MOBI.E lança série para esclarecer
cidadãos sobre a mobilidade elétrica
16 de Setembro, 2022
A MOBI.E, S.A. apresenta esta sexta-feira, 16 de setembro, o primeiro de uma
série de 13 vídeos sobre mobilidade elétrica. O que é? Como funciona na
prática? Quais os benefícios para a carteira dos portugueses e para o
planeta? Que incentivos existem para a adesão? São algumas das questões a que
estes vídeos irão responder.
Todas as sextas-feiras, a partir de 16 de setembro, será lançado um novo
vídeo nas plataformas da MOBI.E, com o grande objetivo de sensibilizar a
comunidade para a temática da mobilidade elétrica em Portugal.
“Esta é uma iniciativa de que nos orgulhamos muito, pois dá continuidade ao
esforço que temos vindo a fazer no sentido de ajudar a população em geral a
entender os benefícios da mobilidade elétrica, procurando esclarecer as suas
dúvidas. Em abril passado lançámos o portal MOBI.Data, sendo que os vídeos
“Mobilidade num Minuto” levam esse nosso empenho, ainda mais longe”, refere
Luís Barroso, CEO da MOBI.E, citado num comunicado.
Os vídeos desenvolvidos pela MOBI.E tiveram o apoio de várias marcas
automóveis que comercializam já veiculos elétricos, como a Volvo, a Hyundai,
Peugeot, a Smart, a Renault e a Nissan, bem como a Lease Plan.
Programação:
16 de setembro: Como carregar o seu veículo elétrico de forma eficiente?
23 de setembro: Qual o benefício ambiental da mobilidade elétrica?
30 de setembro: Quais as diferenças entre um elétrico puro, um híbrido
plug-in e um híbrido?
7 de outubro: Quais as vantagens de ter um veículo elétrico?
14 de outubro: Que poupanças geram os veículos elétricos?
21 de outubro: Incentivos para a compra de carros elétricos.
28 de outubro: Que autonomia têm os veículos elétricos?
4 de novembro: Como se carregam veículos elétricos e quais os locais
para carregamento?
11 de novembro: Mitos das baterias.
18de novembro: Truques para prolongar a vida das baterias.
25 de novembro: Já há alternativas de veículos elétricos adequadas aos
tipos de viagem que faço habitualmente?
2 de dezembro: Quais as vantagens da rede Mobi.E?
9 de dezembro: Onde está a rede Mobi.E?
O primeiro vídeo já se encontra disponível:

