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DriveNow atingiu 100.000 viagens  

 

• Os utilizadores da DriveNow em Lisboa fizeram mais de 100.000 viagens  

• DriveNow já atingiu os 25 mil registos, objetivo definido para o primeiro ano de 

operações 

 
 

Lisboa, 16 Maio 2018 – O serviço de carsharing da DriveNow, representada pela 

Brisa, superou as 100.000 viagens.  

 

Para além deste número, a DriveNow ultrapassou os 25.000 registos, superando o 

objetivo definido para o primeiro ano de atividade. 

 

A DriveNow tem em média 1.500 registos mensais e espera, assim, chegar aos 30 

mil registos no final do primeiro ano da operação. O serviço de carsharing chegou a 

Portugal no dia 12 de Setembro de 2017, colocando Lisboa como a 13ª cidade 

europeia a receber a DriveNow e a 1ª cidade Ibérica a ter este serviço. 

 

Esta situação mostra-nos que existe, por parte dos cidadãos lisboetas, uma boa 

capacidade de adaptação ao serviço de carsharing. Em média, por cada carro de 

carsharing há pelo menos seis carros particulares que deixam de circular nas 

estradas. 

 

Com uma frota de 211 carros das marcas BMW e Mini, a área de operação da 

DriveNow vai desde a estação de comboios de Algés até ao Parque das Nações, 

passando pela 2ª Circular até ao Lumiar. O serviço estende-se até ao Aeroporto de 

Lisboa e, mais recentemente, o parque empresarial do Lagoas Park que tem uma 

boa relação de transporte direto com o Aeroporto e vice-versa.  

 

Dentro da área de operação poderá encontrar as viaturas DriveNow, a valores de 

0,29€ (Mini) ou 0,31€ (BMW), com tudo incluído (estacionamento, combustível ou 
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seguro), podendo estacionar em todos os lugares de estacionamento público de 

superfície (com ou sem parquímetros).  

 

A DriveNow é um serviço carsharing em sistema “free floating” que combina o 

grande prazer na estrada com uma fantástica flexibilidade. Pode deixar a viatura em 

qualquer lado quando não necessitar mais dela.  

 

 

 

 
Mais informação sobre a DriveNow 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 
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 DriveNow 
A DriveNow foi fundada em 2011 como uma joint venture e é desde 9 de Março de 2018 uma 
subsidiária do BMW Group. É uma empresa de partilha de automóveis e está disponível em várias 
cidades europeias onde oferece uma gama de veículos premium de alta qualidade da BMW e MINI 
com base no princípio do free-float. Os veículos podem ser contratados e devolvidos, 
independentemente da localização dentro de uma área de operação definida. Mais de 1.000.000 de 
clientes registados localizam e reservam veículos usando a App DriveNow, podendo usar este serviço 
em várias cidades. A DriveNow opera uma frota de 6.000 veículos em Munique, Berlim, Dusseldorf, 
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 para melhorar a situação 
do tráfego nas cidades. 
 
 

 

 

http://www.drive-now.pt/
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