
CABECEIRAS VERDE  

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO  
 
 

Um conselho amigo no âmbito do plano para  
a racionalização de consumos e eficiência energética. 

Sempre que possível, prefira os transportes  
públicos e ande a pé ou de bicicleta. 
Quando usa o carro,  programe as suas  

deslocações de forma a tratar de vários  
assuntos na mesma viagem. O objetivo é  
r edu z ir  o  nú m er o t ot a l  d e qu il óm et r os  

percorridos e evitar vários arranques com o motor frio, que é a etapa de  
maior consumo e emissões de poluentes num carro.  

Procure ter uma condução suave. Acelerações rápidas aumentam o consumo de combustível. 
Ter o carro bem afinado e pneus com a pressão certa ajuda a poupar gasolina. 
 
Antes de comprar carro informe-se sobre os consumos e emissões de CO2.  

Compare os valores para os modelos da sua preferência e motores a GLP,  
elétricos e híbridos. Opte por um modelo adaptado às suas necessidades.  
Não escolha um carro grande, se não precisa, pois consome até 50% mais combustível do que 
os mais pequenos.  
 

Prefira os com menor consumo e emissões. Existem veículos com emissões abaixo das 100 g/
km e consumos de 3,8 l/100km e de 4,2 l/100km, nos motores a gasóleo ou gasolina, respetiva-
mente.  
Se o seu carro já não está em condições para circular ou quer dá-lo para  

abate, contacte os centros de abate. 
 Estes carros têm cerca de uma tonelada de componentes que podem ser reciclados, reutiliza-
dos e reconvertidos em energia.  
O ideal será entregá-lo numa rede da Valorcar, pois é gratuito e fica com a garantia de que o 
carro é tratado de forma ambientalmente correta e de que o registo e a matrícula vão ser can-

celados. Em alternativa, é possível vendê-lo a um sucateiro certificado (consulte a Valorcar). 
Nesta situação, também são dados o certificado de abate e de cancelamento da matrícula.    
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Carro: poupe o ambiente e a carteira 
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