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105ª SESSÃO DO WP.15 – GRUPO DE TRABALHO DO 

TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS DA UNECE 

Genebra, 6 a 9 de novembro de 2018  

 

1. A presente sessão do WP.15 realizou-se em Genebra, sob a presidência de José Alberto Franco (Portugal) 

e a vice-presidência de Ariane Roumier (França). Participaram representantes da Alemanha, Áustria, Bélgi-

ca, Bielorrússia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Geór-

gia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal, República Checa, Ro-

ménia, Suécia, Suíça e Turquia, todos Estados Membros da UNECE, e ainda da Argélia, Egito, Jordânia, 

Líbano, Marrocos, Palestina e Tunísia, nos termos do parágrafo 11 do Mandato da UNECE. 

2. Estiveram também presentes na sessão representantes da União Europeia, da OTIF, do CEFIC, da EFCD, 

da IRU e do projeto EUROMED. 

3. O Grupo começou por tomar conhecimento dos trabalhos em curso no âmbito do Comité dos Transportes 

Interiores da UNECE quanto à redefinição da sua estratégia até 2030. 

4. No que se refere ao estado do Acordo ADR, tomou-se nota da recente adesão da Nigéria (que eleva para 

51 o número de Partes Contratantes), e de que foram consideradas aceites para entrarem em vigor em 

2019 as emendas adotadas nos anos anteriores e propostas por Portugal em nome do WP.15. 

5. Relativamente à proposta de realização de uma Conferência das Partes Contratantes para decidir a retirada 

do adjetivo “europeu” do nome do ADR, apresentada também por Portugal, foi explicado que falta agora um 

número mínimo de 13 cartas de concordância para que a Conferência se efetive. O Grupo considerou não 

terem fundamento algumas reservas formuladas pela Áustria, no seu Inf. 19, quanto à utilidade da alteração 

do título do Acordo. 

6. Foram apresentadas ao WP.15 as múltiplas atividades desenvolvidas pelo projeto EUROMED com vista à 

harmonização dos regulamentos aplicáveis nos Estados parceiros do projeto, seguindo o figurino do ADR. A 

Argélia, o Egito, a Jordânia, o Líbano e a Palestina deram conta dos trabalhos em curso nos seus países 

para uma futura adesão ao ADR, enquanto que Marrocos e a Tunísia expuseram o estado da sua imple-

mentação do Acordo. 

7. O Grupo de Trabalho discutiu e adotou, com alterações na especialidade, as propostas provenientes das 

sessões da primavera e do outono de 2018 da Reunião Comum RID/ADR/ADN, com vista à sua futura en-

trada em vigor em 2021. 

8. Quanto a novas propostas de emendas ao ADR para 2021, o WP.15 examinou as seguintes matérias: 

a) Inspeção inicial dos veículos EX/II, EX/III, FL, AT e MEMU; 

b) Requisitos do 9.2.2.2.1 sobre cablagem; 

c) Utilização de veículos elétricos e híbridos; 

d) Correção da nota b das instruções escritas; 

e) Lay-out do certificado de formação do condutor; 
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f) Correções à versão russa do texto dos 6.8.2.5.1 e do 9.1.3.2; 

g) Clarificação do âmbito do 9.1.3.4; 

h) Exceções no âmbito dos equipamentos de extinção de incêndios para a classe 7; 

i) Cursos de reciclagem para condutores em regime online; 

j) Kits de primeiros socorros com o n.º ONU 3316; 

k) Mais do que um reboque ou semirreboque por unidade de transporte; 

l) Restrições de circulação nos túneis para o n.º ONU 3363. 

 

9. No respeitante à interpretação das disposições do ADR, o Grupo de Trabalho discutiu e adotou conclusões 

acerca do seguinte: 

a) Clarificação da terminologia nos 1.1.3.1 c) e e); 

b) Equipamento eletrónico na cabine dos veículos FL; 

c) Diferenças terminológicas entre as versões russa, inglesa e francesa do 6.8.2.4.5. 

 

10. Nas “questões diversas”, o Grupo debruçou-se sobre as seguintes matérias: 

a) Vigilância de veículos; 

b) Quadro consolidado das disposições aplicáveis da Parte 9; 

c) Publicação das respostas de interpretação do ADR; 

d) Acidente ocorrido em Bolonha em 4 de agosto de 2018; 

e) 2ª reunião do grupo de trabalho informal acerca da clarificação do 9.3.4.2. 

11. O WP.15 prestou tributo a José Alberto Franco no momento da sua próxima passagem à 

aposentação, agradecendo-lhe calorosamente o trabalho desenvolvido nos 23 anos como 

Presidente e nos 3 anos como Vice-Presidente, e pela prolongada cooperação que 

estabeleceu com os delegados e com o Secretariado. Lamentando a sua partida, o WP.15 

exprimiu-lhe os melhores votos de uma reforma longa e feliz. 

12. Para 2019, e por proposta da Roménia (com a qual Portugal se articulou informalmente), o 

WP.15 elegeu Ariane Roumier (França) como Presidente e Alfonso Simoni (Itália) como Vice-

Presidente. 

 

(aa) Os delegados de Portugal 

José Alberto Franco 

Maria de Fátima Rodrigues 

 
 


