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PROPOSTA DE CORREÇÃO / CLARIFICAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS DA ONU 

(transmitida pelo representante da TUTORIAL) 

 

Fruto dos trabalhos de tradução e revisão das publicações em língua portuguesa do ADR, RID e Código IMDG, foi pos-

sível identificar algumas desconformidades nos textos das edições das Nações Unidas, nomeadamente entre versões 

linguísticas, o que seria importante corrigir e alinhar. 

Subcomité do TDG - Regulamento Tipo da ONU (21ª edição) 

 

 

Na atual redação (que se reflete nos diferentes regulamentos modais), a versão inglesa exclui as subsecções 4.1.1.5, 

4.1.1.6 e 4.1.1.7, contariamente ao que é indicado na versão francesa, pelo que importa clarificar qual das edições se 

encontra correcta (presumimos que seja a versão inglesa). 
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Reunião Comum RID/ADR/ADN – ADR e RID 

No caso específico da legislação de transporte terrestre, no ADR e no RID, a Instrução de embalagem P003 mantém a 

ambiguidade do “Regulamento Tipo da ONU”, e tem ainda na Disposição Especial RR9 uma referência à não aplicação 

do 4.1.1.3, que por via do enquadramento dado no descritivo desta Instrução não seria de todo aplicável, conforme se 

pode ver no exemplo em anexo relativo ao ADR 2019, mas que se repete igualmente no RID 2019. 

 

Julgamos por isso que a frase com esta referência no RR9 seja suprimida. 
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Subcomité do TDG - Regulamento Tipo da ONU (21ª edição) 

O UN 2531 ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO, matéria corrosiva da classe 8 e do grupo de embalagem II, prevê a pos-

sibilidade de aplicar a instrução para grandes embalagem “LP01", como de seguida se apresenta: 

 

contudo a instrução “LP01” refere não poder ser aplicável a matérias do GE II, como segue: 

 

Consideramos por isso que a instrução de embalagem LP01 não se deve aplicar a este número ONU. 
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Subcomité on Carriage of Cargoes and Containers (CCC)- Correção ao Código IMDG (emendas 39 – 18) 

Quando nas emendas 39-18 ao Código IMDG foram introduzidos dois novos parágrafos na secção 2.9.4 (identificados 

com o símbolo ), a nota que já existia no final da secção (aqui apresentada com sombreado) foi erradamente man-

tida no final, quando os referidos parágrafos 2.9.4.6 e 2.9.4.7 deveriam ter sido colocados após a nota. 

 

A nota em causa refere: 

NOTA: Os programas internos de gestão da qualidade podem ser autorizados. A certificação por uma terceira parte não 

é necessária, mas os procedimentos previstos nos parágrafos .1 a .9 acima, devem ser devidamente registados e ras-

treáveis. Uma cópia do programa de gestão da qualidade deve ser colocada à disposição da autoridade competente, 

quando solicitada. 

E por isso, para ser coerente, deverá ser colocada antes do 2.9.4.6, por se referir especificamente aos parágrafos da 

subsecção 2.9.4.5. 

 


