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Carsharing vem reduzir o número de veículos nas cidades 

 

• Na antecipação do futuro do carsharing, DriveNow mostra que a 

mobilidade estará disponível para todos a médio prazo 

 

 

O serviço de Carsharing vem reduzir significativamente o número de carros nas 

cidades, beneficiando assim o tráfego e o meio ambiente. 

 

Hoje em dia, um veículo de Carsharing substitui pelo menos três carros 

particulares. A capacidade dos veículos de partilha é seis vezes maior ao dos 

veículos de propriedade privada: estatisticamente, os últimos permanecem sem 

uso por uma média 23 horas por dia, ocupando lugares de estacionamento que 

poderiam ser dedicadas a outras finalidades, como por exemplo espaços verdes.  

 

Esta situação tem vindo a acentuar-se gradualmente nas cidades onde o serviço 

de Carsharing existe. No entanto, esta situação será ainda mais marcante com 

a introdução de veículos de Nível 5, ou seja, veículos totalmente autónomos 

onde não existe nenhuma ação ou reação por parte dos ocupantes.  

 

No futuro, os veículos atenderão os clientes de forma independente levando-os 

onde a procura estiver - com base em algoritmos inteligentes. 

 

Um veículo de partilha estará em movimento praticamente o tempo todo. Como 

resultado, será possível atender às necessidades atuais de viagem com muito 

menos veículos a uma taxa muito maior de utilização. Esta caminho mostra-nos 

que serão necessários menos carros para garantir que a mobilidade estará 

disponível para todos. 
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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. 
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