UVE – nascer, crescer, consolidar

Neste ano de 2020, conturbado e de exceção pelos motivos derivados da pandemia provocada
pela doença Covid-19, a UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, mantém,
diversifica e multiplica a sua atividade em prol da Mobilidade Elétrica em Portugal.
No dia 6 de dezembro de 2020, a UVE completará cinco anos de vida! De vida intensa e
apaixonante, onde conseguimos reunir um conjunto de pessoas, que com as suas
competências e uma dedicação total à causa da Mobilidade Elétrica, fizeram crescer a UVE.
Este ano conseguiremos atingir um conjunto de benefícios para os nossos Associados, que são
uma das razões da existência da UVE e que se enquadram na nossa Missão e Ação.
Inauguraremos novas instalações para a nossa Sede, com capacidade para continuar a receber
os Associados, todos os que nos procuram para esclarecer dúvidas, ou apenas conhecer a
Associação, para reuniões dos Órgãos Sociais, e para reuniões com entidades ou empresas.
Melhorámos todo o aspeto gráfico da nossa comunicação, seja através do portal, seja nas
redes sociais, newsletters ou ainda em toda a atividade de comunicação da Associação.
Realizámos o ENVE Online! Um evento digital que representou uma inovação na forma de
comunicar novidades elétricas, quer de carros, motos, bicicletas e cargo-bikes, mas também de
sistemas de carregamento doméstico, para condomínios, rápidos e portáteis, ou até os
carregadores ultrarrápidos. Falámos de cabos, de carregadores, de potências, de capacidade
das baterias, de autonomia, de consumos, de eficiência de carregamento ou de condução.
Produzimos um trabalho extensivo e abrangente sobre o estado da Mobilidade Elétrica em
Portugal, em conjunto com o CEiiA, e que já foi entregue à Tutela. Nesse documento
analisámos os principais bloqueios e deficiências do atual modelo e propusemos algumas
soluções que permitirão ultrapassar e solucionar diversas dificuldades identificadas e que não
poderão continuar a ser eternamente adiadas, até porque o atual modelo permite a sua
aplicação imediata.
Assinámos um Acordo de Parceria Estratégica com a EDP Comercial que nos permitirá
oferecer aos nossos Associados um conjunto de benefícios:




Condições especiais de tarifário de energia fora de casa, ao aderir ao CEME
(Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica) EDP Comercial, para os
Associados UVE;
Condições especiais de tarifário de energia em casa para os Associados UVE;
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Descontos na aquisição da Wallbox Moradias EDP e na Wallbox Condomínios EDP,
quer na opção compra, quer na opção aluguer;
Um conjunto de inovações que serão anunciadas conforme forem sendo criadas as
condições técnicas para a sua entrada em vigor.

Iniciar-se-á agora um período, seguramente breve, que permitirá implementar os
procedimentos, processuais, operacionais e regulatórios, necessários à sua aplicação prática, o
que julgamos possível começar a acontecer já durante este mês de setembro, coincidindo com
a realização do Encontro Nacional de Veículos Elétricos – ENVE 2020, a realizar nos dias 19 e 20
de setembro, em Lisboa.
Esta Parceria Estratégica com a EDP Comercial é um marco no crescimento da UVE, na sua
consolidação, bem como na criação de condições que nos permitam avançar para um apoio
efetivo aos nossos Associados na resolução de situações que necessitem de apoio jurídico.
Todos beneficiaremos da eletrificação dos transportes e da descarbonização da economia.
Pela nossa parte, continuaremos a contribuir para esses objetivos.
Nunca o nosso lema foi tão atual e urgente – “Não sejas fóssil, conduz elétrico!”.

Lisboa, 5 de setembro de 2020
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