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66ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 2 de outubro de 2019 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 66ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará no auditório do IMT, I.P. na Avenida Elias Garcia, 103, Lisboa 

no dia 2 de outubro de 2019, das 9.30 horas às 13 horas 
 

 
 

 
 

 Documentos de trabalho  Prev. de horário  

1. Adoção da ordem de trabalhos 
 

A Comissão aprovará a ordem de trabalhos provisória, tal como poderá suprimir alguns 
dos pontos previstos ou alterar a sua sequência. 

 

 

CNTMP/2019/20 

 

     9.30/9.40 

 

 

2. Ratificação da ata da 65ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo a ata da 65ª sessão plenária, elaborada pelo Secre-

tariado e enviada em 13.09.2019. 
 

 

CNTMP/2019/19 

 

     9.40/9.50 
 

 

3. Questões institucionais da CNTMP 
 

(Se forem apresentados documentos ou pedidos de intervenção neste domínio). 

 

 
 

 
   9.50/10.10 

 

 

4. Evolução da regulamentação nacional e internacional 
 

Será dado conhecimento da nova Portaria das restrições à circulação de veículos que 
transportam mercadorias perigosas, dos trabalhos da Reunião comum RID/ADR/ADN, e 
ainda das reuniões internacionais que não tiveram a participação de Portugal 

 

 
CNTMP/2019/21 
CNTMP/2019/28 
CNTMP/2019/29 

 
 10.10/10.30 

 

 

5. Derrogações multilaterais e nacionais ao ADR e ao RID 
 

A Comissão tomará conhecimento das propostas de acordos de derrogação ao ADR. 

 

 
CNTMP/2019/27 

 
 10.30/10.50 

 

 
(Intervalo para café) 
 
 

6. Interpretação dos regulamentos em vigor 
 

A Comissão analisará o pedido de interpretação da Tutorial relativo às instruções escritas 
previstas no 5.4.3 do ADR, bem como as dúvidas colocadas pela APETRO relativamente 
à Portaria 281/2019, de 30 de agosto 

 

 
 
 
 

CNTMP/2019/26 
CNTMP/2019/31 

 
 

 
 10.50/11.15 
 
 
 11.15/11.45 
 

 

 

7. Propostas de emendas à regulamentação 
 

A Comissão debruçar-se-á sobre a revisão da proposta apresentada pela Tutorial na 
sessão anterior, apreciará as propostas de iniciativa da APSEI, respeitantes à reformula-
ção do modelo de relatório anual de atividade dos conselheiros de segurança e às alte-
rações a serem consideradas no projeto de DL de transposição do ADR/RID de 2019, e 
ainda uma proposta de correção ao RID/ADR da Tutorial. 

 

 
CNTMP/2019/15.rev1 

CNTMP/2019/22 
CNTMP/2019/23 
CNTMP/2019/32 

 

 
 11.45/12.15 

 

 

8. Questões diversas 
 

A APSEI dará conhecimento dos seus comunicados de imprensa relativo à greve de 12 de 
agosto, o IMT apresentará o seu relatório relativo às listas de controlo de fiscalização rodoviá-
rias recebidas das autoridades policiais referentes ao ano de 2018, e apresentará ainda uma 
proposta de criação de grupo de trabalho para analisar a aplicação da instrução P200 

 

 
CNTMP/2019/24 
CNTMP/2019/25 
CNTMP/2019/33 

 
 

 
 12.15/12.45 

 

 

9. Programação dos trabalhos futuros 
 

A Comissão sistematizará as principais atividades a desenvolver durante o período que 
decorrerá até à próxima sessão plenária da CNTMP, decorrentes dos trabalhos da pre-
sente sessão. 

 
CNTMP/2019/30 

 
 12.45/13.00 
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