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INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM P200 DO ADR 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO 
(transmitida pelo representante do IMT) 

 

 

O Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de 29 de abril, sucessivamente alterado, transpõe para a ordem jurídica 
interna a Diretiva nº 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a Diretiva nº 2008/68/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro, relativa ao transporte terrestre de mercadorias 
perigosas. 

Nos Anexos I e II ao referido diploma, são publicadas, respetivamente, a regulamentação do transporte 
de mercadorias perigosas por estrada (ADR), e a regulamentação do transporte de mercadorias perigo-
sas por caminho-de-ferro (RID).  

No Anexo III do mesmo decreto-lei são identificadas as autoridades competentes para a execução dos 
parágrafos dos Anexos I e II em que se prevê explicitamente a intervenção de uma “autoridade compe-
tente”. 

Assim, para efeitos de execução do Capítulo 4.1 do ADR/RID, com exceção de alguns parágrafos especí-
ficos, o Anexo III estabelece como entidade competente o IMT. 

No âmbito do capítulo 4.1, a subsecção 4.1.4.1 estabelece as instruções de embalagem relativas à utili-
zação de embalagens que não sejam GRG ou grandes embalagens. Dentro destas instruções, reveste-se 
de particular relevância a instrução de embalagem P200 aplicável às garrafas, tubos, tambores sob pres-
são e quadros de garrafas. 

Analisando o texto da instrução de embalagem P200, verifica-se que há frequentes referências à “auto-
ridade competente” que pelo referido Anexo III se entendem como feitas ao IMT mas cujo enquadra-
mento remete claramente para outras entidades. 

Assim, tendo em vista esclarecer a aplicação da instrução de embalagem P200 e a intervenção das dife-
rentes entidades competentes (acreditação, certificação, inspeção, etc.), o IMT propõe a constituição de 
um grupo de trabalho que reúna o IMT e outros membros da CNTMP que o pretendam integrar, tendo 
em vista a elaboração de uma proposta de deliberação sobre esta matéria. 
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