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PROPOSTA DE DERROGAÇÃO NACIONAL ÀS DISPOSIÇÕES DA SECÇÃO 8.3.3 DO 

ADR RELATIVA À PROIBIÇÃO DE ABERTURA DE VOLUMES QUE CONTÊM  
MERCADORIAS PERIGOSAS PELA TRIPULAÇÃO DO VEÍCULO 

 

(transmitida pelo representante da Tutorial) 

 

Existem centenas de pequenas instalações no território nacional que servem para efetuar o tratamento de águas 

(para abastecimento às populações e águas residuais) em localizações muitas das vezes de difícil acesso a veículos 

pesados, o que obriga a que o abastecimento tenha que ser feito a partir de embalagens. 

Trata-se de instalações sem pessoal fixo no local, em que o transporte é assegurado pela empresa detentora do 

sistema de tratamento de águas, sendo que o transporte é, na grande maioria das vezes, efetuado ao abrigo das 

isenções por quantidades transportadas (1.1.3.6), por vezes com recurso a um GRG colocado na caixa de carga de 

um veículo ligeiro. 

Contudo, mesmo quando em isenção, a abertura de volumes durante o transporte rodoviário de mercadorias peri-

gosas não é permitida ao motorista e ao ajudante, conforme prescrito no 8.3.3 e, simultaneamente, é na grande 

maioria dos casos inviável a movimentação/descarga do GRG para a zona de processo.  

A DIRECTIVA 2008/68/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 24 de setembro de 2008, relativa ao 

transporte terrestre de mercadorias perigosas, que obriga à transposição para a lei nacional das prescrições técnicas 

previstas no ADR, RID e ADN caso estes modos sejam aplicáveis, prevê a possibilidade de derrogações nacionais nos 

termos do artigo 9º da referida Diretiva. 

Neste sentido, o Reino Unido propôs a derrogação RO-bi-UK-2 identificada no Anexo I, que foi evocada pela França 

e pela Bélgica conforme indicado no Anexo II. 

Na legislação francesa precisa-se que esta derrogação se aplica à distribuição em GRG de produtos para o tratamen-

to de água, sendo facultada uma lista dos produtos abrangidos, nomeadamente, as seguintes matérias do GE II e III: 

 ácido clorídrico UN 1789; 

 hipoclorito em solução UN 1791; 

 hidróxido de sódio em solução UN 1824; 

 clorito em solução UN 1908; 

 cloreto de ferro III em solução UN 2582; 

 hidrogenossulfitos em solução aquosa, n.s.a. UN 2693; 

 ácido sulfúrico UN 2796; 

 produtos de floculação à base de sais de alumínio UN 3264. 

Já na regulamentação espanhola, sem que exista notificação à Comissão Europeia, confere-se a possibilidade de se 

efetuarem descargas/trasfegas a partir de volumes para o abastecimento de combustíveis diretamente em maqui-

naria ou veículos (o que até estaria isento totalmente de aplicação do ADR por via da alínea c) do 1.1.3.1) ou para 
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descargas a partir de recipientes criogénicos das matérias classificadas sob os números ONU 1073, 1963, 1977 e 

2187. 

Pelo atrás exposto, propõe-se que Portugal adote a derrogação RO-bi-UK-2, isentando os transportes que se desti-

nem a sistemas de tratamento de águas da proibição de abertura de volumes pela tripulação dos veículos. 

 

ANEXO I 

RO-bi-UK-2  

Assunto: Isenção da proibição de abertura de volumes que contêm mercadorias perigosas pelo motorista ou o seu 
ajudante, numa cadeia de distribuição local de um depósito local a um retalhista ou utilizador final ou de um reta-
lhista a um utilizador final (exceto para a classe 7) (N11).  

Referência ao anexo I, secção I.1, da Diretiva 2008/68/CE: 8.3.3.  

Teor do anexo da diretiva: Proibição da abertura de volumes contendo mercadorias perigosas pelo motorista ou o 
seu ajudante.  

Teor da legislação nacional: A proibição da abertura de volumes é derrogada pela condição «Unless authorised to do 
so by the operator of the vehicle» (salvo autorização específica do operador do veículo).  

Referência inicial à legislação nacional: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996: regra 12(3).  

Observações: Se tomada à letra, a proibição constante do anexo, tal como formulada, poderia criar sérios proble-
mas ao setor retalhista.  

Data de vencimento: 30 de junho de 2021. 

 

ANEXO II 

RO-bi-FR-4  

Assunto: Adoção da derrogação RO-bi-UK-2.  

Referência inicial à legislação nacional: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dange-
reuses par voies terrestres.  

Data de vencimento: 30 de janeiro de 2022. 

 

RO-bi-BE-8  

Assunto: Adoção da derrogação RO-bi-UK-2.  

Referência inicial à legislação nacional: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.  

Data de vencimento: 31 de dezembro de 2022. 

 


