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Atlas para To Dream: mais de 130 pontos de carregamento rápido e ultra-rápido para 
o inovador urban district de Turim 

Milan, 9 de Março de 2023 – Atlante, empresa do Grupo NHOA (NHOA.PA, anteriormente EPS) dedicada 
à infra-estrutura de carregamento rápida e ultrarrápida de veículos eléctricos, torna-se o parceiro 
exclusivo para a electrificação do To Dream de Turim, o projecto de reabilitação mais importante em toda 
a região do Piemonte: um urban district inovador que representa a vanguarda da integração entre 
compras, entretenimento, cultura, desporto, serviços, escritórios e hospitalidade. Para acolher os 
primeiros clientes no dia da inauguração haverá os pontos de carregamento rápidos, rápidos e ultra-
rápidos de Atlante até 300kW, prontos para oferecer a melhor experiência de carregamento na região de 
Turim. 

Promovido pela empresa imobiliária Romania Sviluppo e assinado pelos arquitectos da Lombardini22, To 
Dream nasceu da reabilitação da antiga zona industrial Michelin em Turim, com o objectivo de se tornar 
o maior pólo de atracção da cidade: dos viajantes de negócios às famílias, passando pelos turistas e 
amantes do design, com um conceito de nível internacional. Este novíssimo urban district abrangerá uma 
área de 270.000 metros quadrados, dentro da qual áreas verdes, boutiques de design, restaurantes 
internacionais, uma arena para eventos, cinemas, ginásios e até uma estrutura hoteleira de 4 estrelas 
serão alternados. 

Localizado numa zona de grande tráfego e altamente estratégica de Turim, To Dream está numa posição 
chave, na saída da auto-estrada A4 Turim-Veneza, uma das rotas mais importantes para a mobilidade 
italiana, bem como uma ligação fundamental com a França através do túnel de Frejus. A presença de um 
hub que intercepta todas as necessidades de carregamento, desde o destination charge até à ultrarrápida, 
representa um valor acrescentado tanto para a To Dream como para os viajantes para Milão ou França, 
que poderão usufruir dos serviços enquanto recarregam os seus veículos.  

Graças à sua localização de tráfego intenso, 4.000 lugares de estacionamento e à utilização de painéis 
fotovoltaicos que produzirão energia uma vez e meia mais do que as necessidades de todo o complexo, 
To Dream representa um ícone para a rede Atlante, com mais de 130 pontos de carregamento rápidos e 
ultrarrápidos alimentados por energia 100% limpa produzida directamente no mesmo local. 

Atlante irá instalar tanto em parques de estacionamento interiores como exteriores, estações de recarga 
até 300kW adequadas para todos os tipos de veículos eléctricos. O centro de carregamento será gerido 
pelo energy management system proprietário do Atlante que fornece o melhor serviço de recarga através 
do equilíbrio perfeito entre energia solar e energia da rede, permitindo também a possibilidade de 
integração com sistemas de armazenamento.  

"Estes 130 pontos de carregamento na To Dream representam uma importante aceleração na 
electrificação de um dos maiores nós de auto-estrada de Itália, no centro da rota entre Milão, Turim e 
França. Estamos orgulhosos de poder construí-lo num emblemático centro comercial, o maior projecto 
de reabilitação urbana de todo o Piemonte, e de poder alimentá-lo inteiramente com energia limpa 
produzida directamente no local", comentou Stefano Terranova, CEO da Atlante. 

 

*  *  * 

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 
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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 a www.atlante.energy
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CONTACTOS	 	
Gabinete de imprensa da Atlante Iberia: Lidia De La O e Maria Cerrato +34 7727 73 44 01, +34 646 96 33 64,

lidia@bambupr.com, maria.cerrato@bambupr.com
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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