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INFORMAÇÃO

O Amadora Electric Challenge é um descontraído passeio mistério destinado exclusivamente a 
veículos elétricos. Cada equipa seguirá um itinerário fornecido pela organização, durante o qual 
terá que responder a perguntas de observação, de cultura geral e de mobilidade sustentável, 
tendo ainda algumas tarefas a cumprir. O objectivo é a promoção da mobilidade elétrica através da 
diversão. E haverá alguns prémios. 

As equipas serão constituídas por 2 a 4 elementos, numa viatura elétrica. 

Ponto de Encontro: Parque de Estacionamento da Câmara Municipal da Amadora no final da Av. 
Movimento das Forças Armadas, pelas 13.45h de dia 19 de Setembro de 2020. 38°45'38.4"N 9°
14'09.0"W. O final acontecerá no Encontro Nacional de Veículos Elétricos, em Belém, onde temos 
área de estacionamento reservada para os nossos participantes. Para isso, deverá efectuar e 
confirmar a sua inscrição neste evento em https://enve.uve.pt/ 

A convite da Câmara Municipal da Amadora e da Associação EcoMood Portugal, esta inscrição é 
gratuita. Para a confirmar terá que depositar uma caução de 50 Euros, que lhe será devolvida no 
dia do evento, aquando da assinatura do termo de responsabilidade. Envie o comprovativo de 
depósito ou transferência e esta ficha de inscrição para ecomood.portugal@gmail.com. A sua 
inscrição só será considerada após a recepção da caução.

Caso deseje aproveitar para tornar-se sócio da EcoMood Portugal, pode usufruir da oferta 
especial para este evento de 50% de desconto na quota anual, que assim será de apenas 12 
Euros, sendo o restante da caução devolvido. Conheça os estatutos e as condições especiais que 
os nossos parceiros lhe oferecem em www.ecomoodportugal.org

A Prio atribui como prémio a oferta da inscrição no Oeiras EcoRally Portugal, uma prova do 
Campeonato Europeu da Regularidade para Veículos Elétricos, que decorrerá de 3 a 5 de 
Outubro. Este prémio será atribuido ao melhor classificado no Electric Challenge que manifeste 
intenção de participar no EcoRally.
Saiba mais sobre evento em www.portugalecorally.com/

Regras de Saúde Pública: 

IBAN: PT50 0036 0546 99106009170 24 

Se ganhar, compromete-se a participar no Oeiras EcoRally Portugal? SIM NÃO

. Será medida a temperatura a todos os participantes antes da partida. Em caso de febre ou 
outros sintomas, não será permitida a participação;

. Será obrigatório o uso de máscara antes da partida, em todos os pontos de controlo, na entrega 
final, e em todas as situações em que que haja outras equipas, organizadores ou outros cidadãos 
a menos de 2 metros;

. Será obrigatória a desinfecção das mãos em todos os pontos de controlo;

. A divulgação dos resultados e atribuição dos troféus será efetuada pelas 22 horas do dia do 
passeio, através da internet, em plataforma a anunciar;

. A entrega dos troféus e prémios será efectuada posteriormente, ao domicílio.

Quero tornar-me sócio extraordinário da EcoMood Portugal. SIM

https://www.ecomoodportugal.org/
http://www.portugalecorally.com/
https://enve.uve.pt/
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