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67ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 5 de fevereiro de 2020 

 

ATA PROVISORIA DA 67ª SESSÃO PLENÁRIA 

 

1. Foi aberta a 67ª sessão plenária da CNTMP, em que participaram nos trabalhos os represen-
tantes dos 23 serviços da administração pública e organizações económicas e profissionais 
constantes da lista de presenças anexa. A ANSR, a APAT, a DGRM, a MEDWAY e a 
TAKARGO, não se fizeram representar, justificando a sua ausência. A ASAE, a AT, a DGSaú-
de, a FECTRANS, a FIOVDE, o ITG e o SITRA não se fizeram representar, sem justificação. 

2. Antes do início dos trabalhos, a Presidente da CNTMP deu as boas vindas aos presentes men-
cionando algumas informações de ordem prática. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

3. A ordem de trabalhos provisória foi adotada por unanimidade com supressão do ponto 6. Hou-
ve um pedido de intervenção no ponto 3 e quatro pedidos de intervenção, da APETRO, da Tu-
torial, da APSEI e da ACT no ponto 8 (CNTMP/2020/1-rev1).  

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 66ª SESSÃO PLENÁRIA 

4. A ata da 66ª sessão plenária foi submetida ao plenário, sendo ratificada por unanimidade 
(CNTMP/2019/34-rev1).  

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

5. A Presidente apresentou o documento relativo ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que expressa 
uma reflexão sobre o futuro da CNTMP, elaborada pela Presidente e pelos Vice-presidentes, 
(CNTMP/2020/9). 

6. Tendo a Presidente dado a palavra ao Vice-presidente representante da DGEG, o mesmo refe-
riu que pretendem lançar um desafio a todos os elementos da CNTMP, no sentido de envolver 
todos nos modos de transporte de mercadorias perigosas, o que passaria pela representação 
do modo aéreo e uma maior representação do marítimo. 

7. O Vice-presidente representante da Tutorial interveio, referindo que existem poucos espaços 
de partilha como este em que as diferentes entidades envolvidas podem tirar as suas dúvidas, 
colocar as suas questões, tratando-se de um espaço de intercâmbio de experiências e partilha 
de conhecimentos em que “vemos mais porque vemos também através dos olhos dos outros”. 

8. A Presidente reforçou o apelo à participação dos membros instigando-os a sugerir formas de 
melhorar a capacidade de intervenção da Comissão, tendo colocado à consideração do plená-
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rio o convite para que a ANAC e o IPAC, que estão diretamente ligados ao modo de transporte 
aéreo e à acreditação, passem a integrar a CNTMP. 

9. A FIEQUIMETAL referiu que será um maior desafio e uma mais valia alargar o âmbito a outros 
modos de transporte. 

10. A ACT expressou-se favoravelmente ao alargamento de âmbito proposto e referiu que por 
força das suas competências e da estrutura orgânica tem intervenção em todos os modos de 
transporte. 

11. A APA concorda e considera importante a articulação entre os vários modos de transporte. A 
título de exemplo informou que por vezes os radioisótopos são recebidos por via aérea sendo 
a sua distribuição feita posteriormente em transporte rodoviário. 

12. A APETRO, a APSEI e o IPQ também intervieram no sentido de apoiarem o alargamento do 
âmbito a todos os modos de transporte. De um modo geral todos os presentes consideraram 
positivo o alargamento proposto e que para tal é fundamental que exista um suporte legal que 
dê resposta à multimodalidade na Comissão.  

13. A APSEI referiu os exemplos do subcomité de peritos de transportes de mercadorias perigo-
sas (Subcomité TDG) do ECOSOC das Nações Unidas, em Genebra, que é comum a todos 
os modos de transporte, e ainda a Comissão de Coordenação do Transporte de Mercadorias 
Perigosas (CCTMP) em Espanha que abrange todos os modos de transporte. 

14. Embora concorde, a APETRO questionou se será oportuno o alargamento uma vez que na 
proposta legislativa de transposição do ADR/RID, a CNTMP fica diminuída nas suas compe-
tências, e recordou que ainda não foi dada resposta às propostas de assinatura das derroga-
ções multilaterais apresentadas pela CNTMP. 

15. A Presidente aproveitou para informar os presentes das circunstâncias em que tomou conhe-
cimento e divulgou o projeto de transposição do ADR/RID 2019 tendo sublinhado que o mes-
mo seguiu para o Conselho de Ministros mas ainda não se conhece o texto final aprovado 
existindo o entendimento de que a alteração ao artigo 20º não retira competências à CNTMP. 

16. A APSEI considerou urgente a transposição e publicação do diploma e lamentou o facto de 
não ter sido contemplada a alteração ao artigo 9º que permitiria ao IMT subscrever as derro-
gações multilaterais, de o novo artigo 20º ter apagado/suprimido a CNTMP e ainda o facto de 
constar que a Comissão foi ouvida sobre uma versão que desconhecia. Considera ainda que 
a alteração ao artigo 20º é incompatível com os artigos 6º, 7º e 8º. Acrescentou ainda que, na 
redação que já vinha de edições anteriores, não eram retiradas competências ao IMT e que o 
Instituto pode e deve apresentar propostas legislativas, sendo a CNTMP apenas um órgão de 
consulta criado pelo Governo para apoio técnico ao IMT. 

17. A Tutorial acrescentou que por vezes a abordagem aos regulamentos modais é vista de forma 
estanque e que é preferível abordar as questões de transporte numa perspetiva multimodal 
e/ou intermodal e considerou imprescindível a existência de suporte legal para o alargamento 
da CNTMP a todos os modos de transporte, que é fundamental resolver a questão da adesão 
às derrogações multilaterais e que é necessário encontrar mecanismos que acautelem a par-
ticipação nacional em reuniões internacionais com um acompanhamento técnico, efetivo e 
continuado, que permita uma tomada de posição sobre os aspetos técnicos/tecnológicos de 
segurança, e simultaneamente considerar o impacto económico dos mesmos e o interesse 
nacional. 

18. Dado que a antecedência da comunicação à Comissão, sobre o projeto de alteração ao 
DL, não permitiu qualquer intervenção que pudesse em tempo útil minimizar as incongru-
ências verificadas, o Eng.º. José Alberto Franco (JAF) informou que a título pessoal e co-
mo cidadão, solicitou a marcação de uma audiência junto da casa civil da Presidência da 
República, tendo sido recebido e ouvido por dois assessores do senhor Presidente da Re-



CNTMP/2020/11 
            16.04.2020 

 

pública a quem apresentou as suas preocupações, tendo estes informado que ainda não 
tinham recebido o diploma mas que o iam analisar com todo o cuidado. Aproveitando o uso 
da palavra, JAF instou as 9 associações do sector empresarial representadas na CNTMP a 
subscreverem um documento conjunto a apresentar junto da Presidência da República, a 
reforçar a importância de sanar as referidas incongruências. 

 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL 

19. A Presidente apresentou o documento relativo às últimas reuniões internacionais do setor em 
que Portugal não participou, pois até na última sessão do WP15 não foi possível a participa-
ção portuguesa (CNTMP/2020/7). 

20. A Tutorial propôs uma ligeira alteração ao texto, dado que o WP.15 contou com um represen-
tante nacional, embora não tivesse sido a participação técnica necessária. 

21. A DGEG comentou com desagrado o registo sistemático das ausências de Portugal nestas 
sessões e recordou a utilidade e benefício para o interesse nacional que existiu na época em 
que Portugal assegurava presença no plenário, no GT das Normas e no GT das Cisternas. 

22. A Presidente apresentou o documento relativo à Deliberação nº 135-A/2020, que aprova o 
modelo de Autorização Especial de Circulação (AEC) para veículos que transportam merca-
dorias perigosas (CNTMP/2020/8). 

23. O IMT referiu que 22 entidades já requereram AEC, a grande maioria com fundamento no tra-
balho de produção contínua. Foram emitidas duas propostas, e concluídas mais 12 para assi-
natura encontrando-se as restantes em análise e/ou a aguardar elementos para dar continui-
dade aos pedidos. 

24. A APETRO referiu que ainda não teve resposta para o pedido de esclarecimento sobre a cria-
ção de mecanismos que permitam dar resposta imediata em casos imprevistos e urgentes, 
tendo a Presidente esclarecido que ainda estamos numa fase inicial do procedimento, que in-
ternamente os serviços estão a organizar o sistema de modo a agilizar estes processos e que 
oportunamente dará resposta à APETRO. 

25. Com o propósito de simplificar e agilizar o processo de emissão das AEC, a Tutorial sugeriu a 
possibilidade de serem indicados apenas os locais de carga ou de descarga (ex. CLC). 

26. A Tutorial referiu ainda que o modelo de AEC publicado exclui a possibilidade de confirmar a 
informação sobre a mercadoria transportada através das e-GAR, tendo o IMT esclarecido que 
não é intenção excluir essa possibilidade e que se trata apenas uma questão de redação que 
poderá ser melhorada.  

27. Conforme já tinha sido identificado posteriormente à última sessão plenária pelo representan-
te da ANTRAM, a Tutorial lembrou que a Portaria tem um lapso que coloca, por exemplo, em 
situação irregular o abastecimento ao aeroporto de Lisboa às segundas-feiras de manhã. 

28. A APSEI apresentou uma proposta de tomada de posição para a delegação portuguesa à 
próxima reunião comum RID/ADR/ADN, a realizar em Berna, no sentido de votar favoravel-
mente a proposta da EASA – European Association of dangerous goods Safety Advisers, que 
visa permitir a sua participação nessa estrutura como observador para todas as partes do 
ADR/RID/ADN e não apenas para a secção 1.8.3 (CNTMP/2020/3). 

29. A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo a Presidente referido que essa proposta será 
comunicada ao CD do IMT, IP. 
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30. Relativamente ao ponto da situação da (re)classificação do Túnel da Gardunha, a Presidente 
recordou que na anterior sessão da CNTMP tinha informado que a concessionária da autoes-
trada contratou uma nova análise de risco à Faculdade de Engenharia do Porto, em função 
das últimas alterações/melhorias construtivas introduzidas no túnel, tendo informado que pos-
teriormente o LNEC teria de emitir um parecer sobre essa análise. Neste momento, a análise 
de risco da FEUP já está concluída, aguardando-se agora o parecer do LNEC sobre a mes-
ma. Logo que estes elementos cheguem ao IMT será feita uma proposta de alteração da 
classificação da categoria do túnel da Gardunha, a qual será objeto de parecer da CNTMP 
antes da decisão final do CD/IMT. 

31. A Presidente informou que, caso existam condições para a referida proposta do IMT estar 
concluída antes da próxima sessão plenária, esta será enviada por email a todos os membros 
da CNTMP a fim de se poderem pronunciar sobre a mesma. Caso se entenda necessário, 
poderá ser convocada uma sessão extraordinária da Comissão para o efeito. 

32. A ANEPC solicitou que a proposta de classificação a enviar aos membros da Comissão seja 
acompanhada com a análise de risco e com todos os documentos de base para apoio à deci-
são superior do IMT. 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

33. A Presidente da Comissão apresentou um resumo dos acordos de derrogação ao ADR e ao 
RID ainda não apreciados por Portugal (CNTMP/2020/6). 

34. A Tutorial apresentou uma proposta de derrogação nacional às disposições da secção 8.3.3 
do ADR, através da adoção da derrogação RO-bi-UK-2 do Reino Unido, que também foi ado-
tada pela França (RO-bi-FR-4) e pela Bélgica (RO-bi-BE-8). Trata-se de uma derrogação mui-
to importante, em especial para as empresas que efetuam tratamento de águas 
(CNTMP/2020/5). 

35. A DGEG comentou que o documento refere dois anexos, tendo a Tutorial esclarecido que a 
derrogação no anexo I é a que esteve na origem, enquanto as derrogações no anexo II são 
as da França e da Bélgica que correspondem à adoção da derrogação inicial do RU. 

36. A Presidente esclareceu que esta tipologia de derrogações está prevista na Diretiva 2008/68 
e no DL nº 41-A/2010, e que as mesmas carecem de aprovação do IMT e comunicação à 
Comissão Europeia. Estas derrogações têm a duração de 5 anos, que é necessário comuni-
car à CE o interesse em mantê-las e que cada EM pode aderir às derrogações de outros EM. 

37. Esclareceu ainda que Portugal tem atualmente 3 derrogações aprovadas que constam na De-
cisão de Execução (UE) 2018/936 da Comissão, de 29 de junho de 2018: a RO-bi-PT-1 e a 
RO-bi-PT-2 que são derrogações de 2004, que já existiam antes da entrada em vigor da Dire-
tiva 2008/68 e que Portugal pediu para continuar a mantê-las e a RO-a-PT-3 que corresponde 
à adoção da RO-a-UK-4 do Reino Unido, comunicada à CE em 2015 

38.  A Presidente colocou algumas questões relativamente ao tipo de embalagens dos produtos 
de tratamento de águas, pelo que a Tutorial esclareceu que podem ser GRG mas não neces-
sariamente só este tipo de embalagem. Muitas das vezes os locais de tratamento são de difí-
cil acesso, o que não permite o acesso e abastecimento em cisternas, sendo necessário levar 
o produto em GRG, em veículos ligeiros de caixa aberta, não existindo contudo condições pa-
ra o seu descarregamento no local de destino, sendo por isso feita uma trasfega para reserva-
tórios de menor capacidade. 

39. A Tutorial acrescentou que atualmente os sistemas de válvulas e mangueiras de acoplamento 
oferecem uma boa segurança na operação de trasfega, o que nem sempre acontece quando 
o referido GRG tem de ser movimentado/descarregado com um empilhador desde o veículo 
até ao local de destino, acrescendo ainda a necessidade de utilização posterior de bombas 
para a trasfega em detrimento da possibilidade de descarga por gravidade feita de cima do 
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veículo. Referiu ainda dos contactos com várias empresas que prestam o serviço de trata-
mento de águas, todas elas sentem este problema e acabam por ultrapassar a situação atra-
vés de procedimentos que apesar de salvaguardarem a segurança não têm o devido enqua-
dramento legal, o que poderia ser conseguido como é feito noutros países, com a adoção da 
referida derrogação, sem diminuição da segurança. 

40. A FIEQUIMETAL apresentou uma dúvida relativa à segurança dos motoristas/ajudantes que 
fazem as trasfegas, pois no documento não está explicito que são os trabalhadores da em-
presa, ao que a Tutorial explicou que os tripulantes fazem parte do pessoal da empresa, de-
signados por “operadores de instalação”, e que está salvaguardada a proteção desses traba-
lhadores, existindo todos os recursos necessários para a sua realização de forma segura. 

41. A APSEI afirmou ser uma proposta razoável e bem fundamentada, que não se pode fazer de 
conta que os problemas não existem e que é necessário encontrar uma solução para os 
mesmos. Acrescentou que os trabalhadores devem ter formação adequada nos termos do 
Capítulo 1.3 do ADR. 

42. A GROQUIFAR questionou se a derrogação anteriormente aprovada (RO-a-PT-3) era exclu-
sivamente para quantidades limitadas, tendo sido informado que a Deliberação n.º 2053/2015 
refere a utilização de embalagens combinadas de acordo com o Capitulo 3.4 ou com o Capí-
tulo 4.1, pelo que não é exclusivamente para o transporte ao abrigo das isenções das quanti-
dades limitadas (LQ). 

43. A DGEG mostrou-se favorável a esta proposta. O IMT referiu que há questões de segurança 
a acautelar no texto da derrogação. A ACT referiu que no caso em apreço a operação é efe-
tuada no âmbito das operações de transporte e informou que as empresas que recebem os 
produtos têm responsabilidades preventivas dentro das suas instalações. 

44. Atendendo a que a proposta obteve o acordo de princípio dos presentes, a Tutorial informou 
que irá apresentar um texto formal na próxima sessão plenária, solicitando contributos para a 
elaboração do mesmo. O IMT e a ACT disponibilizaram-se para colaborar com a Tutorial. 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

45. A APSEI apresentou uma proposta de alteração ao parágrafo 5.3.2.1.3 do ADR, estendendo a 
simplificação da exigência de painéis laranja com números a outras situações para além das 
atualmente previstas (CNTMP/2020/02). 

46. A DGEG e o IMT colocaram uma dúvida em relação às placas-etiquetas, tendo a Tutorial es-
clarecido que a simplificação do 5.3.2.1.3 é penas para os painéis laranja a colocar nos veícu-
los-cisterna e que não se aplica às placas-etiquetas. 

47. A ANTRAM chamou a atenção para a necessidade de rever o texto, dado que o UN 2031 po-
de apresentar os números de perigo 80 e 85, mas ambos os casos pertencem ao mesmo 
grupo de embalagem II, pelo que não tem sentido referir a “matéria de maior perigosidade”. 

48. A APSEI concordou e mostrou desde logo disponibilidade para melhorar o texto, sendo aco-
lhida por unanimidade a proposta de acrescentar uma expressão que cobre a situação indica-
da, passando a ler-se: “… o número de identificação de perigo relativo à matéria de maior pe-
rigosidade ou que apresente maior número de perigos e o respetivo número ONU”. 

49. A Tutorial identificou algumas desconformidades nos textos do Regulamento Tipo das Nações 
Unidas e no Código IMDG, nomeadamente entre versões linguísticas, que seria importante 
corrigir e alinhar, tendo para o efeito apresentado propostas de correção/clarificação 
(CNPMP/2020/4).  

50. A proposta foi acolhida por unanimidade. Dado que no caso do Regulamento Tipo a apresen-
tação de tais propostas implica a participação da delegação portuguesa no Subcomité TDG, o 
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que depende de autorização superior, a Presidente ficou de averiguar a possibilidade de clari-
ficar as divergências identificadas através de contacto com o secretariado técnico do Subco-
mité TDG. 

 

QUESTÕES DIVERSAS 

51. A convite da Presidente, esteve presente na sessão a Engª Margarida Roxo que desde 1981 
até 2007 trabalhou na ex-DGTT, inicialmente como técnica superior e depois como dirigente 
de uma unidade orgânica dedicada ao transporte de mercadorias perigosas e perecíveis, e 
ainda como representante na CNTMP. Foram-lhe dirigidas palavras de apreço e agradeci-
mento pela dedicação com que trabalhou em prol dos transportes e na CNTMP em particular 

52. A mesma recordou os tempos de trabalho intenso na CNTMP, a importância de ouvir a opini-
ão dos outros e não nos limitarmos à nossa opinião individual, sobretudo numa época em que 
cada vez temos menos tempo, o que pode ser real mas também pode servir de desculpa. Re-
feriu a importância desta Comissão como um fórum de extrema relevância para a troca de 
ideias e onde há espaço para expor e para ouvir todas as perspetivas. Finalmente agradeceu 
todos os ensinamentos que recebeu, o carinho, o companheirismo e a amizade de todos os 
presentes, e de outros colegas com que trabalhou durante largos anos, num percurso que 
agora culmina com a sua nova condição de aposentada a partir de 1 de março.  

53. Relativamente ao ponto da situação do modelo de relatório anual de conselheiro de seguran-
ça, aprovado pelo plenário na última sessão, foi informado que ainda não foi aprovado por de-
liberação do CD/IMT e que a proposta de deliberação terá de ser reajustada. 

54. A Tutorial informou que o Uzbequistão aderiu recentemente ao ADR, perfazendo um total de 
52 Partes Contratantes. Fez uma breve referência à proposta de sinalização dos veículos com 
documentos electrónicos. Referiu a importância da Convenção HNS publicitada no site do 
IMT e aproveitou para informar que a Tutorial está a ponderar fazer uma publicação conjunta 
do ADR e do RID em 2021. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

55. A Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2020/10), no qual a 68ª sessão plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada pa-
ra o dia 3 de junho de 2020. 
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