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CARTA SOBRE A NECESSIDADE DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE 

CAPACETES EM BICILETAS E OUTROS 
 

A Sinistralidade Rodoviária e Traumatismo Craniano 

 

 A sinistralidade em Portugal é da maior importância para a Novamente, 

associação de apoio aos traumatizados crânio encefálicos. Os acidentes 

rodoviários eram, até há pouco tempo, a principal causa de traumatismo 

craniano grave (em Portugal e nos paises Europeus em geral) 

 

 Os dados estatísticos de casos novos anuais provam a relação direta entre a 

sinistralidade rodoviária e os traumatizados cranianos. 

 

 

A propósito do PENSE e da obrigatoriedade da utilização do capacete para os 

condutores de bicicleta a nossa posição é a seguinte: 

 

1 - O uso do capacete em velocípedes, deve ser obrigatório em qualquer caso 

2 – é importante a existência de homologação de capacetes que protegem de facto a 

cabeça, regras que os definem e a forma como deve ser colocado. 

3 - A associação novamente demonstra a sua satisfação pela nova legislação e 

consequente diminuição de casos de traumatismo craniano por uso de velocípedes e 

alerta que uma queda, pode mudar uma vida da vitima e toda a família. 

4 – A associação novamente alerta para a imprescindível existência de um plano de 

informação e sensibilização publica sobre: 

a) a dimensão do dano que a falta de uso do capacete cria nos condutores, suas 

vidas e das suas famílias a curto e longo prazo;  

b) o numero de acidentes de bicicleta que criam sequelas graves e medias nos 

utilizadores de velocípedes e as taxas de diminuição de sequelas em 

utilizadores de velocípedes por uso do capacete nos países que já tem essa 

regra implementada.  

c) Deve também haver uma campanha publica de informação sobre a colocação 

do mesmo de forma correta e como reconhecer um capacete homologado.  
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5 - Informação sobre a homologação de capacetes e que esta seja do conhecimento e 

reconhecimento dos utilizadores e órgãos de fiscalização, comerciantes relacionados 

com fabrico, venda e sistemas de aluguer destes veículos; 

 

Mais informações: 

 Sobre a novamente: www.novamente.pt 

 Organização mundial de saúde – posição sobre obrigatoriedade dos capacetes 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/2012/02_11/en/ 

 Dados sobre a proteção dos capacetes e campanhas 

https://www.headway.org.uk/get-involved/campaigns/cycle-helmets/ 

http://www.helmets.org/stats.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=nu4QzAIayTU 

https://cochranechild.wordpress.com/2015/04/06/bicycle-helmets-now-thats-using-

your-head/ 

 

Mais contactos: 

Vera Bonvalot, 919437335 

vbonvalot@novamente.pt 
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