COMUNICADO À IMPRENSA

Lisboa, 1 de outubro

Europcar Mobility Group torna a mobilidade elétrica mais
fácil com app miio
O Europcar Mobility Group está a reforçar a frota de veículos elétricos e híbridos e com isso surge a
necessidade de facilitar a vida a quem aluga um veículo elétrico. Para tornar o carregamento na estrada
o mais simples possível, a Europcar associou-se à miio, uma aplicação que permite a pesquisa de postos
de carregamento e a possibilidade de efetuar o pagamento de uma forma 100% digital.
Com uma autonomia até quase 400 km, todos os veículos elétricos incluem carga completa no
momento do aluguer, para que o cliente não tenha de se preocupar em carregar a bateria do carro.
Todas as instruções necessárias, bem como cartões e cabos de carregamento, são, igualmente,
fornecidos aos clientes para que possam carregar as viaturas no seu domicílio ou em qualquer posto
de carregamento da rede pública. É aqui que entra a aplicação miio que permite encontrar os postos
de carregamento mais próximos, navegando num mapa virtual com vários postos assinalados.
“Queremos que o aluguer de carros mais amigos do ambiente seja atrativo e que não existam entraves
à utilização destas viaturas no dia-a-dia dos nossos clientes. Por isso, vemos a parceria com a miio
como uma mais-valia para os nossos clientes não só porque facilita o acesso aos postos de
carregamento, mas também porque permite efetuar o pagamento diretamente através da aplicação,
sem necessidade de uso de cartões,” afirma Nuno Barjona, Head of Marketing do Europcar Mobility
Group Portugal.
Além de dar a localização dos postos e a distância a que o mesmo se encontra, a aplicação fornece
igualmente informações sobre o tipo de postos (PCN, PCR ou PCUR) e o número de tomadas livres.
Permite igualmente que o carregamento e o pagamento sejam feitos totalmente via aplicação, sem
recurso a cartões de pagamento físicos. Basta para tal que, dentro da aplicação, o utilizador escolha

pré ou pós-pagamento, insira o método de pagamento e os dados de faturação.
A Europcar, em condição de exclusividade, irá oferecer durante um ano, condições de aluguer
especiais a todos os utilizadores da miio, nomeadamente desconto de 15% sobre a tarifa pública válido
no momento do aluguer de carros, carrinhas comerciais, bicicletas e motas.
Até ao fim de 2021, o Europcar Mobility Group pretende que os veículos verdes representem 10% da
sua frota global, estabelecendo a meta de alcançar 1/3 da mesma até 2023. Estes automóveis vão
estar disponíveis nas novas modalidades de aluguer que o grupo tem vindo a apresentar e que refletem

as necessidades das empresas ao mesmo tempo que permitem aos negócios testar soluções mais
sustentáveis.
Em Portugal, a Europcar prossegue o mesmo caminho e está também a reforçar a sua frota com
veículos elétricos, contando atualmente com 82 veículos plug-in e 155 veículos elétricos. Esta oferta
vai estar disponível no Porto (cidade, aeroporto, Maia), Lisboa (Aeroporto, Avenida António Augusto
de Aguiar, Rua Rodrigues Sampaio, Rua Castilho e Prior Velho) e Faro (Aeroporto e Montenegro).
Os veículos elétricos têm grandes benefícios para o utilizador e para o ambiente. Os custos de
combustível podem ser 70% mais baixos do que os carros a gasolina ou diesel. Estas viaturas são mais
limpas e, por isso, mais amigas do ambiente, pois não emitem CO2, nitrogênio ou outras partículas de
poluição do ar. Para estas viaturas, o estacionamento é gratuito nos parques ao ar livre geridos pela
EMEL (não aplicável nas viaturas Plug-In).
Para mais informações sobre a frota elétrica https://www.europcar.pt/pt-pt/p/aluguer-veiculoseletricos

Sobre o Europcar Mobility Group
O Europcar Mobility Group, cotado na Euronext Paris, é um dos principais players no mercado de mobilidade. A
missão do Europcar Mobility Group é oferecer um conjunto de soluções atrativas que constituam alternativas à
viatura própria, de uma forma sustentável e responsável. Neste sentido, o Grupo oferece uma vasta gama de
serviços de aluguer de automóveis e carrinhas, - seja por 1 hora, algumas horas, 1 dia, vários dias, 1 semana, 1
mês ou mais –, contando para tal com uma frota equipada com os mais recentes motores de baixas emissões de
CO2 (“CO2 light”), mas que será cada vez mais “verde” (mais de 1/3 de veículos elétricos e híbridos até 2023).
A satisfação dos clientes está no centro da ambição do Grupo e dos seus colaboradores. Este compromisso leva
ao desenvolvimento contínuo de novas ofertas nas três linhas de serviços do Grupo - Negócios, Lazer e Local que respondem às necessidades específicas de cada utilização, seja empresas, profissionais ou particulares. As 4
maiores marcas do Grupo são: Europcar®, líder europeu de aluguer de automóveis e aluguer de veículos
comerciais ligeiros, Goldcar®, o low-cost líder de aluguer de carros na Europa, InterRent®, aluguer de carros de
"nível médio", e Ubeeqo®, um dos líderes europeus de partilha de carros de ida e volta (B2B, B2C).
O Europcar Mobility Group oferece as suas soluções de mobilidade a nível mundial através de uma extensa rede presente
em mais de 140 países (incluindo 18 subsidiárias na Europa, 1 nos EUA, 2 na Austrália e Na Nova Zelândia, franchises e
parceiros).
Mais detalhes no nosso site: www.europcar-mobility-group.com

