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

 
 

Acordo 

Multilateral 

Título Observações Proposta e adesão 

M317 

 

Relativo ao transporte de 

resíduos médicos sólidos 

da categoria A 

Pretende antecipar as condições 
que foram aprovadas no Subcomité 
TDG a incluir na 21ª edição do Li-
vro Laranja para o novo número 
ONU 3549 

Proposto pelo Reino Unido 
Assinado pela Suécia  

M318 Relativo ao transporte de 

gases da Classe 2 em 

recipientes sob pressão 

autorizados pelo “De-

partment of Transportati-

on” (DOT) dos Estados 

Unidos em relação ao 

1.1.4.2 

Visa uma derrogação às disposi-

ções do ADR relativas ao transpor-

te de gases da classe 2 em recipi-

entes sob pressão DOT no âmbito 

de uma cadeia de transporte que 

inclua um percurso maritimo ou 

aéreo de acordo com o 1.1.4.2. 

 

Proposto pelo Reino Unido 

Assinado por: 

 França 

 Suécia 

 Alemanha 

 Irlanda 

 Suíça 

 Áustria 

 Holanda 

 Polónia 

 Itália 

M319 Relativo às múltiplas mar-

cas de aprovação nos 

GRG’s e Grandes Emba-

lagens  

Pretende antecipar as condições 

que foram aprovadas no Comité 

TDG, em dezembro de 2018 e só 

serão incluídas no ADR de 2021. 

Proposto pela Alemanha 

 Irlanda 

 Suíça  

 França 

M320 Relativo ao transporte de 

UN 1965 em cisternas 

fixas 

O M320 vem substituir o M278 e 

visa criar um período transitório 

adicional dado que ainda existem 

cisternas que não cumprem os re-

quisitos aplicáveis ao transporte de 

UN 1965. 

Proposto pela Noruega 

Assinado pela Suécia 

M321 Relativo ao transporte do 

UN 3316 kit químico ou 

de 1ºs socorros ao abrigo 

do 1.1.3.6 e da disposição 

especial 671. 

Ao verificar-se que no ADR/2019 

não foi atribuído grupo de embala-

gem ao UN 3316, este acordo pre-

tende ultrapassar esse problema e 

antecipar a correção que será in-

troduzida na versão de 2021 do 

ADR/RID, afetando o UN 3316 à 

categoria de transporte 2. 

Proposto pelo Reino Unido 
Assinado por: 

 Suécia 

 Alemanha 

 Polónia 

 Suíça. 

M322 Relativo ao transporte de 

UN 0335 e UN 0336 arti-

fícios de divertimento 

Este acordo vem substituir o M212 

e pretende isentar o transporte de 

UN 0335 e UN 0336 relativamente 

à aprovação de veículos EX/II, 

desde que a carga não ultrapasse 

determinadas quantidades máxi-

mas. 

Proposto pelo Reino Unido 
Assinado pela Noruega 

 

mailto:cjorge@imt-ip.pt
mailto:sgarcia@imt-ip.pt

