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car2go e DriveNow unem forças: SHARE NOW torna-se no maior 

operador de carsharing do mundo 

 

• SHARE NOW é líder de Mercado a nível mundial no serviço de carsharing  

• 30 cidades; 4 milhões de clientes; 20.000 veículos  

• Mais locais de carsharing e oferta de serviços oferecidos através de app 

• CEO Olivier Reppert: “SHARE NOW tem uma visão clara: criar mobilidade 

sustentável para e com as cidades - com muito menos tráfego e emissões 

reduzidas” 

 

Lisboa, 28 Fevereiro 2019 – SHARE NOW é o nome da nova empresa de carsharing, 

assente no conceito de free-floating, que une a car2go e a DriveNow sob a mesma marca. A 

fusão dos dois serviços faz com que o SHARE NOW seja o principal operador mundial de 

carsharing. Uma frota de mais de 20.000 veículos das marcas BMW, Mercedes-Benz, Smart 

e MINI está disponível em 30 cidades da Europa e América do Norte. 4 milhões de clientes já 

estão registados no serviço. Olivier Reppert, ex-diretor administrativo da car2go, vai dirigir a 

empresa de carsharing. O SHARE NOW é um dos cinco serviços de mobilidade sob a joint 

venture do Grupo BMW e da Daimler AG. 

 

“SHARE NOW tem uma visão clara: criar mobilidade sustentável para e com as cidades - com 

muito menos tráfego e emissões reduzidas”, afirma Reppert. Um veículo de carsharing já 

substitui até oito carros particulares. “O nosso serviço de carsharing melhora a qualidade de 

vida nas cidades - porque oferecemos uma alternativa económica e flexível à propriedade de 

um carro. E estamos, apenas, no começo. Com a experiência conjunta e os recursos de dois 

poderosos serviços de carsharing, o SHARE NOW continuará a crescer no futuro e 

convencerá ainda mais pessoas que vivem nas cidades a optarem por este serviço de 

mobilidade flexível”, afirma Reppert.  

 

Um componente central da futura estratégia é a eletromobilidade. Com uma frota totalmente 

elétrica em quatro cidades e parcialmente elétrica em 13, o SHARE NOW já é o maior 

operador de e-Carsharing free-floating. Até ao momento foi percorrida uma distância total de 

cerca de 120 milhões de quilómetros, com aproximadamente 3.200 veículos elétricos. 
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Mais locais de carsharing e oferta de serviços através da app 

Em Lisboa, a frota da DriveNow permanecerá a mesma. No entanto, na app da DriveNow é 

possível encontrar ambos os serviços em 18 locais na Europa e na América do Norte serão 

adicionados por terem serviço da car2go. No futuro, os clientes vão poder registar-se na 

car2go e, consequentemente, terão mais do dobro de opções de carros na cidade.  

 

"Em Lisboa, temos o prazer de fazer parte do maior operador mundial de carsharing ", diz 

João Oliveira, Diretor-geral da DriveNow em Portugal. “Mas este é apenas o início do SHARE 

NOW. Nos próximos meses, veremos as possibilidades em termos de negócio, com o nosso 

serviço de carsharing, operado em Lisboa, em franchising pela Brisa”, acrescenta João 

Oliveira.  

 

Os veículos terão inicialmente as duas marcas, DriveNow e SHARE NOW. Após o período de 

transição, a nova marca será introduzida para todos os veículos. 

 

O SHARE NOW é o resultado da joint venture de mobilidade do Grupo BMW Group e da 

Daimler AG 

O SHARE NOW é um dos cinco serviços de mobilidade da joint venture do Grupo BMW e da 

Daimler AG, apresentado oficialmente em Berlim no dia 22 de fevereiro. Juntamente com as 

outras quatro empresas de mobilidade REACH NOW, CHARGE NOW, PARK NOW e FREE 

NOW, o SHARE NOW irá beneficiar da tecnologia de ponta, bem como dos recursos e 

experiência das duas empresas automotivas. E, ainda, operará de forma independente dentro 

da joint venture. O objetivo comum é atender às necessidades de mobilidade de milhões de 

pessoas. Como tal, todos os cinco serviços de mobilidade significam mobilidade urbana 

sustentável, conectada e orientada para o futuro. 

 

Mais informação em www.drive-now.pt ou www.drive-now.com/pt/pt/press.   

 

 

-- 

Sobre SHARE NOW 

Reserve um carro em qualquer lugar e a qualquer hora – é assim com o SHARE NOW. Como líder de 

mercado e pioneiro do carsharing, assente no conceito de free-floating, o SHARE NOW tem mais de 

quatro milhões de membros e está representado em 30 grandes cidades em todo o mundo, com mais 

http://www.drive-now.pt/
http://www.drive-now.com/pt/pt/press
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de 20.000 veículos, dos quais 3.200 são elétricos. Desde o registro até à reserva, todas as etapas são 

realizadas através de uma app. O SHARE NOW fornece uma solução sustentável para a mobilidade 

urbana e, como parte de uma gama de opções de mobilidade, contribui significativamente para reduzir 

o congestionamento de veículos nas cidades: cada veículo SHARE NOW substitui até oito carros 

privados no tráfego urbano e, ao mesmo tempo é usado até seis vezes. O SHARE NOW é o maior 

operador de partilha de carros eletromóveis, free-floating, do mundo. Operando em quatro cidades 

europeias com 100% da frota elétrica e 13 cidades com frota elétrica parcial. Hoje, o SHARE NOW está 

presente na Europa e na América do Norte com BMW, Mercedes-Benz, MINI e smart com o objetivo 

de continuar a sua expansão dentro do serviço. O SHARE NOW é um dos cinco serviços de mobilidade 

da joint venture do Grupo BMW e da Daimler AG, fundada em 2019. A empresa está sediada na capital 

alemã, em Berlim. 

 

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. 
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