Newsletter  Número 38 Dezembro de 2011
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.
O Ano de 2011 foi marcante para a APVE na medida em que aumentaram os
associados colectivos em um terço e foram conseguidos dois projectos e que
dinamizarão a actividade da Associação, aspecto que foi amplamente discutido na
recente AssembleiaGeral e que sumáriamente poderá consultar o seu resultado
(Notícia em baixo). Um dos projectos é na área da Normalização, que já está a decorrer,
e o outro terá como resultado uma Campanha de Sensibilização Sobre Eficiência
Energética na Mobilidade Eléctrica.
Na “35º Meeting Executive Committee for the International Energy Agency
Implementing Agreement for cooperation on Hybrid and Electric Vehicle Technologies
and Programmes, a APVE com o seu associado CARRIS organizou uma sessão de
informação no Museu da Carris que foi muito apreciada pelas 3 dúzias de
representantes dos países que constituem este organismo.
No 5o Simpósio Transfronteiriço de Energias Renováveis, que teve lugar em Badajoz,
a APVE fez uma apresentação sobre a Mobilidade Eléctrica em Portugal
A APVE participa no grupo local do projecto URBACT “EVUE”, onde Lisboa é
representada pela EMEL, em vias de ser também membro da APVE; também
colaboramos num projecto de Lisboa, liderado pela EMEL, sobre a monitorização dos
Veículos eléctricos que circulam em Lisboa.

Desejamos um Feliz Natal e um optimo Ano
Novo!

Noticias

APVE – Assembleia Geral
Novos associados – Novos projectos

Autocarro Eléctrico a circular em
Lisboa
Lx Trenó é o Bus Eléctrico da
CaetanoBus que já circula desde
segundafeira em Lisboa e irá estar
até fim do Natal

35º Meeting Executive Committee
for the International Energy
Agency Implementing Agreement
for cooperation on Hybrid and
Electric Vehicle Technologies and

Programmes
O Comité Executivo da IEA reuniu em
Portugal atraves da APVE e com o
Apoio da CARRIS

EVUE: Expert Seminar
Business Models for Electric Vehicles
in cities  London, 24 – 25 November
2011

O que são os Veículos Eléctricos rodoviários?
Quais são os Associados que comercializam Veículos Eléctricos?
Como Ser nosso Associado?
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