeu" do título, passando a denominar-se “Acordo relativo ao Transporte Inter-

nacional de Mercadorias Perigosas por Estrada, mantendo-se o atual acrónimo ADR. 

A alteração do título do ADR, entrará em vigor em 1 de janeiro de 2021, desde que nenhuma objeção 

tenha sido expressa dentro de um período de seis meses após a notificação do Protocolo de emenda, 

pelo Secretário-Geral da ONU a todas as Partes Contratantes. 

 

A delegação portuguesa 

Eduardo Feio 

Fátima Rodrigues 
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106ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO  
DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS  
PERIGOSAS DA UNECE (WP.15) 
Genebra, 13 a 17.5.2019 
 

1. A presente sessão decorreu no Palácio das Nações, presidida por Ariane Roumier (França) e com a 

vice-presidência de Alfonso Simoni (Itália).  

2. Participaram nos trabalhos delegados governamentais da Alemanha, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, 

Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Geórgia, Holanda, 

Hungria, Itália, Letónia, Luxemburgo, Polónia, Portugal, República Checa, República da Moldávia, Ro-

ménia, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, todos Estados Membros da UNECE, bem como os repre-

sentantes da Nigéria e Marrocos que participaram na sessão como membros titulares, em conformida-

de com o artigo 1.º, alínea b), do regulamento interno do Grupo de Trabalho. Igualmente, participaram 

os representados a União Europeia e da OTIF (caminhos de ferro), e delegados das organizações não-

governamentais CEFIC (indústria química), ECFD (comércio de combustíveis) e IRU (transportadores 

rodoviários). 

3. A agenda adotada compreendeu a avaliação dos trabalhos da 81ª sessão do Comité dos Transportes 

Interiores da UNECE, a Conferências das Partes Contratantes do ADR, o “estado do Acordo ADR”, o 

seguimento dos trabalhos da Reunião Comum RID/ADR/ADN, as novas propostas de emenda ao ADR 

[(a) Construção e aprovação de veículos e (b) Propostas diversas], a interpretação do ADR, os traba-

lhos futuros e as questões diversas, terminando com a habitual aprovação do “report”. 

4. O Grupo de Trabalho discutiu e adotou, as propostas provenientes das sessões da primavera de 2019 

da Reunião Comum RID/ADR/ADN, com vista à sua futura entrada em vigor em 2021. 

5. No ponto da ordem de trabalhos das novas propostas de emenda aos anexos A e B do ADR para en-

trada em vigor em 1 de Janeiro de 2021, o grupo de trabalho adotou o seguinte: 

a. Capítulo 1.1 (isenções relativas ao transporte de gases, definição da unidade Nm3 utilizada no 

quadro do ADR 1.1.3.2, teor energético dos combustíveis) 

b. Capítulo 3.3 (o segundo travessão da alínea l) da disposição especial 363, não aplicável quando 

antecipadamente se sabe, que não passa por um túnel com restrições de passagem) 

c. Capítulo 5.4 – 5.4.1.1.1 (k) [na 1.ª frase, depois de "entre parênteses", inserir "ou a menção '(─)””. 

Na 2.ª frase, após "código de restrição", inserir "ou a menção '(─)””] 

d. Capítulo 9.1 - 9.1.3.4 adicionar um novo parágrafo, após o primeiro parágrafo para melhor clareza 

"O veículo não deve ser utilizado para o transporte de mercadorias perigosas, após o prazo de va-

lidade nominal até que o veículo tenha um certificado de aprovação válido." 

7. Foram debatidos os seguintes temas: 

a) Transporte de matérias estabilizadas por regulação de temperatura - monitorização da tempera-

tura em contentores refrigerados a partir da cabine do motorista - seção 9.6.1 (c)  

b) Sistema de travagem para veículos EX/II de categorias O1 e O2 – conforme 9.2.1 

c) Transporte por via postal de matérias da classe 7 de embalagens excetuadas, com atividade ra-

dioativa limitada 
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d) Informações exigidas no documento de transporte para passar em túneis sujeitos a restrições 

e) Marcação de unidades de transporte e contentores carregados com quantidades limitadas 

f) Mudança de matérias perigosas transportadas em veículos cisterna 

g) Mais de um reboque (ou semirreboque) numa unidade de transporte (8.1.1) 

h) Formato da secção transversal das cisternas em conformidade com o ADR 6.8.2.1.18 

i) Requisitos adicionais em S1 (6), S16 e S2, capítulo 8.5 

j) Retificação de alterações relacionadas com a atribuição de uma categoria de transporte para kits 

de produtos químicos e de primeiros socorros (ONU nº 3316) 

k) Certificado de formação do condutor de acordo com o 8. 2. 2. 8 

l) Proposta de ajustar o volume dos tanques de combustível, instalados na unidade de transporte 

m) Proposta de alteração da isenção 1.1.3.1 c) 

8. No respeitante à interpretação das disposições do ADR, o Grupo de Trabalho discutiu o seguinte: 

a) Interpretação dos requisitos para isolamento térmico em 7.1.7.4.5 do ADR 2019 

b) Utilização de uma unidade de transporte que inclui um eixo de direção para um dolly de acordo 

com o 1.1.3.6 

c) Certificado de aprovação do veículo do 9.1.3.5,  

d) Restrições de circulação nos túneis  

e) Pedido de parecer por parte da Polónia, sobre codificação de cisternas  

9. Relativamente à programação dos trabalhos futuros foi apresentado o calendário da 107ª sessão 

do WP.15 que irá realizar-se de 11 a 15 de novembro 2019. O representante da Holanda informou 

o grupo de trabalho que irá apresentar a progressão do trabalho em curso, sobre o uso de veículos 

elétricos e híbridos no transporte de mercadorias perigosas, na próxima sessão. 

 

A delegada portuguesa 

Fátima Rodrigues 

 


