Condições especiais para associados UVE no
projeto de investimento em mobilidade elétrica da
GoParity, promovido pela ZEEV.
“Temos ao nosso dispor uma bateria gigante – o Sol! Saibamos aproveitá-la pelo bem da
comunidade, pelo futuro dos nossos filhos.” Henrique Sánchez, Presidente da UVE

Há uma grande afinidade entre os valores partilhados por todos os associados da UVE e
os projetos de investimento da GoParity: a promoção do impacto social e ambiental,
também por via da mobilidade elétrica.
A missão do projeto GoParity-ZEEV é dar acesso à comunidade UVE a condições
privilegiadas neste investimento com retorno (económico e ambiental). Registe-se em
www.goparity.com, carregue a sua carteira de investimento e beneficie de um
voucher de 5€ adicionais no seu investimento no projeto da ZEEV.
Orientada para as Pessoas, a ZEEV pretende trazer para o negócio a sociedade civil,
dando-lhe a oportunidade de participar no crescimento da empresa.
O investimento está aberto por um montante mínimo de 20 euros e entrega uma
rendibilidade de 4%/ano numa maturidade de 72 meses e aponta a estimativas de

crescimento de vendas de veículos elétricos e painéis fotovoltaicos permitindo reduzir a
emissão anual de CO2 em cerca de 832 toneladas, criando um impacto tão benéfico no
ambiente como o de plantar 37.800 árvores.
A GoParity
É a primeira plataforma crowdfunding de investimentos sustentáveis em Portugal, onde
cidadãos e empresas financiam projetos com impacto ambiental ou social positivo, ao
mesmo tempo que rentabilizam as suas poupanças. Em quase dois anos de atividade, a
GoParity já promoveu o financiamento de mais de um milhão de euros em 18 projetos de
energia renovável e turismo sustentável, permitindo que empresas e IPSSs tenham
capacidade de melhorarem a sua eficiência energética e de produzir energia limpa.

A campanha estará disponível para novos registos e investimento até 15 de Abril em
www.goparity.com.

Para mais informação contactar:
Nuno Brito Jorge | nunobj@goparity.com | 918 919 600
José Santos | jose.santos@loyaladvisory.com | 918 182 595

