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Atlante inaugura as suas estações de carregamento rápido em Saint-Memmie em 
França 

 

Milan - París, 21 Março 2023 – Atlante, empresa do Grupo NHOA (NHOA.PA, anteriormente EPS) 
dedicada à infra-estrutura de carregamento rápida e ultrarrápida de veículos eléctricos inaugura a sua 
estação de carregamento rápido em Saint-Memmie, perto de Châlons-en-Champagne, numa área 
comercial propriedade da Fulton, uma proeminente empresa de desenvolvimento de activos imobiliários. 
A estação de carregamento rápido dispõe de 8 pontos de carregamento rápido abertos 24 horas por dia, 
7 dias por semana, a clientes da área comercial e a motoristas EV.  

Localizada junto à estrada nacional N44 e na zona comercial muito frequentada de Saint-Memmie, esta 
estação é a primeira da rede que, graças a mais de 800 pontos de carga em construção, ligará em breve 
toda a França. Em Saint-Memmie, dada a proximidade das principais estradas, os motoristas de EV podem 
usufruir da mais recente tecnologia de carregamento rápido e aproveitar ao máximo o seu tempo de 
carregamento graças às instalações úteis localizadas na área comercial, tais como restaurantes, ginásio, 
bancos, lojas e supermercados. 

O porta-voz do Groupo Fulton, declara: "Estamos entusiasmados por colaborar com Atlante para fornecer 
espaço para uma estação de carros eléctricos em Saint-Memmie. É um acordo vantajoso para todos 
entre duas empresas que partilham a mesma visão do futuro da mobilidade sustentável. Estamos 
orgulhosos de contribuir para esta parceria, que oferecerá uma solução conveniente e ecológica aos 
consumidores na área comercial da Saint-Memmie".  

Atlante estenderá a sua abordagem distinta a toda a sua rede: localização de estações ao longo dos 
trajectos regulares dos condutores ou artérias de tráfego elevado e na proximidade imediata de zonas 
de serviço, tais como centros comerciais, hotéis, restaurantes, complexos de entretenimento. Esta 
abordagem não só é fundamental para a nossa missão de capacitar as pessoas a circularem livremente 
em harmonia com o nosso planeta, como também reflecte o nosso compromisso global de 
sustentabilidade. Os motoristas de EV podem de facto usufruir dos serviços dos prestadores de serviços 
locais existentes. Graças a esta abordagem, as estações de Atlante trazem benefícios tangíveis aos 
nossos parceiros e à comunidade local de acolhimento, sem acrescentar ou construir nada 
desnecessariamente. 

Presentes em todos os prestadores de serviços de e-Mobilidade, que permitem aos condutores localizar 
terminais de carregamento eléctrico, estas estações serão fáceis de localizar por todos, com a intenção 
clara de cobrir todo o Sul da Europa e França num curto espaço de tempo. Para estar à altura deste 
desafio, Atlante tem hoje mais de 2.000 pontos de carregamento em linha e em construção no Sul da 
Europa, visando mais de 3.000 até ao final do ano, 5.000 até 2025 e 35.000 até 2030. 

Criada na sua holding NHOA, um actor global no armazenamento de energia verde, bem como na 
Stellantis, um fabricante mundial de automóveis, a Atlante foi fundada para se tornar a maior rede de 
carregamento rápido e ultra-rápido no Sul da Europa. Hoje líder no mercado italiano e português e 
estabelecida em Espanha, o objectivo da Atlante é tornar-se líder do sector também em França. 

Para esta primeira inauguração, que abre o caminho para o lançamento de muitas outras, Jacques Galvani, 
CEO da Atlante França, declara: "A nossa ambição é clara. Pretendemos oferecer aos utilizadores uma 
solução de alto desempenho e tornarmo-nos o líder do mercado no Sul da Europa". A nossa oferta de 
serviços resolve as áreas problemáticas bem identificadas pelos automobilistas, e fornece uma solução 
pertinente para os desafios da implantação maciça de infra-estruturas de EV. A longo prazo - com uma 
densa rede de terminais verdes ultra-rápidos localizados ao lado de serviços úteis no dia-a-dia, e, além 
disso, facilitando a gestão da procura local de electricidade -, estou certo de que podemos responder a 
uma necessidade expressa por todos: consumidores, fabricantes de automóveis, autoridades locais". 

 

*  *  * 

FULTON 

A Fulton foi criada em 2001 como operador/desenvolvedor com quase 20 anos de experiência no desenvolvimento 
de propriedades comerciais e residenciais. O objectivo na criação da Fulton era ter um veículo com meios para se 
posicionar a montante e por vezes em risco sobre activos ou operações susceptíveis de criar valor para os 
investidores, dependendo do ciclo. Para o efeito, a Fulton desenvolveu as suas próprias competências e integrou as 
profissões de projectista, promotor, comerciante e comerciante. 
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NHOA 

NHOA S.A. (anteriormente Engie EPS), interveniente global no armazenamento de energia, e-mobilidade e 
infraestruturas de carregamento rápido e ultrarrápido EV, desenvolve tecnologias que permitem a transição para uma 
energia limpa e mobilidade sustentável, moldando o futuro para que a próxima geração viva em harmonia com o 
nosso planeta. 
Cotada no mercado regulamentado da Euronext Paris (NHOA.PA), a NHOA faz parte dos índices financeiros CAC® 
Mid & Small e CAC® All-Tradable. 
A NHOA, com escritórios em França, Espanha, Estados Unidos e Austrália, mantém inteiramente em Itália a 
investigação, desenvolvimento e produção das suas tecnologias. Para obter mais informações, aceda a 
www.nhoa.energy 

 

Siga-nos no LinkedIn 

Siga-nos no Instagram 

 

Atlante  

A Atlante é uma empresa do Grupo NHOA (NHOA.PA), anteriormente Engie EPS, interveniente global no 
armazenamento de energia e e-mobilidade, que desenvolve tecnologias que permitem a transição para uma energia 
limpa e mobilidade sustentável, moldando o futuro para que a próxima geração viva em harmonia com o nosso 
planeta. 
A Atlante está a desenvolver a maior rede de carregamento rápido e ultrarrápido do sul da Europa, que é possível 
graças às energias renováveis, armazenamento de energia e 100% “vehicle-grid-integrated” (VGI). Tem como 
objetivo instalar em Itália, França, Espanha e Portugal 5000 postos de carregamento rápido e ultrarrápidos até 2025, 
e mais de 35 000 até 2030. 
A Atlante é o resultado da parceria entre o Grupo NHOA, que desenvolve e investe na rede, como proprietário e 
operador, a Free2move eSolutions, no papel de fornecedora de tecnologia de carregamento, e o grupo automóvel 
Stellantis. Será uma rede aberta, com acesso privilegiado para os clientes da Stellantis. 
Para obter mais informações, aceda awww.atlante.energy 
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CONTACTOS	 																			  
Gabinete de imprensa da Atlante: Claudia Caracausi e Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300, 
nhoa@imagebuilding.it 
Comunicação financeira e relações institucionais: Chiara Cerri, +39 337 1484534, media.relations@nhoa.energy 
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