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DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO 
CADEIRA  PARA  O CARRO 

 
Não utilizar cadeiras em segunda mão! (sobretudo de proveniência duvidosa, principalmente 
porque: pode ter tido uma manutenção inadequada ou incidentes que possam comprometer 
a eficácia mesmo que os danos não sejam visíveis).  
 
Em caso de a cadeira sofrer um acidente, antes de a voltar a utilizar será necessário 
submetê-la a um controlo de qualidade pela entidade produtora e eventualmente substituí-
la. 
 
Se o carro tiver “air-bag” ligado, à frente, no lugar do acompanhante, a cadeira terá que ser 
montada atrás. 
 
Exemplos para a escolha da cadeira/assento de acordo com a idade e o peso da criança. 
 

 
 

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (A PSI) aconselha: 
1 – Cadeirinha portátil (de recém-nascido até aos 13 kg) voltada para trás pelo menos até 
aos 18 meses. 
2 – Cadeira de apoio (dos 18 meses aos 6 anos) 
3 – Banco elevatório (até a criança ter 1,35 metros) 
 
Recentemente, o construtor sueco Volvo , especialista em segurança automóvel, 
aconselhou recentemente a colocar as cadeiras de crianças viradas para trás "pelo menos 
até [os mais novos] terem três a quatro anos". Para os mais velhos, a Volvo recomenda o 
uso de bancos elevatórios até que atinjam 10 anos ou 1,40m de altura. 
 
Assim, a APSI defende que as crianças devem, imperativamente, viajar de costas voltadas 
para o sentido de marcha até aos 18 meses, alinhando com a Volvo, quando recomenda: 
"Devemos manter os nossos filhos nesta posição até ao mais tarde possível." 
 
De acordo com a Proteste (342 Janeiro 2013), a “seleção” das cadeiras do grupo 0+ (até 
aos 13 Kg)  recai sobre: Romer Babysafe Plus II SHR + Base isofix; Bébécar Easybob Maxi 
SPP; Chicco Autofix Fast + Base e Prénatal So Travel Basic. 
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Como colocar as cadeiras do grupo 0+ (até aos 13 Kg ), também conhecidas por 
“ovos”?  
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