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Reconstituição de acidentes) e PARA (Peões, Atropelamentos e Reconstituição de Acidentes.
Nestes projectos visa-se a investigação de acidentes envolvendo motociclos e peões, assim como
o desenvolvimento de ferramentas computacionais para este tipo de acidentes. Foi representante
de Portugal no grupo de trabalho da OCDE sobre segurança e mobilidade de motociclos.
Participou no projeto europeu COST TU1101 “Towards safer bicycling through optimization of
bicycle helmets and usage” sobre a investigação da segurança dos capacetes para ciclistas e nos
projetos nacionais “A segurança dos utentes vulneráveis” e “A Física dos acidentes”. No âmbito
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