
 

6.º Encontro Nacional de Veículos Elétricos - ENVE 2018 

PRIO marca presença no maior evento de mobilidade elétrica da 
Península Ibérica 

• PRIO com zona de exposição/lounge e espaço lúdico; 

• Mostra de equipamentos PRIO de carga rápida e semirrápida. 

Aveiro, 6 de julho de 2018 

      

 

 

 

 

 

 

 

A PRIO confirma mais uma vez o seu compromisso estratégico de assumir a energia elétrica como uma das 

energias do futuro, marcando presença no 6º Encontro Nacional de Veículos Elétricos - ENVE 2018, o maior 

evento ligado à mobilidade elétrica da Península Ibérica. 

Organizado pela UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que realiza este evento sempre em 

cidades diferentes, esta 6ª edição terá lugar nos dias 7 e 8 de julho em Leiria, junto ao Estádio Municipal, onde 

são esperados cerca de 10.000 visitantes, atuais e futuros utilizadores de veículos elétricos, assim como muito 

público interessado na mobilidade elétrica. 

A participação da PRIO no ENVE 2018 vai contar com dois espaços distintos: uma zona de exposição com um 

lounge de 63 m2, com mostra de equipamentos de carga rápida e semirrápida e também divulgação do Cartão 

PRIO ELECTRIC; e uma animação na zona de atividades com Bumper Cars PRIO, uma diversão que fará as 

delícias de miúdos e graúdos. 

Carlos Ferraz, Gestor de Desenvolvimento de Negócios da PRIO refere que “a presença no ENVE 2018 vem 

fortalecer a imagem da PRIO como maior operador nacional em locais que recebem público e confirma a nossa 

aposta firme na mobilidade elétrica. Atualmente temos mais de 150 pontos de carregamento instalados de 

norte a sul do país. Com um Cartão PRIO Electric que permite, desde 2015, o acesso aos pontos de carga diretos 

e de terceiros, a PRIO pode afirmar-se como líder de referência na Península Ibérica”, conclui. 

 

SOBRE A PRIO 

Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta com um 
terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas nacionais. 

Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultaneamente 
para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.  

A rede da PRIO conta já com mais de 250 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente pela 
PRIO, outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria. 

Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de garrafa). 

Para saber mais, consulte o site www.prioenergy.com e a nova webapp web.prioenergy.com. 

Para mais informações, contactar: 
WISDOM CONSULTING  
 
João Reis 
joao.reis@wisdom.com.pt  
918 655 229 
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