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Combater o 
abandono dos VFV 

 
 

• Diminuição do número de lugares de estacionamento disponíveis 

• Aumento dos focos de poluição e marginalidade 

• Aumento dos custos associados à sua remoção da via pública 



“Valorcar – Veículos Abandonados” 
 

• Ferramenta online que permite registar de forma rápida e simples as 
sucatas, carros abandonados e lixeiras/monstros que se encontrem na 
via pública. 

•  Desenvolvida através do Citybox, um projeto de cidadania que 
promove a participação de cada munícipe na identificação e resolução 
de problemas do seu município. 



Como funciona? 
 

1. Registar-se online no endereço http://valorcar.citybox.pt/ ou 
descarregar a aplicação móvel para Android. 

 

http://valorcar.citybox.pt/�


Como funciona? 
 

2.  Registar a categoria da ocorrência (sucatas, carros abandonados ou 
lixeiras/monstros) e tirar uma foto:  

      -  A localização da ocorrência é registada via GPS ou indicando uma 
morada. 

      -  Ao submeter um registo, a entidade responsável e a escola serão 
notificados automaticamente. 



Como funciona? 
 

4.  Após a denúncia, o veículo é removido pela polícia municipal para 
um depósito.  

• seu proprietário é então notificado para o levantar no prazo máximo 
de 45 dias.  

• Se o veículo não for reclamado neste prazo, será declarado perdido 
a favor do Estado ou das autarquias locais, sendo enviado para 
reciclagem na REDE VALORCAR. 



Como funciona? 
 

3. Após o registo da ocorrência, é possível acompanhar o seu estado, e 
votar/comentar outras ocorrências já existentes.  
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