
 

    

 

Press Release  

  

 

 

DriveNow alarga operação ao Concelho de Oeiras 

 

• Parque Empresarial, Lagoas Park, já tem serviço da DriveNow.  

 
 

Lisboa, Fevereiro 2018 – A DriveNow, representada pela Brisa em Lisboa, amplia a sua 

área de operações ao Lagoas Park, no Concelho de Oeiras. 

 

Todos os clientes que pretendam deslocar-se a este Parque Empresarial já o podem fazer 

utilizando a DriveNow de forma cómoda e sem se preocupar com o estacionamento, 

podendo este ser efetuado nos lugares da praça central.  

 

Para João Oliveira, director-geral da DriveNow, “pretendemos de forma gradual, completar 

áreas onde existe um elevado número de pessoas que podem beneficiar do nosso serviço 

de carsharing. Neste caso, este alargamento vem beneficiar quem se desloque ao Lagoas 

Park, reforçando a nossa aposta no segmento empresarial desde do início do ano”.  

 

Independentemente do percurso efetuado, os valores da frota de 211 carros mantém-se de 

0,29€ (Mini) ou 0,31€ (BMW), com tudo incluído (estacionamento, combustível e seguro).  

 

 

Mais informação em www.drive-now.pt 

 

_____ 

O Serviço 
Os clientes da DriveNow têm acesso a um serviço de carsharing, com tudo incluído (combustível, 
seguro e estacionamento), assente no conceito de free floating carsharing, em que é possível deixar 
ou apanhar o carro, em qualquer local dentro da área de operação, com pagamento de 29 cent. ou 31 
cent. por minuto, e sem custos anuais ou outras comissões. 
A utilização do serviço está suportada na app DriveNow, disponível nas lojas Google Play e iTunes. 
Os clientes Via Verde beneficiam de uma solução integrada para o registo e o pagamento da 
DriveNow.  

 
 
Sobre a Brisa 
O Grupo Brisa foi fundado em 1972 e opera mais de 1600 km de autoestradas com portagem em 
Portugal. A Brisa é hoje o maior operador privado de infraestruturas de transporte em Portugal sendo 
uma das referências mundiais do seu setor, nos domínios da eficiência operacional, das soluções 
tecnológicas de cobrança de portagens e de gestão ativa do tráfego, bem como no domínio da 
inovação nos serviços de mobilidade. O Grupo Brisa foi pioneiro, a nível mundial, na cobrança 

http://www.drive-now.pt/
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eletrónica de portagens, através da Via Verde, que hoje está a alargar a sua gama de serviços para 
as cidades e para a mobilidade partilhada. 
 

Sobre a Drive Now 
A DriveNow, joint venture do BMW Group e da Sixt SE para o carsharing, está disponível em 
diferentes cidades europeias e oferece para utilizar uma gama de veículos de alta qualidade das 
marcas BMW e MINI, com base no princípio do free-float. Os veículos podem ser contratados e 
devolvidos dentro de uma área de atividade definida. Mais de 1.000.000 de clientes registados 
localizam e reservam veículos usando a App ou o website DriveNow, podendo usar este serviços em 
várias cidades. A DriveNow opera uma frota de cerca de 6.250 veículos em Munique, Berlim, 
Düsseldorf, Colónia, Hamburgo, Viena, Londres, Copenhaga, Estocolmo, Bruxelas, Milão, Helsínquia 
e Lisboa. Em todas estas cidades, estão disponíveis BMW i3. Vários estudos provaram que um 
veículo DriveNow substitui pelo menos três carros privados. A DriveNow contribui, portanto, para 
melhorar a situação do tráfego nas cidades. 
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