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68ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 29 de outubro de 2020 

 

ATA DA 68ª SESSÃO PLENÁRIA 

1. Pela Presidente da CNTMP, foi aberta a 68ª sessão plenária da Comissão, em cujos trabalhos 
participaram representantes dos 26 serviços da administração pública e organizações econó-
micas e profissionais constantes da lista de participantes anexa. Dos 34 representantes, 14 
participaram em modo presencial (P), e 20 à distância por videoconferência (V).  

2. Antes do início dos trabalhos, a Presidente da CNTMP deu as boas vindas aos presentes, 
mencionando tratar-se de um momento histórico, pois após ultrapassados alguns constrangi-
mentos logísticos, esta será uma sessão mista que ocorre nas instalações do centro de forma-
ção da ANTRAM em Lisboa, a quem desde já agradece. 

 

ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

3. A ordem de trabalhos provisória foi adotada por unanimidade, com a proposta de alteração pe-
la APSEI à redação que acompanha o enunciado dos pontos 5 e 6. Aí, onde consta “tomará 
conhecimento de…” deverá constar “tomará posição sobre…” (CNTMP/2020/12-rev2). 

 

RATIFICAÇÃO DA ATA DA 67ª SESSÃO PLENÁRIA 

4. A ata da 67ª sessão plenária foi submetida ao plenário, sendo ratificada por unanimidade 
(CNTMP/2020/11).  

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS DA CNTMP 

5. A Presidente apresentou o documento relativo ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que expressa 
uma circunstância decorrente do contexto excecional em que vivemos (CNTMP/2020/20). 

6. Sobre a eleição dos vice-presidentes, tendo em conta que o Regulamento Interno da CNTMP 
prevê que o escrutínio na eleição seja efetuado por voto secreto, nesta situação atual e com a 
tecnologia de que dispomos tal não é possível. Tendo em conta que já foram ultrapassados os 
dois anos de mandato dos vice-presidentes, e se ambos os visados concordarem, propôs ao 
plenário que os mandatos sejam prorrogados até estarem reunidas as condições necessárias 
para ser efetuada a eleição por voto secreto. 

7. A Presidente deu a palavra aos vice-presidentes, que não quiseram pronunciar-se sobre a pro-
posta. 

8. O IPQ usou da palavra para propor que essa prorrogação tivesse um horizonte temporal de 
referência, eventualmente até 2022, para nessa data voltar a reanalisar a questão. 

9. A APSEI, apresentou uma outra proposta ou sugestão, inspirada em órgãos da Administração 
Local, nomeadamente na Assembleia Municipal de Lisboa, em que já por duas vezes foi neces-
sário efetuar um escrutínio por voto secreto presencial, e para esse efeito os eleitores desloca-
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ram-se a um local pré-definido durante um intervalo de tempo de várias horas, podendo a 
CNTMP ponderar em determinada altura efetuar algo semelhante sem que a eleição tenha de 
ser efetuada no decurso de uma sessão plenária. 

10. A FIEQUIMETAL apresentou outra proposta, a de que o mandato seja prorrogado até junho 
de 2021 e que, nessa data, seja efetuada uma reavaliação da situação. 

11. A APAT, a GROQUIFAR e o IAPMEI apoiaram a proposta da FIEQUIMETAL. 

12. A Presidente acolheu a proposta da FIEQUIMETAL como sendo a mais equilibrada, propondo 

a mesma a votação ao plenário, que, não havendo objeções, foi aprovada por unanimidade. 

EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 

13. A Presidente comunicou aos presentes que o documento CNTMP/2020/23 ainda não estava 
disponível na forma escrita, pelo que comunicou de forma verbal o resumo do teor do mesmo. 

14. A reunião comum RID/ADR/ADN, realizada em setembro durante uma semana e meia, uma 
parte em Berna e outra em Genebra, e pela primeira vez também foi organizada por meio de 
videoconferência, com tradução simultânea, com uma equipa de técnicos informáticos a dar 
apoio durante todo o tempo. Da parte da delegação portuguesa, não foi possível participar em 
todas as sessões. 

15. A proposta portuguesa de criação de uma nova secção 1.2.3 foi analisada logo no início da 
reunião comum, e não correu da melhor forma por dificuldades técnicas da nossa parte. Mes-
mo assim, a proposta portuguesa acabou por ser aceite, com ressalva de algumas observa-
ções que ficámos de entregar posteriormente. O relatório da reunião comum está disponível no 
site da UNECE. 

16. A Tutorial pronunciou-se no sentido de que o referido documento CNTMP/2020/23 poderá ser 
dispensável, uma vez que já existe o “report” no site da UNECE, onde é possível ver o sentido 
da votação e os tópicos abordados e eventualmente, caso surja uma situação que seja neces-
sário clarificar, essa clarificação possa ser feita de uma forma mais informal, sugerindo que se-
ja mais fácil todos consultarem esse documento e a respetiva adenda, desde que o secretaria-
do envie o link do referido documento, com a vantagem de todos se familiarizarem com as fon-
tes de informação com que de futuro terão de lidar. A Presidente aceitou o proposto. 

17. Relativamente ao ponto da situação da proposta de deliberação desta comissão respeitante 
às restrições à circulação rodoviária no túnel da Gardunha, a Presidente propôs-se resumir a 
evolução mais recente.  

18. A proposta da CNTMP foi submetida ao CD do IMT, que não formulou nenhumas objeções, 
no entanto a ANEPC apresentou dúvidas, e que inicialmente se prendiam com a necessidade 
de ser feita uma análise de risco ao enquadramento exterior do túnel, tendo essas dúvidas fi-
cado esclarecidas após várias reuniões, trocas de emails e ofícios com o IMT. 

19. A questão foi ultrapassada face ao disposto no próprio ADR, que refere que só se houver uma 
análise de risco que preveja restrições dentro do túnel, é que será feita a análise de risco ao 
enquadramento exterior do mesmo, o que não era o caso do túnel da Gardunha, em que houve 
uma análise muito aprofundada por várias entidades especializadas, entre elas a Universidade 
do Porto, o LNEC, o IMT (duas direções de serviços envolvidas, a DSGCC – Direção de Servi-
ços de Gestão de Contratos e Concessões, com competências relativas às concessionárias 
das infraestruturas, e a DSRJE – Direção de Serviços de Regulamentação Jurídico-Económica, 
no que diz respeito ao ADR), tendo concluído que a classificação do túnel seria de categoria 
“A”, ou seja, sem restrições à circulação de veículos com mercadorias perigosas. 
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20. Após esse esclarecimento, outras preocupações foram expressas pela ANEPC, relacionadas 
com outra vertente desta questão, como sejam os requisitos adicionais em matéria de meios e 
equipamentos de proteção de socorro específicos para as emergências em túnel e também 
formação especializada e específica para os operacionais (eventualmente seriam os corpos de 
bombeiros da zona, para intervenção nos túneis, devendo haver um dispositivo de resposta 
permanente e profissional em caso de acidente). 

21. Esta exigência, de estarem assegurados os equipamentos e formação específica, ficaria a 
cargo da concessionária do túnel. É de referir que a concessionária (Scutvias) não teria ne-
nhum interesse especial em alterar a proibição que lá existe (categoria “E”), mas foi sensível a 
este problema e às manifestações e aspirações de toda a população da zona, que tem exposto 
o problema da perigosidade do atravessamento das mercadorias perigosas por Alpedrinha, de-
senvolvendo todos os trâmites para realizar a análise de risco, que culminou na proposta de al-
teração de classificação para a categoria “A”. 

22. A Presidente também informou que neste momento, face às preocupações da ANEPC, a situ-
ação encontra-se pendente porque teria de ser feito um estudo das necessidades de equipa-
mentos e formação, podendo as verbas ser mais ou menos avultadas e colocando-se ainda a 
questão de quem vai suportar os custos. 

23. A Tutorial interveio dizendo que, na altura da proibição em 1998, não houve a mesma preo-
cupação, nem a necessidade de reavaliação em 2006, e na altura não houve qualquer preocu-
pação relativamente à envolvente, às opções que eram colocadas ou até aos recursos que as 
equipas de intervenção teriam para fazer uma intervenção em caso de acidente em estradas 
de montanha, e as limitações que, devido à natureza da região, poderiam ter em caso de haver 
um acidente com mercadorias perigosas.  

24. Ainda a Tutorial referiu que também lhe parece evidente que as pessoas ligadas a esta área 
(e que levantam tantos problemas) não sejam suficientemente conhecedoras do que a própria 
regulamentação exige e que nalguns casos prevê a possibilidade de atravessamentos de mer-
cadorias perigosas em infraestruturas deste tipo, sem qualquer sinalização, em determinadas 
situações previstas na regulamentação, manifestando-se completamente contra qualquer atra-
so na publicação da decisão de retirada das restrições à circulação no túnel da Gardunha. 

25. Para a Tutorial, outra questão incontornável é a análise de risco indicar uma probabilidade de 
existência de um acidente envolvendo mercadorias deste tipo ser muito reduzida, e por isso in-
concebível estar mais uma vez a atrasar todo este processo até que se criem umas hipotéticas 
condições ideais. Perguntou ainda se temos condições ideais para intervir num acidente com 
mercadorias perigosas em todo o nosso território, mesmo onde não existem infraestruturas crí-
ticas ou com alguma especificidade como acontece com os túneis. Parece, mais uma vez, es-
tar-se a arranjar uma manobra dilatória, que de uma forma clara e evidente vai atrasando uma 
decisão, quando na realidade tudo indica ser essa a decisão mais racional. Pelo indicado, a Tu-
torial mostra-se completamente contra este atraso na publicação e defende o levantamento das 
restrições à circulação de mercadorias perigosas no túnel da Gardunha. 

26. A AP3E questionou a situação do novo túnel do Marão, sendo esclarecido pelo plenário que 
na análise de risco levou a que também não fosse classificado como proibida a circulação com 
mercadorias perigosas, sendo que há mais fatores críticos que concorrem para a análise de 
risco sem ser exclusivamente a sua dimensão. 

27. A Tutorial voltou a usar a palavra, referindo que um dos fatores críticos, no caso do túnel da 
Gardunha, foi a abertura da segunda galeria, passando a haver a separação dos sentidos de 
trânsito. Mas, como não houve análise de risco e não houve preocupações com as populações 
na envolvente, manteve-se a proibição porque era cómodo a restrição no túnel da Gardunha. 
Referiu ainda que quem proíbe não tem que conduzir um camião numa das estradas ditas al-
ternativas 
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28. A Presidente referiu que na análise intrínseca de risco, para além da separação das galerias, 
também a extração de fumos, o escoamento de produtos inflamáveis e toda uma série de fato-
res como oportunamente viram no estudo realizado pela concessionária é determinante para 
garantir o aumento da segurança, e que para a Scutvias era mais simples não ter feito estudo 
nenhum. 

29. A DGEG interveio referindo que este assunto já foi diversas vezes discutido em sessão plená-
ria e continuamos a assistir a um adiamento sucessivo, mesmo após todos aqueles documen-
tos e pareceres técnicos a que tivemos acesso, de entidades que são insuspeitas, pelo que 
gostaria de saber se há possibilidade de o plenário ter conhecimento dos fundamentos que le-
varam a esta tomada de posição por parte da ANEPC. 

30. A Presidente deu a palavra à ANEPC, tendo esta referido que informou os presentes que em 
maio o parecer apresentado continha um conjunto de observações que não aduziam novos fac-
tos em relação ao que era produzido nos estudos e na proposta de deliberação do IMT. As ob-
servações da ANEPC referiam-se à necessidade de tornar mais claro ao estudo, quais eram as 
conclusões das diversas autoridades da suficiência dos vários aspetos da segurança, a 
ANEPC não adicionava nenhuma outra preocupação além dessa. 

31. A ANEPC acrescentou ainda que, em data posterior ao seu parecer, existiu uma reunião no 
IMT, que contou também com a presença virtual do LNEC, em que foi feito um esclarecimento 
verbal sobre essas preocupações, sobre a suficiência de cada um dos 6 parâmetros dos aspe-
tos de segurança estrutural e ainda em julho o IMT traduziu por escrito o seu entendimento em 
que tornaram explicito que consideravam suficientes cada um dos parâmetros que a ANEPC 
pediu que fosse tornado mais claro. 

32. A ANEPC referiu ainda, relativamente à responsabilidade da preparação da resposta de 
emergência em cada uma das situações, que deveriam estar acautelados um conjunto de situ-
ações, tanto do plano de emergência interno da concessionária e dos seus meios próprios de 
resposta como de meios complementares de resposta de emergência provenientes do exterior, 
e aí ficou o IMT de fazer esses contactos com a concessionária e prosseguir o diálogo para es-
sa preparação prévia, este é o procedimento habitual numa entrada de funcionamento nova ou 
quando essa infraestrutura sofre alterações aos cenários de acidentes previstos, de maneira 
que é com naturalidade que este processo está a decorrer, tal como aconteceu noutros túneis 
e noutras infraestruturas que sofrem alterações do nível de risco, e portanto há esta preocupa-
ção de proteger os utentes e as equipas de emergência que terão de efetuar socorro neste 
ambiente diferenciado. 

33. Relativamente a um aspeto referido sobre o plano de emergência interno, a Presidente usou 
da palavra para esclarecer que o mesmo é fundamental e que a deliberação do IMT, que prevê 
a alteração da categoria do túnel, nunca poderia entrar em vigor antes de estar concluído o 
plano de emergência interno. Esse plano está a ser feito e não constitui impedimento de maior, 
o que poderá atrasar a publicação da deliberação é toda a outra vertente relacionada com os 
equipamentos, formação, dispositivo permanente, entre outros, para os quais não foi ainda feito 
o levantamento dos custos e isso irá certamente demorar. Além disso é uma situação que ul-
trapassa o IMT, pelo que o assunto tem sido tratado ao nível das Secretarias de Estado dos 
respetivos Ministérios. 

 

DERROGAÇÕES MULTILATERAIS E NACIONAIS AO ADR E AO RID 

34. A Presidente da Comissão propôs ao plenário um documento apresentado pela Tutorial que 
já vinha da sessão anterior, com a referência CNTMP/2020/5, que sofreu alguns ajustamentos 
e atualizações em função da evolução entretanto havida na regulamentação europeia e que 
passou agora a ter a referência CNTMP/2020/18, passando a palavra à Tutorial. 
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35. A Tutorial informou que este documento formaliza uma proposta de deliberação que possa 
operacionalizar a referida derrogação, e no fundo tem a ver com o transporte de alguns pro-
dutos que são utilizados no tratamento de águas. O que vem propor é que seja criado um 
conjunto de regras que salvaguardem todas as questões de segurança que estão envolvidas 
nas operações de trasfega de produtos a partir de embalagens, que sejam efetuadas pela tri-
pulação dos veículos, uma vez que o ADR não permite quando se trata do transporte em em-
balagens, pois existe a proibição de abertura dos volumes. 

36. Ainda que concordando genericamente com essa proibição, a Tutorial referiu que existem si-
tuações muito particulares, como é o caso deste tipo de operação (que muitas vezes ocorrem 
em locais de muito difícil acesso) e que são feitas pelos próprios trabalhadores das empresas 
de abastecimento de águas ou de tratamento de águas residuais em instalações onde não 
existem trabalhadores estão providas de sistemas de monitorização remoto. Essas operações 
já são realizadas, mas como não são feitas no domínio público, não são detetadas essas po-
tenciais irregularidades, vindo-se por isso propor esta deliberação prevendo um conjunto de 
requisitos, que focalize muito bem só em que caso e com que matérias estas operações po-
dem ser autorizadas, salvaguardando os aspetos de segurança e formação dos trabalhado-
res. 

37. A Tutorial explicou também que, de acordo com o documento CNTMP/2020/5, quem tinha 
despoletado esta derrogação tinha sido o Reino Unido, que por se encontrar agora em pro-
cesso de Brexit, deixa de estar sob a alçada da Decisão da Comissão, existindo uma decisão 
mais recente em que foram expurgadas as derrogações do Reino Unido. Derrogações do 
mesmo tipo já eram utilizadas pela Bélgica e pela França, e por isso propôs que Portugal ve-
nha a subscrever uma derrogação em linha com aquilo que a derrogação presentemente mais 
antiga (da Bélgica) já estabelece. 

38. A Presidente tomou a palavra para informar os presentes sobre a tramitação, de que a pro-
posta de derrogação terá de ser submetida ao Conselho Diretivo do IMT, para aprovar por de-
liberação, que depois terá de ser publicada em Diário da República, e tem obrigatoriamente 
de ser comunicado à Comissão Europeia que Portugal aderiu à derrogação com a tal referên-
cia que foi também já adotada pela Bélgica, pela França e anteriormente pelo Reino Unido. 

39. A FIEQUIMETAL apresentou uma dúvida relativa aos trabalhadores que fazem esse tipo de 
trasfega de produtos, nomeadamente se a derrogação é para nas estações em que não há 
trabalhadores e o processo é todo monitorizado, seja dada a possibilidade para eles fazerem 
a descarga sem sequer haver o acompanhamento de alguém ligado à estação de tratamento. 

40. A Tutorial referiu que estes trabalhadores são trabalhadores da empresa, não são externos, 
só não estão é fixos em cada um dos pontos de tratamento de águas, pois tal não se justifica. 
São normalmente trabalhadores com vínculo à empresa, que estão numa zona central de ca-
ráter concelhio ou distrital, e que têm de abastecer uma série de pontos de tratamento de 
água da própria empresa. Não estão em permanência na instalação, porque não faz sentido 
pela sua reduzida dimensão, sendo instalações autónomas que, nalguns casos funcionam em 
contentores de 20 pés, e onde nem sequer existem meios mecânicos que permitam retirar um 
GRG de cima do veículo. Por serem trabalhadores da empresa, o documento que deverá ser 
passado terá a identificação clara da empresa à qual existe o vinculo profissional autorizando 
a fazer essa operação concreta ao abrigo desta derrogação. 

41. A DGEG interveio concordando com a proposta da Tutorial, que considera bem estruturada e 
que vem dar resposta a uma situação prática. Toda a proposta verifica aqueles aspetos que 
são fulcrais de segurança da descarga, das pessoas, tendo apresentado algumas sugestões 
editoriais e propostas de clarificação ao referido documento 

42. A Presidente agradeceu os contributos, mas comenta que, ao adotarmos uma derrogação 
que já existe, por princípio adotamos algo que já está definido. 
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43. A Tutorial acrescentou que teve a oportunidade de ler os textos das derrogações específicas, 
quer a inicial do Reino Unido, quer a da Bélgica quer a francesa e a abordagem ao que está a 
ser derrogado é substancialmente diferente, sendo que o princípio que está a ser derrogado, 
que é a possibilidade de abertura de embalagens, é comum a todas elas. A forma como isso 
depois é permitido acaba por diferir internamente e é espelhado de maneira diferente nas vá-
rias regulamentações nacionais, referindo que a derrogação belga é muito menos exigente 
que a proposta portuguesa. A francesa é muito extensa e tem uma série de exigências que 
aparentemente perde alguma objetividade. A Tutorial referiu finalmente que as sugestões da 
DGEG podem ser acolhidas sem qualquer problema. 

44. A proposta apresentada, com as sugestões da DGEG, foi aprovada por unanimidade. 

45. A Presidente abordou de seguida o documento CNTMP/2020/21, que está apenas numa fase 
de proposta, não tendo ainda sido formalizado. Este acordo de derrogação multilateral 
(M330), a que se poderá aderir de uma forma mais simplificada, vem prorrogar a validade dos 
certificados ADR dos motoristas de mercadorias perigosas e dos conselheiros de segurança, 
à imagem do anterior acordo que ainda está em vigor e que permite que os certificados que 
tenham caducado se mantenham válidos até 30 de novembro. 

46. O plenário foi informado pela Presidente que o IMT está com dificuldade em dar resposta à 
realização dos exames ADR, devido às regras de distanciamento em sala, limitação de tempo 
para os exames, e devido ao tempo despendido para desinfeção de equipamentos entre 
exames, havendo assim um grande constrangimento de datas para marcação dos mesmos. 

47. Face aos argumentos apresentados, a Presidente solicitou ao plenário parecer favorável para 
a assinatura do referido acordo M330, o que foi aprovado por unanimidade. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS REGULAMENTOS EM VIGOR 

48. A APA apresentou o documento CNTMP/2020/16, que se refere a um pedido de clarificação 
sobre a utilização dos painéis de laranja, entendendo-se que existe uma discrepância entre o 
que consta no ADR e o que consta nas recomendações da IAEA – Agência Internacional de 
Energia Atómica. 

49. A Tutorial, com responsabilidade na tradução do ADR para a língua portuguesa, interveio re-
ferindo que as utilizações dos números ONU em painéis laranja só deveria ser aplicada no 
transporte de mercadorias perigosas em cisterna, no transporte a granel (uma única mercado-
ria) e também no caso de matérias radioativas em uso exclusivo, e que, se a redação não for 
a mais adequada, uma vez que já se prepara a tradução da próxima edição, poderá rever-se 
o texto de modo a que fique mais claro. 

50. A APSEI reforçou, a título informativo, que há mais de 15/20 anos atrás houve uma grande 
controvérsia a nível europeu, em que alguns países, designadamente a Espanha, através de 
leis nacionais avulsas ou até de instruções à fiscalização, que eram mal interpretadas, chega-
ram a exigir painéis laranja com números ONU no transporte de matérias de outras classes 
em regime de embalagem. Na altura, o transporte de garrafas de gás foi muito visado com 
essas más interpretações. 

51. A Presidente concluiu a interpretação de que o uso de painéis laranja com números no trans-
porte de matérias radioativas é apenas no caso de transporte de uso exclusivo.  

 

PROPOSTAS DE EMENDAS À REGULAMENTAÇÃO 

52. A APSEI apresentou o documento CNTMP/2020/14, referindo que o enquadramento legal da 
formação ADR consta no artigo 10º do DL 41-A/2010, sendo este alterado em 2012, pelo DL 



CNTMP/2020/24 
          22.12.2020 

 

206-A/2012, em que este artigo foi alterado sem ser por proposta da CNTMP, por entendi-
mento entre ministérios, passando a prever que fosse publicada uma portaria específica para 
a área do transporte de mercadorias perigosas que devia de estar em articulada com os pre-
ceitos da legislação transversal, pelo que propôs ao plenário um projeto de portaria e, como 
nalguns aspetos remete para deliberação do CD do IMT, apresenta também proposta de deli-
beração. 

53. A Presidente congratulou-se pela apresentação da proposta apresentada pela APSEI, referin-
do que o documento vem dar resposta ao que está prescrito, sendo pois de grande utilidade.  

54. A FIEQUIMETAL pediu a palavra para reforçar que concordam completamente com a reda-
ção apresentada. Contudo, relativamente à formação contínua, considera que parece ser re-
dundante, mas por vezes existe uma espécie de confusão entre “informação” e “formação”, 
não aceitando que a informação seja dada como formação. 

55. A DGEG concorda com a apresentação do documento e efetuou duas observações, uma rela-
tiva ao prazo para a certificação da formação, outra relativa ao aspeto das auditorias.  

56. A APSEI informou que a DGERT, em 2010, resolveu prescindir da renovação da certificação da 
formação, e que a certificação dada pelo IMT é subsequente à certificação dada pela DGERT, 
que é neste momento um pré-requisito, mantendo-se a validade de certificação do IMT por cin-
co anos, pelo que o documento não pretende alterar a substância, mas sim a forma. 

57. A Presidente comentou as dificuldades que são transversais em toda a Administração Pública, 
e que a aprovação destes cursos requer um dispêndio de recursos elevado, pois os manuais 
são analisados com o maior cuidado possível e nem todos são apresentados com a qualidade 
que se pretende, pelo que aceita a proposta com alguns ajustamentos de pormenor. 

58. A DGEG chamou a atenção para aspetos que podem entrar em conflito com o diploma habili-
tante, e que uma coisa é não ter a capacidade de recursos e ter possibilidade normativa, ou-
tra coisa é quando tiver os recursos não ter possibilidade normativa para intervir. 

59. A Presidente submeteu ao plenário o documento com as reservas apresentadas, pelo que foi 
acordado por unanimidade o princípio do texto base do documento apresentado. 

60. A APSEI apresentou em seguida o documento CNTMP/2020/15, relativo aos acrónimos da 
proposta portuguesa sobre a nova secção 1.2.3 do ADR/RID, e pede para o IMT atender às 
observações apresentadas. A Presidente concordou, sendo aprovado o documento por una-
nimidade, para consulta aos outros países no âmbito ADR/RID. 

61. A Presidente apresentou o documento CNTMP/2020/19 com uma proposta do IMT para alte-
ração à Portaria nº 281/2019, de 30 de agosto, relativa às restrições à circulação, estando a 
mesma focada na experiência que o IMT tem tido na sua operacionalização, tendo acrescen-
tado que foi a própria Secretaria de Estado das Infraestruturas que pediu expressamente que 
a proposta de alteração fosse apresentada e analisada pela CNTMP. 

62. O IMT informou que muitas vezes os transportadores são externos às entidades interessadas 
no transporte, havendo assim necessidade de simplificar o processo para os pedidos de auto-
rização especial de circulação. Também se tem verificado que a existência de dias consecuti-
vos sem se poder efetuar transportes levantaria problemas às empresas. 

63. Existem situações em que a autorização especial de circulação contempla cerca de 100 veí-
culos, por vezes com matrículas estrangeiras, inviabilizando o controlo sobre os veículos a 
que se está a passar a autorização, o expedidor ou quem carrega a cisterna. 

64. No caso do túnel de Gardunha, o artigo surge como revogado na proposta de portaria, de-
vendo ser alinhado com o que vier a ser decidido no processo em análise para o referido tú-
nel. 
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65. A Presidente concluiu que a deliberação permitiria operacionalizar este sistema e por isso 
pretendeu ouvir as entidades envolvidas. 

66. A APETRO, em tempo, fez notar esse impacto e dirigiu uma carta ao Conselho Diretivo do 
IMT, precisamente sobre vários dos aspetos apresentados, assim aguarda com satisfação a 
simplificação destes procedimentos, bem como da situação do túnel da Gardunha em que 
não parece haver mais razões para haver limitações para as restrições no túnel e salienta o 
facto de o IMT ter percebido e ter sido sensível às dificuldades que todas estas situações cri-
am. 

67. A FECTRANS pediu a palavra para lembrar que algumas das alterações incidem em com-
promissos laborais assumidos pelo Governo, aquando da greve dos combustíveis de abril de 
2019, e que qualquer alteração nesta portaria poderá dar azo a alguma convulsão social. 

68. A Tutorial informou que é oportuno corrigir o artigo 7º para que as restrições previstas no arti-
go 4º sejam contempladas nas exceções. 

69. Após várias propostas de pequenas correções, foi acolhido pela Comissão o princípio da pro-
posta. 

 

QUESTÕES DIVERSAS 

70. O IMT apresentou o relatório das listas de controlo enviadas pelas autoridades de fiscalização 
durante 2019, e o respetivo tratamento estatístico das infrações constatadas, verificando-se 
que existem mais unidades controladas e também mais infrações (CNTMP/2020/13).  

71. A Tutorial elogiou o trabalho mas acrescenta que deveria servir para mais, e propõe a sua di-
fusão pelas entidades formadoras para darem o seu contributo na melhoria destes indicado-
res, tendo sido informado pela Presidente que o IMT pretende divulgar o documento no site, e 
aproveitando para agradecer às autoridades fiscalizadoras. 

72. A FECTRANS, a APETRO e a DGEG colocaram algumas questões relacionadas com a des-
criminação das infrações, sendo as mesmas esclarecidas de acordo com o que consta nas re-
feridas listas de controlo, cujo modelo resulta de uma diretiva, o que dificulta a descriminação 
das classes de mercadorias transportadas. 

73. A FIEQUIMETAL também elogiou o relatório, que está muito bem detalhado e constatou que 
quase 60% das intervenções feitas resultam em irregularidades o que é gravíssimo. 

74. A Tutorial apresentou uma proposta de atualização dos dados e referências de contacto naci-
onais em páginas internacionais (CNTMP/2020/17). 

75. Foi acolhida a proposta da Tutorial pela Presidente, que informou que já se está a trabalhar 
nesse sentido. 

76. O IPQ comunicou uma preocupação relativa aos código-cisterna identificados com o sinal “+”, 
informando existirem procedimentos díspares por parte dos OI, das empresas e dos fabrican-
tes. 

77. A Tutorial propõe um GT para analisar as implicações do sinal “+” no código-cisterna uma vez 
que se trata de matéria com alguma complexidade, antevendo eventuais futuras alterações ao 
ADR, caso venham a ser aprovadas pela CNTMP. 

78. A proposta da Tutorial foi acolhida, ficando o GT a ser coordenado pelo IPQ, que é a autori-
dade competente no âmbito da aprovação de cisternas, e integrando o ISQ, a BVR a Tutorial, 
o IMT, o ITG e a DGEG. 
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79. A Presidente informou também que se houver necessidade de defender alguma posição no 
grupo de cisternas no âmbito ADR, será necessário um trabalho de participação conjunto, e 
que apesar de não haver documento escrito, vai divulgar o email recebido pelo IPQ sobre a 
matéria apresentada. 

80. Sendo esta a sua última presença no plenário da CNTMP por se aposentar no dia seguinte, a 
Presidente homenageou o Eng. Mário Sapatinha por todo o seu desempenho ao longo dos 
muitos anos de representação do ISQ, no que foi acompanhada pelos demais membros da 
Comissão. 

81. A Presidente voltou a agradecer à ANTRAM a disponibilidade das instalações para a realiza-
ção da sessão plenária, bem como o restante apoio logístico que foi prestado.  

 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS FUTUROS 

82. A Presidente apresentou o calendário das próximas reuniões nacionais e internacionais 
(CNTMP/2020/22), no qual a 69ª sessão plenária da CNTMP ficou, em princípio, marcada pa-
ra o dia 3 de fevereiro de 2021. 
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