Newsletter  Número 21 Outubro de 2009
Aos associados e a todos os interessados,
Esta Newletter é uma síntese das informações relativas ao desenvolvimento das
actividades da APVE e dos veículos eléctricos.
Este mês destacamos alguns aspectos, em primeiro, as medidas do governo
Frances que elaborou um Plano de 14 itens e que irão certamente contribuir para
a massificação dos VE´s e tal como se pretente em Portugal, as medidas
assentam nas infrastruturas e apoios financeiros.
Em segundo lugar, o CITIgroup lançou um completo documento acerca dos VE
´s e do seu impacte em termos industriais e economicos, no qual
disponibilizamos para Download.
Por ultimo, destacamos tres conferencias a realizar na Polonia, Alemanha e na
Slovênia, a primeira, a edição de 2009 do Forum CIVITAS, a segunda, será uma
Feira Internacional de Mobilidade Electrica e a terceira um Simposio sobre a
importancia do VE, todas com participação da APVE, pela mão de Robert Stussi.
Destaque

Relatório Internacional 
Veiculos Electricos
Citigroup Global Markets

França anuncia medidas concretas
para promover o desenvolvimento
EV
França anunciou um Plano de 14 itens com vista a
acelerar o desenvolvimento dos veiculos electricos

Noticias

CIVITAS FORUM
CONFERENCE 2009
19  21 October 2009, Krakow 
Poland

eCarTec 2009
1st International Fair for Electric
Mobility  October 13  15, 2009 
New Munich Trade Fair Centre

EVERGO
Simposio Internacional  23 de
Outubro  Ljubljana  Slovenia

Mais no Site,...

VEÍCULOS

CALENDARIZAÇÃO DE
CONFERÊNCIAS E EVENTOS

O que são os Veículos Eléctricos rodoviários?
Como funcionam Veículos Eléctricos a Baterias?
Como funcionam os Veículos Eléctricos Híbridos?
Como funcionam Veículos a Pilha de Combustível?
Quais são os Associados que comercializam Veículos Eléctricos?
Como Ser nosso Associado?
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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