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CONVOCATÓRIA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Convoco os Associados da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, para 
reunirem em Assembleia Ordinária, exclusivamente por meios telemáticos, não 
existindo disposição estatutária em contrário, nos termos previstos na lei, no 
próximo dia 20 de março, pelas 14h 30m, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Ponto 1) Informações do Conselho Diretivo 
Ponto 2) Apreciação e votação do Relatório e Contas 2020 
Ponto 3) Alteração da morada da Sede da Associação 
Ponto 4) Alteração dos Estatutos 

a) Número de membros do Conselho Diretivo 
b) Criação do Conselho Consultivo 
c) Distinção Honorífica 

Ponto 5) Encontro Nacional de Veículos Elétricos - ENVE 2021 
Ponto 6) Outros assuntos de interesse. 

Tendo em consideração que a presente convocatória é realizada numa data em que se 
verifica a existência de circunstâncias excecionais, designadamente a situação de 
calamidade no âmbito da doença COVID-19, a UVE decidiu adotar as medidas 
apropriadas para conter a disseminação da COVID-19 entre os participantes da 
Assembleia Geral. 

Os Associados que pretendam participar na Assembleia Geral devem declará-lo, 
através de comunicação dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Para o 
efeito devem utilizar a minuta disponível em www.uve.pt/page/12a-ag-ordinaria-20-
03-2021. 

Essa comunicação deve ser recebida, o mais tardar, até às 23h59min (GMT) do dia 14 
de março de 2021, devendo os Associados, para o efeito, utilizar o seguinte endereço 
de email: assembleiageral@uve.pt. 

Os Associados aquando do envio ao Presidente da Mesa da comunicação de intenção 
de participação na Assembleia Geral, deverão indicar na mesma comunicação qual o 
endereço de correio eletrónico que pretendem utilizar para efeitos de receção das 
comunicações da UVE relativas à Assembleia Geral. 
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O Relatório e Contas 2020 será enviado, via newsletter, a todos os Associados com as 
quotas em dia para facilitar a sua apreciação. 

Informações sobre a realização da Assembleia Geral online: 

a) A Assembleia Geral será transmitida através da plataforma Microsoft Teams; 
b) O convite e respetivo link para a Assembleia Geral será enviado até ao dia 18 

de março de 2021; 
c) No dia da realização da Assembleia Geral cada Associado terá que utilizar um 

equipamento eletrónico que permita usar uma câmara e microfone, de modo 
a poder confirmar-se a sua identidade; 

d) Apenas os Associados com as quotas em dia poderão participar na Assembleia 
Geral; 

e) Será necessário ter consigo o cartão de Associado UVE em vigor. 

Qualquer dúvida ou questão relacionada com a próxima Assembleia Geral deverá ser 
enviada para o endereço assembleiageral@uve.pt . 

Face aos tempos de pandemia que vivemos agradecemos a colaboração e boa 
compreensão dos Associados. 

Saudações elétricas, de preferência de origem renovável! 

 

 

Lisboa, 19 de fevereiro de 2021 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Pedro Miguel Faria 

 

 

mailto:assembleiageral@uve.pt

