Newsletter
Número 1 Março de 2005
Associados e subscritores,

Este ano damos mais um passo no sentido de dinamizar e promover o conceito do veículo
eléctrico integrado numa política de transportes e mobilidade sustentável. Nesse sentido,
iniciamos o envio períodico de uma "Newsletter" que contará com informações relativas ao
desenvolvimento das actividades da APVE, nomeadamente, com destaques, notícias, divulgação
de eventos, entre outros, e cujo conteúdo pensamos ser importante no âmbito da divulgação e
promoção das áreas temáticas da APVE.
Síntese

·
·

Destaque
Notícias

Destaque

EVS 21 MONACO
21º Simpósio e Exposição de Veículos eléctricos a
baterias, híbridos e a pilhas de combústivel, a realizar
no Monaco de 2 a 6 de Abril de 2005

75º Salão do Automóvel de Geneve
Com novidades em VE´s a bateria, FUELCELL e
também os híbridos da Toyota e Honda.

Site da Plataforma Europeia da Gestão da Mobilidade

56º UITP´s World Congress
Congresso Mundial da Associação Internacional do
transporte Público de 5 a 9 Junho em Roma

I Rallye de Veiculos Eléctricos "Alto Nalón"
A empresa ASTUR ELECTRIC CARS S.L está a
organizar o I Rallye de Veiculos Eléctricos "Alto
Nalón", que se realizará em Espanha, nas Asturias,
nos dias 7 e 8 de Maio

A APVE na Suiça  E MOBILE

Notícias Nacionais


MINI AUTOCARROS ELÉCTRICOS EM MARCHA!!



Demonstração MiniAutocarros Eléctricos



Segway e Scooter eléctricas circularam em Oeiras

g

y

Notícias Internacionais

·

Volvo divulga o 3CC Eléctrico a Bateria de Iões de Lítio

·

Green Week 2005  Conferência Europeia

·

DaimlerChrysler atinge o objectivo 100 unidades de veículos a Pilha de Combustível

·

Astris Energi aumenta a potência de carro de golfe com célula de combustível

·

Ford desenvolve o primeiro híbrido a diesel: Mercury Meta One

·

China acelera I&D em veículos eléctricos

·

GM e DaimlerChrysler anunciam parceria em desenvolver sistemas de propulsão híbrida

·

Novo Veículo Eléctrico Ligeiro de Mercadorias apresentado em Sheffield

·

Honda anuncia 3 protótipos de scooters amigas do ambiente

·

Honda Insight: o primeiro Veículo Híbrido gasolina  electricidade para condutores
Americanos

·

Esforços conjuntos da PSARenault no desenvolvimento da pilha de combustível

·

Discurso da VicePresidente da CE sobre "Os transportes adaptados para a mobilidade
urbana do Sec. XXI"

Está a receber esta Newsletter porque subscreveu anteriormente a "Mailing list" da APVE. Esta Newsletter só é enviada a quem o solicita.
Para anular a subscrição da "Newsletter" , faça um "Reply" a esta mensagem, escrevendo em "assunto" ANULAR.
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Desenvolvido com o Apoio da Direcção Geral de Transportes Terrestes

