
COMISSÃO NACIONAL DO TRANSPORTE 

DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

CNTMP/2020/9 
30.1.2020 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Av. Elias Garcia, 103 - 1050-098 LISBOA * Tel. (+351) 21 780 46 56 * www.imt-ip.pt *  lmcosta@imt-ip.pt * cjorge@imt-ip.pt * fbacalhau@imt-ip.pt * mrodrigues@imt-ip.pt * jforte@imt-ip.pt 

REFLEXÃO SOBRE O FUTURO DA CNTMP 

(transmitido pela Presidente e pelos Vice-Presidentes da CNTMP) 

A Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas (CNTMP) foi criada em finais de 1997 por Despacho 

conjunto dos Ministérios da Administração Interna, do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Ter-

ritório, da Economia, da Saúde e do Ambiente com o objetivo de institucionalizar uma estrutura de cooperação 

entre os serviços da Administração, e destes com as organizações económicas e profissionais com ação relevante 

no domínio do transporte de mercadorias perigosas. 

O Grupo de Trabalho sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas, que desde a década de 70 vinha funcionando 

na Direcção-Geral de Transportes Terrestres, com a participação de um número significativo de outras entidades 

interessadas no progresso científico, técnico e normativo viu desta forma reconhecido o importante trabalho de 

cooperação desenvolvido, tendo sido atribuída a presidência da Comissão à então Direcção-Geral de Transportes 

Terrestres (DGTT). 

Apesar do excelente trabalho desenvolvido até ao presente, com a participação de um número crescente de 

membros e de propostas aprovadas nas sessões plenárias realizadas quadrimestralmente, e tendo em conta que, 

face à atual conjuntura nacional e internacional, com uma cada vez maior prevalência da intermodalidade e mul-

timodalidade dos transportes, com a consequente complexidade acrescida, em que as diferentes sensibilidades e 

conhecimentos procuram uma resposta harmonizada, consideramos que é tempo de rever o âmbito da CNTMP 

para uma mais expedita resposta às regulares atualizações regulamentares que ocorrem a cada dois anos em to-

dos os modos de transporte. 

A resposta que se pretende ágil e simultaneamente rigorosa, tanto a nível nacional como internacional, passa por 

uma participação efetiva e estratégica de todas as entidades competentes nacionais com responsabilidades mo-

dais, nomeadamente o IMT, IP para os transportes terrestres, a DGRM para o transporte marítimo e a ANAC para o 

transporte aéreo, devendo a Comissão pugnar, de forma articulada, pela salvaguarda de forma integrada dos inte-

resses económicos e políticos nacionais. 

Considera-se por isso que, seria da maior relevância, sem prejuízo das competências próprias dos serviços respon-

sáveis, alargar formalmente o âmbito das competências da CNTMP a todos os modos de transporte, podendo 

acompanhar e preparar os trabalhos e propostas apresentados no domínio do transporte nacional e internacional 

de mercadorias perigosas, nomeadamente nos órgãos ou grupos específicos das Nações Unidas ou da Comissão 

Europeia responsáveis por esta área. 

A regulamentação nacional está cada vez mais condicionada e limitada pelos diferentes regulamentos internacio-

nais, como o Regulamento Tipo da ONU, o ADR, o RID, o Código IMDG e as Instruções Técnicas da OACI, sendo por 

isso em sede destes regulamentos que se deve agir na defesa não só da segurança como do interesse nacional e 
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por isso importa ter uma participação concertada e sustentada nas diferentes sensibilidades e competências exis-

tentes o que poderá ser conseguido pela Comissão. 

Além do alargamento do âmbito da CNTMP a outros modos de transporte, considera-se ainda desejável ponderar 

sobre a forma de incentivar a participação de todos os membros da Comissão, de desenvolver mais competências 

técnicas e de promover um maior envolvimento e melhor entendimento das temáticas do transporte de mercado-

rias perigosas. 

Para este efeito, apelamos à vossa participação e solicitamos a opinião dos todos os membros da CNTMP sobre a 

forma de melhorar a capacidade de intervenção desta Comissão. 

 


