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O carsharing assenta nos seguintes princípios:

• Partilha de veículos 

• Serviço para membros

• Sistema de aluguer à hora

• Pagamento em função do tempo e espaço percorrido

• Alternativa ao Transporte Individual

• Complementaridade com o Transporte Público

• Mobilidade sustentável

• Melhoria efectiva da mobilidade e qualidade de vida urbana

Conceito
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• Isento de encargos inerentes ao veículo - revisões periódicas, inspecções, 
seguro, impostos, combustível, limpeza

• Diversidade de tipologia de veículos, consoante as necessidades do 
cliente

• Redução dos custos de Parqueamento

• Em muitos casos, evita a compra do segundo ou terceiro veículo da 
família

Vantagens para os clientes
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Diminuição da pressão do automóvel no espaço Urbano - Estudos efectuados 
mostram que cada veículo a circular em sistema de Car-sharing permite 
substituir entre 4 a 10 viaturas particulares e, consequentemente,  redução 
da ocupação do espaço urbano / congestionamentos, poluição sonora, 
acidentes rodoviários, etc.. 

Induz mudanças de comportamentos relativamente às opções modais a 
favor do Transporte Publico. 

Vantagens Sociais
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Região 

Número de 
veículos 

substituído por 
cada veículo de 

Carsharing

% de aderentes que 
venderam o veículo 

privado após 
entrarem no sistema 

de Carsharing

% de participantes 
que adiaram ou 

evitaram a compra de 
veículo devido a 

Carsharing

% de redução de 
veículo km devido 

ao Carsharing

Europa 4 a 10 15.6% a 34% 23% a 26.2% 28% a 45% 

América do 
Norte 6 a 23 11% a 29% 12% a 68% 

7.6% a 80%
(média de 44% por 

utilizador) 

BENEFÍCIOS DO CARSHARING

Fonte: Susan Shaheen, Adam Cohen. Worldwide Carsharing growth: an International comparison.  2005

Vantagens
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• Estudos Suíços evidenciam que os aderentes ao Carsharing reduzem a 
utilização de veículo próprio em cerca 6700 km / ano (aproximadamente 
72%). Destes, cerca de 2000 km (aproximadamente 30%), passam a ser 
efectuados em Transporte Público.

• Redução de emissão de gases poluentes

• Redução do consumo de energia

Vantagens Ambientais
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Quilómetros Anuais
Economia Anual 

viatura carsharing vs 
particular

2500 a 7500 Km

7500 a 12500 Km

12500 a 17500 Km

~ 4.000 €

> 2.000 €

> 1.000 €

Vantagens Económicas
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Arrancou em 2004 como Catalunya Carsharing,  com 50 clientes e 10 carros; 

Nasceu de uma associação entre a Generalitat de Catalunya, o Ayuntamiento de Barcelona e 
a Associación para la Promoción del Transporte Público (PTP);

A composição do capital abrange actualmente empresas de construção, energia, transportes 
públicos, mobilidade;

Em 2005 altera a designação para Avancar e é hoje a empresa europeia de Carsharing com 
a taxa de crescimento mais expressiva;

Actualmente tem cerca de 850 clientes e 85 veículos em 28 Parques (média de 3 
veículos por parque)

Avancar (Espanha)
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Forte empenho das autoridades, principalmente como elo de ligação entre as autoridades 
locais e os operadores de Transporte Público

Elemento chave na política de mobilidade sustentável

Operadores de Transporte Público foram envolvidos desde o início, daí resultando várias 
sinergias quer ao nível da promoção do produto, quer do tarifário

330 veículos em 100 Parques (média 3,3 / veículos por parque)

Cambio (Alemanha)
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Autoridades e operadores locais juntam-se na criação de uma marca nacional:

Em 2000 surge a ICS, resultante de um acordo entre Municípios, com a missão de:

- Estimular o desenvolvimento do carsharing, em prol da mobilidade sustentável
- Garantir os standards do serviço a nível nacional
- Gerir os fundos alocados ao carsharing

A ICS oferece aos Municípios  e operadores de Carsharing assessoria:

- no desenho e implementação de soluções
- fornecimento de tecnologia
- gestão de clientes através de um Call-Center
- promoção e comunicação do produto

352 veículos em 210 Parques (média 1,7 / veículos por parque).

ICS (Itália)
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Carsharing surge na Suíça com 2 cooperativas, com apenas 2 veículos, em 1987, que se 
juntam num esquema nacional em 1997;

Em 2001 dá-se uma joint-venture entre:
- Swiss Railway Company (clientes, parqueamento e rede de Marketing)
- Daimler Chrysler Suissa (veículos e Know-how tecnológico)
- Mobility Car-Sharing (Know-how, tecnologia e manutenção)

Factores de sucesso:
- Nível de cobertura
- Facilidade no uso do sistema                      
- Base legal possibilita aos clientes serem co-proprietários

1850 veículos em 1050 Parques (média 1,8 / veículos por parque).

Mobility (Suíça)
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Potencia o congestionamento automóvel e consequente degradação da 
mobilidade e da qualidade de vida urbana.

Análise de Mercado Potencial

- 2 760 000 utilizadores potenciais
- 5 milhões de deslocações, 
principalmente em direcção a 
Lisboa. 
- 40% das deslocações efectuadas 
em viatura particular
(sobretudo na  faixa etária dos 25 aos 
64 anos).

Área 
Metropolitana 

de Lisboa:
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Análise relativa ao enquadramento estratégico e avaliação de vantagens e 
desvantagens competitivas.

Posicionamento no Mercado 
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Faixa etária 30

Urbano

Formação superior

Percorre menos de 15.000 km/ano

Ciente dos custos e inconvenientes de possuir/utilizar viatura própria

Sensível às questões ecológicas e de sustentabilidade

Análise do Cliente Potencial
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Gestão de Frotas: 

Aplicação do nosso know-how e equipamento para uma melhor optimização de frotas.

Mobilidade Corporate:

Fornecendo os nossos serviços de forma a evitar aquisição de frota própria.

Mobilidade Individual:

- Famílias - evita o 2º ou 3º veículo pertencente ao mesmo agregado familiar

- Visitantes da cidade – promove as deslocações em Transporte Público nas viagens 
Inter-Cidade, com a oferta da possibilidade de alugar um carro à chegada

Segmentos Alvo
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A CityCarsharing irá arrancar com uma pequena frota - 10 a 15 carros – com o 
objectivo de crescer de uma forma sustentada. 

A escolha dos veículos foi baseada em factores como:

- Modernidade
- Tecnologia
- Design apelativo
- Sustentabilidade

O lançamento deste produto está marcado para 18 de Setembro, durante a Semana 
Europeia da Mobilidade.

Start-up
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- Cartão Lisboa Viva – OTLIS – permite o acesso ao veículo reservado. O conceito 
do projecto baseia-se na criação de um Cartão de Mobilidade Urbana que oferece aos 
membros acesso aos Transportes Públicos, ao “Clube de Mobilidade” urbana 
(CityCarsharing) e outras vantagens associadas à vida urbana. 

Sistema de Bilhética – Português “OTLIS”
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Incorporação de tecnologias e suportes existentes:

- Equipamento embarcado – computador de bordo.

Equipamento de Bordo - Suíço
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Incorporação de tecnologias e suportes existentes:

- Software de gestão – reservas e monitorização.

Software de Gestão - Alemão
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Principais critérios de selecção:

• Conectividade e complementaridade com o 
sistema de Transportes Públicos colectivos 
da cidade

• Núcleos mistos - empresariais e 
residenciais

• Cobertura GSM

Parqueamento
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Estações CityCarsharing

Locais Nº Lugares
Campo Pequeno 2

Picoas 2

Gare Oriente 2

M. Pombal / Rato 2

Campo de Ourique 1

Cais do Sodré 1
Total 10
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Tarifário

Honda 
Jazz

Honda 
Hybrid

Valor / hora (oferta 10km)

Valor/km 0.30€ 0.30€

Valor médio diário (oferta 100 km)

6.00€ 7.50€

60.00€

O tarifário inclui combustível, seguro e Iva. 

Por cada hora reservada oferecemos 10km. Caso sejam ultrapassados, a 
factura contemplará os kms extra, segundo o preçário.
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• IMTT 

• Câmara Municipal de Lisboa

• Operadores de Estacionamento 

• Operadores de Transportes Públicos

• (Carris, Metro, CP)

• Operadores de Telecomunicações/ GSM

• Marcas Automóveis (Honda; SMART)

• Bancos / Seguradoras

• Empresas de Energia

troca de 
benefícios e 
know-how 

Angariação de Parceiros
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INOVAÇÃO EM MOBILIDADE

António Proença 

www.carristur.pt

http://www.carristur.pt/

