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Ata da reunião do Grupo de Trabalho para análise da marcação das  
inspeções na placa de características das cisternas 

 
(transmitido pelo representante do IPQ) 

 
Conforme decisão da 63ª sessão plenária da CNTMP efetuada a 03-10-2018 na sede do IMT, reuniu-

se o grupo de trabalho na sede do IPQ em 25-10-2018 estando presentes representantes de todas 

as entidades que se ofereceram para acompanhar este tema conforme abaixo indicado: 

IPQ – Eng. Manuel Rebelo (MR) 

TUTORIAL – João Cezília (JC) 

Organismo de Inspeção BV RINAVE – Eng. Oliveira Santos (OS) 

Organismo de Inspeção ISQ – Eng. Mário Sapatinha (MS) 

Organismo de Inspeção ITG – Eng. João Ferreira (JF) / Engª Sandra Barreiros (SB) 

Tomando a palavra MR lembrou a preocupação do IPQ, expressa na 63ª sessão da CNTMP, sobre 

marcação de atos inspetivos na placa de características. Conforme o ponto 6.8.2.5.1 do ADR, na 

versão anexa ao DL n.º 111-A/2018, as inspeções inicial, periódica e intercalar devem ser marcadas. 

Contudo os OI também marcam a inspeção extraordinária, o que suscita dúvidas no acompanhamen-

to das formalidades legais, sendo relevantes as inspeções anuais às cisternas com revestimento in-

terior. 

Os representantes dos OI presentes tomaram a palavra tendo MS, OS e JF informado que essa prá-

tica resultou de pedidos verbais formulados ao nível dos Serviços Regionais do IMT, aquando das 

inspeções para emissão/revalidação dos certificados de aprovação de veículos-cisternas (ADR) 

Depois de uma troca de opiniões, os membros do grupo consideram pouco relevante a marcação da 

inspeção extraordinária e não enquadrada nas disposições do ADR, pelo que recomendam que o 

IMT altere o procedimento, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais, nomeadamente 

prazos, relatórios e requerimentos para o IPQ, quando aplicável.  

Tomando da palavra JC manifestou a sua preocupação sobre a “marcação S”, também referida no 

ponto 6.8.2.5.1, relativa aos compartimentos com mais de 7500 L com quebra-ondas. A ausência 

desta “marca” pode induzir em erro a fiscalização, pois a ausência de quebra-ondas limita as condi-

ções de utilização da cisterna. É recomendável que os OI registem estas situações, sem prejuízo do 

acompanhamento do IPQ, tanto mais que o período transitório previsto no 1.6.3.33 (que indica a sua 

colocação até à realização do primeiro ensaio periódico após 1 de janeiro de 2009) já deverá ter sido 

ultrapassado. 

Nada mais havendo a relatar, MR deu por finda a reunião e elaborou a presente ata, que será envia-

da ao IMT. 

 
Monte da Caparica,29 de outubro de 2018 
 

(a) Manuel Rebelo 
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