
 

                                                                                                           
Comunicado de imprensa 

 

Ganhe Zeemcoins grátis por ser um membro da UVE 

 

Em que consiste o acordo? 

Ambas as entidades têm como objetivo acelerar a adoção de veículos elétricos em Portugal, 

proporcionando um maior conhecimento aos seus utilizadores. Esta adopção implica a 

melhoria da experiência de carregamento público para os utilizadores de veículos elétricos. 

Para este fim, ZEEMCOIN desenvolveu uma aplicação onde os utilizadores de veículos elétricos 

podem avaliar os carregadores públicos em Portugal. Por sua vez, para cada carregador 

avaliado, ZEEMCOIN recompensará os utilizadores com a token da própria empresa, a 

Zeemcoin token. Este token tem diferentes possibilidades de utilização para o utilizador e 

pretende tornar-se a norma de pagamento para a carregamento rápido na Europa. 

Devido ao facto de ambas as entidades seguirem os mesmos princípios, é estabelecido um 

acordo entre elas em que a ZEEMCOIN assume o compromisso de garantir a privacidade dos 

dados pessoais recolhidos dos membros da UVE e de fornecer 100 Zeemcoin tokens (25$ no 

total ao preço de lançamento no mercado) aos primeiros 300 membros da UVE que 

descarregam a aplicação e fazem uma avaliação completa de um carregador. 

Pela sua parte, UVE compromete-se a divulgar e comunicar o acordo para que todos os seus 

membros tenham conhecimento do mesmo. 

Henrique Sánchez, Presidente da UVE:  

“Este acordo com a Zeemcoin é um passo importante na divulgação da mobilidade 

elétrica e na expansão e melhoria da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos na 

Europa, acelerando assim a eletrificação dos transportes rodoviários” 

 

Borja Moreno Candau, CEO da Zeemcoin:  

“Estamos orgulhosos de poder colaborar com uma associação do prestígio da UVE, a 

melhor associação no sector da mobilidade elétrica em Portugal, com a qual partilhamos 

muitas ideias e princípios para fazer do mundo um lugar melhor” 

 

 

 

 



 

                                                                                                           
 

Sobre Zeemcoin 

Zeemcoin, a primeira plataforma tokenizada da indústria da e-Mobilidade, recolhe dados 

sobre a qualidade e experiência de carregamento rápido da rede europeia de carregadores 

públicos através da sua aplicação móvel e da sua comunidade de utilizadores de veículos 

elétricos. Esta informação ajuda a melhorar a experiência do utilizador ao carregar o seu 

veículo na via pública e, consequentemente, conduz à adoção de veículos elétricos, 

aproximando-nos de um futuro de transporte sem emissões. 

Zeemcoin aspira a ser a plataforma mais completa graças à informação que gera através da 

Gamification, Blockchain e Big Data. Os utilizadores de Zeemcoin fornecerão informações 

valiosas sobre os pontos de carregamento; avaliar o correcto funcionamento e qualidade do 

carregador, indicar possíveis aspectos a melhorar, relatar incidentes a resolver (um cabo em 

mau estado, um ecrã danificado...) ou indicar serviços próximos (hotéis, restaurantes, parques, 

jardins...) são algumas das acções que os utilizadores de Zeemcoin podem realizar para 

fornecer informações. Estas avaliações serão recompensadas com Zeemcoin tokens para o 

utilizador que as fornece. 

Pode tornar a Zeemcoin token utilizável, utilizando-a para: 

• Comprar uma mota VELCA 100% elétrica, com um desconto de 300 euros. 

• Alugue um Tesla 100% elétrico com FutureDrive 

• Instale um carregador para o seu veículo elétrico com IonClick 

• Obter um desconto num curso de blockchain com o Tutellus 

Além disso, o rendimento passivo pode ser gerado por staking/farming na dApp de Zeemcoin, 

que estará disponível a partir de 17 de fevereiro de 2023, embora a data de lançamento possa 

variar devido a decisões internas da empresa. 

 

Sobre UVE 

Desde a sua fundação, a 6 de dezembro de 2015, a UVE – Associação de Utilizadores de 

Veículos Elétricos tornou-se uma entidade de referência para os utilizadores de veículos 

elétricos e para os entusiastas da Mobilidade Elétrica em Portugal. 

A UVE é um organismo sem fins lucrativos e Entidade de Utilidade Pública, com a missão 

de promover a mobilidade elétrica. 

Surgiu a partir da necessidade de representar oficialmente e dar voz a uma já significativa 

comunidade de proprietários, utilizadores e simpatizantes de veículos elétricos (VE) e híbridos 

plug-in em Portugal. 

 

 

https://www.uve.pt/page/entidade-utilidade-publica/


 

                                                                                                           
A UVE pretende impulsionar a mobilidade elétrica através da divulgação de: 

▪ Veículos elétricos à venda em Portugal 

▪ Inovações apresentadas pelo mercado 

▪ Realização de eventos e encontros de VE 

▪ Conferências e ações de formação sobre a mobilidade elétrica: 

▪ Os veículos 

▪ A condução 

▪ As baterias 

▪ Os sistemas de carregamento 

▪ A promoção e divulgação da infraestrutura de carregamento público e privado. 

▪ A construção de uma solução política de Incentivos Públicos. 

 

 

Lisboa, 8 de janeiro de 2023 

 

 


