1º Encontro Nacional Coopérnico
Local: Pousada da Juventude de Oeiras
5 de Novembro de 2016
Sessão aberta

10h30 – Boas-vindas
Apresentação da Coopérnico – 2013 - 2016
Nuno Brito Jorge, Presidente da Direção da Coopérnico

11h00 – 12h30: A transição energética em Portugal
Discutir o novo modelo energético para Portugal. Qual o papel da Coopérnico no novo modelo
energético?
Portugal pós-petróleo, Júlia Seixas, FCT – Universidade Nova de Lisboa
Transição para 100% Energia Renovável, Francisco Ferreira, ZERO
Debate, Susana Fonseca, Coopérnico

12h30 – 14h – Almoço convívio
14h - Painel: “Que cooperativa queremos?”
Sessão fechada aos membros da Coopérnico

14h – 16h15 – Produção, Distribuição e Comercialização
Existem exemplos em toda a Europa de Cooperativas de energias renováveis que tomaram
para si a responsabilidade do sistema energético. Neste painel queremos apresentar exemplos
inspiradores que façam mover a Coopérnico nos próximos anos.
Produção, Distribuição e Comercialização – Casos de estudo, Miguel Almeida, Coopérnico
Debate, Ana Rita Antunes, Coopérnico

16h15 – 17h00 Lanche convívio
Convidamos os membros a trazer um doce ou outra iguaria regional para partilhar neste
lanche convívio.

17h – 18h30 – Autoconsumo, Eficiência Energética e Mobilidade elétrica
A Coopérnico pretende alargar as suas atividades para serviços de apoio aos membros. Desta
forma pretendemos que cada membro possa participar individualmente na transição
energética. Neste painel queremos discutir as áreas que têm mais interesse para os membros
e o papel da Coopérnico nestas áreas.
Autoconsumo, Nuno Brito Jorge, Coopérnico
Eficiência Energética, Ana Rita Antunes, Coopérnico
Mobilidade elétrica, Carla A.M. da Silva, Professora auxiliar do Mestrado Integrado em Energia
e Ambiente da FCUL, Universidade de Lisboa
Debate, Delfina Menezes, Coopérnico

19h30 – 21h Jantar convívio
21h - 23h30 – Projeção do filme “Amanhã”
“E se mostrar soluções, contar uma história positiva, fosse a melhor forma de resolver as crises
ecológicas, económicas e sociais que atravessam o nosso mundo?”
Depois da projeção do filme, será promovido um curto debate entre os membros para debater
o papel das cooperativas e da Coopérnico como resposta para alguns dos problemas que o
mundo atravessa.
----

Inscrições: https://goo.gl/forms/W3biJJD8fhpeYCrG2
Refeições:
O almoço e jantar de sábado, 5 de novembro, têm um custo unitário de 7€/pessoa. Para a
reserva das refeições solicitamos que proceda ao pagamento das refeições por transferência
bancária:
NIB

0045 9060 40261123727 71

IBAN

PT50 0045 9060 40261123727 71

BIC/SWIFT

CCCMPTPL

Banco

Crédito Agrícola (Banco cooperativo)

Descrição

Nome do membro inscrito no Encontro

Estadia
Opções de alojamento, sábado 5 de novembro:
Cama em quarto múltiplo masculino ou feminino
Quarto privado 6 camas s wc
Quarto duplo c/ wc
Quarto duplo s/ wc

11,00€
66,00€
32,00€
26,00€

Reserve a sua estadia diretamente com a Pousada da Juventude de Oeiras:
http://www.pousadasjuventude.pt/pt/pousadas/oeiras/

----

ASSEMBLEIA ELEITORAL e ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Local: Pousada da Juventude de Oeiras
6 de Novembro de 2016

Data: 6 de Novembro de 2016
Local: Pousada da Juventude de Oeiras

9h00 – 11h00: Assembleia Eleitoral
Eleição dos Órgãos Sociais para o período 2017-2020

10h30* – 12h30: Assembleia Geral Ordinária
Ponto Um: Apreciação e votação do Orçamento e Plano de Atividades para o exercício de 2017
Ponto Dois: Outros assuntos de interesse para a Cooperativa e seus membros

*

Se à hora marcada não estiver presente ou representada a maioria dos Cooperantes, a

Assembleia reunirá uma hora depois, 11h30m, com o número de membros da Cooperativa
presentes.

