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Aos associados e a todos os interessados,
Esta Newletter faz uma síntese das informações relativas ao desenvolvimento das actividades
da APVE e dos veículos eléctricos, cujo conteúdo pensamos ser importante no âmbito da
divulgação e promoção do veículo eléctrico.
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O futuro do veículo eléctrico rodoviário

APVE fala ao Diário de Notícias
O suplemento do jornal Diário de Notícias Transporte Público, Mobilidade
Inteligente vai incluir no seu nº4, a publicar terçafeira dia 26 de Dezembro,
uma entrevista com Eng. Robert Stüssi, presidente da APVE  Associação
Portuguesa do Veículo Eléctrico.

Transporte Público, Mobilidade Inteligente é uma publicação mensal que
aborda numa visão ampla o tema da mobilidade, levantando e tratando
questões técnicas nas suas várias vertentes, energética, ambiental e social.
Esta nova plataforma de debate público dedicada a um tema de sempre, mas
cada vez mais emergente e urgente, é dirigida pelo Dr. Carlos Correia da
Fonseca, também ele membro do Conselho de Administração da APVE.
A entrevista de Robert Stüssi centrase na contribuição que o veículo eléctrico
rodoviário pode dar, no futuro, para a mobilidade verde e inteligente, sem
deixar de referir que a energia eléctrica nos transportes rodoviários não é
uma história recente, uma vez já no século XIX se usou esta alternativa
energética.
Para além dessa breve retrospectiva, são referidas diversas acções no
domínio dos veículos eléctricos que se têm feito em Portugal, destacando as
iniciativas da APVE, entre elas a parceria com Direcção Geral dos Transportes
Terrestres e Fluviais (DGTTF) em relação ao transporte público: os mini
autocarros eléctricos.

Finalmente são abordadas as tendências mundiais nomeadamente a actual
generalização do conceito de veículo eléctrico híbrido e respectivo aumento da
assistência eléctrica na cadeia de tracção dos veículos.

EET 2007
Call for Papers  30 Maio a 1 Junho 2007 
Bruxelas

EVER 2007
Call for Papers  29 Março a 1 Abril 2007 
Monaco

EVS 23
International Electric Vehicle Symposium
and Exposition  Dezembro 2007 Anaheim,
California, U.S.A

Petição a favor do desenvolvimento
dos veículos eléctricos a baterias,
híbridos e a pilha de combustível

Notícias Nacionais
Secretaria de Estado do Ambiente adquire Honda Civic Hybrid
WorkShop  Hotel The Lake Resort  Praia da Falésia  Vilamoura
APVE presente na Semana do Ambiente da Câmara Municipal de Estarreja
Seminário “Mobilidade Sustentável: Iniciativas e Experiências”  Lisboa  2006
Seminário “Energias Renováveis e a Competitividade nas Empresas  Aveiro 2006
Notícias Internacionais
Land Rover apresenta tecnologia híbrida
Motocontínuo: empresa lança desafio à comunidade científica
Europa volta a apostar em veículos não poluentes
Honda Civic Híbrido eleito World Green Car 2006
A Comissão Europeia pretende promover veículos mais amigos do ambiente
Newsletter Québec Advanced Transportation Institute (ITAQ
Volvo Trucks
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