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Ata ne 16

Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, na

NOW_Beato, 135 Rua do Grilo 1950-144 Beato, Lisboa, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia

Geral da MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, devidamente convocada pela

Mesa da Assembleia Geral (ao abrigo do artigo 12s dos Estatutos, e artigo 15s do Regulamento

Interno).

À hora marcada, não se verificou a presença de metade dos membros da AssociaÇão,.pelo que a

sessão foi adiada para segunda convocatória, tendo-se iniciado trinta minutos depois com os

associados presentes, pelas quinze horas e trinta minutos, tal como previsto no ponto 1do 13s

artigo dos Estatutos.

Os trabalhos foram dirigidos pela Mesa da Assembleia Geral (MAG), composta pelos associados

Ana Pereira {associado ns 1); na ausência dos restantes membros da MAG, o associado João

Pedro Barreto foi escolhido para substituir os membros ausentes como secretário da MAG.

Encontravam-se presentes os seguintes associados da MUBi, num total de quinze (15): Ana

Pereira (associada ne1), Bruno Santos (associado ne4), João Barreto (ne25), José Herculano

Rebordão (associado ns106), António Pedro Figueiredo (associado ne 2721, Rui Martins

(associado ne318), Tiago Bonito {ne550), Pedro Sanches (associado ns634), Nuro Carvalho

{associado ne659), Vitor Rosa (associado ne668), João_ Pedro Fernandes {associado ne700),

António M. Carvalho (associado ns790), Hugo Mendes (associado ns845), João Bernardino

(associado ne259), Pedro Tavares (associado ne979) e Rui Pena (associado ne1009).

A reunião foi transmitida por videoconferência, tendo o URL da transmissão sido divulgado no

fórum para que outros associados a pudessem acompanhar. Através da caixa de chat associada

à transmissão, permitiu-se que os associados que acompanharam a reunião por

videoconferência pudessem intervir na discussão. Por essa via, acompanhou o associado João

Almeida (ne 905).
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A Assembleia Geral reuniu com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Informações e apresentação de Relatórios de Atividades e Contas;

Aprovação dos Relatórios e Contas de 2018;

Pfano de atividades para 2O19;

Outros assuntos.
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No ponto L, procedeu-se a uma auto-apresentação sucinta dos associados presentes. De

seguida, o associado António Pedro fez uma explicação sucinta do Relatório de Atividades de

2018. O documento foi projectado para acompanhamento de todos os presentes.

Os associados Ana Pereíra e Tiago Bonito solicitaram mais informações sobre a natureza e o

estado atual da candidatura ao Leodership Program {LP) da Furopean Cyclists Federation. O

associado António Pedro prestou esclarecimentos sobre os objetivos do LP e os beneficios que

trará para a MUBI, clarificando que a MUB| não recebeu ainda nenhuma decisão oficialsobre o

resultado da candidatura.

Procedeu-se à apresentação do Relatório de Contas referente ao ano de actividade de 2O!8,

pelo associado António Pedro. O associado João Bernardino leu o parecer posiüvo emiüdo pelo

Conselho Fiscal.

No ponto 2, os Relatórios de Atividades e de Contas de 2018 foram votados e aprovados por

unanimidade.

No ponto 3, o associado António Pedro resumiu o plano de atividades para 2019. Começou por

realçar a importância deste exercício e explicar como o plano de aüvidades foi definido pelos

núcleos que compõem a MUBi. Referiu que o plano atual é ainda um documento algo aberto,

que será agora refinado para definir as aüvidades mais prioritárias, dadas as restriçôes de
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recursos da MUBI. De seguida, fez um resumo rápido das principais aüvidades previstas dentro

de cada núcleo.

O associado João Bernardino comentou que, na definição e priorização do Plano de Atividades,

é importante não perder o alinhamento com os objeüvos mencionados no manifesto que foi

apresentado pela Direção aquando das eleições.

Por fim, seguiu-se o ponto 5.

O associado António Figueiredo colocou à votação a proposta de alteração da sede para

Apartado 2558, EC Praça do Município, LLL4-OOI Lisboa que foÍ aprovada por unanimidade,

Finalmente em função de deliberação tomada anteriormente, foí proposta a nova redacção do

artigo ne1 - Denominação, sede e duração do Capítulo I - Disposíções Gerais dos estatutos da

associação, que passa a ser o seguinte: A MUBI - Associação pelo Mobilidade Urbono em

Bicicleta, odíante designoda por MUBi, é uma assaciação de direito prívoda sem fins lucrotivos,

tem a sede no Apartado 2558, EC Praça do Município, 1714-007 Lisboa, e constitui-se por tempo

indeterminodo"

De seguida, o mesmo associado comunicou que, face a conflitos de interesse com a MUB| que

terá no contexto da sua atividade profissional, a Direção aceitou a cessação das suas funções

como Presidente da Direção, passando esta a ser presÍdida pelo associado Rui lgreja (n0641,

anterior Vice-Presidente) e vice-presidida pelo associado António Carvalho. O associado António

Pedro manter-se-á membro da Direção, restringindo a sua participação a projetos fora do seu

conflito de interesses.

O associado Nuro Carvalho fez um apelo aos presentes para divulgarem a Associação a mais

pessoas, dada a importância de angariar um maior número de associados.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas dezassete horas e quarenta minutos.

Para consta4 lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da

MAG que conduziu os trabalhos da Assembleia Geral.
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Lisboa, 1-6 de fevereiro de 2OL9,

Documentos anexos:

. Relatório de Actividades de 2018

. Relatório de Contas de 2018

o Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Relatório de Contas de 2018

o Pfano de Acção 2OI8-2O2O da Direcção da MUBi

Ana Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral

João Barreto, Secretário da Mesa da Assembleia Geral
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