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Garmin enfrenta novos desafios desportivos 
com a colaboração da Gaes e da Orbea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ultrapassar os grandes desafios e superar diariamente as metas traçadas são 
dois dos mais importantes valores que estão na base de todo o trabalho da 
Garmin. A mais recente parceria com a Gaes e a Orbea vem reforçar todo este 
trabalho e empenho. A união deu vida a uma nova equipa de ciclismo MTB, 
designada GAES-GARMIN by ORBEA, que vai competir nas provas mais 
importantes desta modalidade.   
 

 Além de colaborar com produtos específicos para os treinos e competições 
oficiais, a Garmin será um dos patrocinadores do Programa Becas Gaes, um 
projeto desenhado para ajudar a concretizar vários projetos desportivos.   

 
 
Lisboa, 16 de novembro de 2015 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
portáteis, avançou para um novo desafio desportivo, em parceria com as empresas Gaes e 
Orbea. 
 
As três companhias uniram-se para criar uma equipa de ciclismo - MTB GAES-GARMIN by 
ORBEA – que irá participar em algumas das mais importantes competições nacionais e 
internacionais desta modalidade, nas categorias Elite, Master, Feminina e VIP. A nova equipa 
irá substituir a já conhecida formação GAES.  
 
“Estamos muito orgulhosos e muito ansiosos para darmos início a esta nova etapa que marca a 
participação ativa da Garmin numa equipa como a GAES-GARMIN by ORBEA. Juntámo-nos a 
duas grandes empresas para partilharmos valores extremamente importantes que estão na 
base de toda a nossa filosofia, como a superação de desafios, a aventura e a solidariedade. 
Juntos, iremos lutar para atingir os maiores feitos desportivos da modalidade MTB, e ajudar os 
outros a tornar os seus sonhos realidade”, disse Vanessa Garrido, diretora de marketing da 
Garmin Iberia. 
 
Tony Pérez, coordenador da equipa agora designada por GAES-GARMIN by Orbea, 
acrescentou: “Para uma equipa como a nossa é muito importante contarmos com a colaboração 
de uma marca internacionalmente reconhecida como a GARMIN, que nos vai ajudar a darmos 
aquele salto de qualidade que tanto desejávamos. Além disto, a equipa terá a possibilidade de 
utilizar equipamentos da GARMIN em todas as grandes competições de 2015 e 2016, 
nomeadamente na prova que vamos patrocinar conjuntamente, a GAES TITAN DESERT By 
GARMIN”. 
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A melhor equipa, o melhor equipamento 
Todos os atletas da equipa GAES-GARMIN by ORBEA terão, a partir de agora, acesso às 
melhores ferramentas para treinos e provas de competição garantidas pela Garmin e pela 
Orbea.  
 
A Garmin vai colocar à disposição os mais avançados dispositivos e 
computadores de ciclismo especificamente desenvolvidos para a 
prática desportiva e para o ciclismo em particular. A Orbea será 
responsável por todos os outros produtos e acessórios. 
  
Entre os ciclistas que têm competido nos últimos anos com a 
camisola da GAES, encontram-se os atletas Roberto Heras, Marc 
Trayter e Julen Zubero, bem como outras personalidades, como por 
exemplo Santi Millán, que colabora através do projeto “Imparáveis”.  
 
Neste contexto, e para a atual temporada, a equipa GAES-GARMIN 
by ORBEA confirmou a participação de Diego Tamayo, atual 
vencedor da Gaes Titan Desert by Garmin; Javier Salamero, 
Campeão do Mundo de XC M50, e Roberto Bou, atletas SUB23 com 
grande projeção na Titan Tropic by GAES 

 
Programa Becas Gaes 
A participação da Garmin vai além da cedência de produtos. Com o objetivo de dar vida aos 
projetos desportivos de pessoas anónimas, a Gaes conta com o programa Becas e com a 
colaboração da Garmin que vai oferecer um produto para prémio da Becas GAES Persigue tus 
Sueños.  
 
Novas provas e metas para superar 
Depois de uma temporada recheada de grandes êxitos em 2015, a nova equipa enfrenta agora 
um exigente calendário e espera obter o maior número de representantes possível em todos os 
eventos em que participa, com especial atenção nas provas Gaes Titan Desert by Garmin, Titan 
Tropic by GAES e AG2R 2Reinos MTB by GAES. Para fazer isso, a Garmin vai acompanhar a 
equipa em todos os momentos, tanto durante os treinos diários como durante todas as provas, 
ajudando os atletas a superarem cada novo desafio. 
 
Há mais de 25 anos que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de 
novas e inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações 
projetadas para pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu 
negócio em cinco áreas principais: automóvel, aviação, fitness, náutica e outdoor. 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os 
produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, 
https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
Sobre a Garmin 
 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande 
maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados 
aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas 
principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: 
www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 

http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
http://www.garmin.com/newsroom
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Aviso sobre o conteúdo: 
 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas 
atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da 
empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos 
e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus 
resultados reais diferir substancialmente como consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos 
que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no 
formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa 
e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível 
em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras que 
podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data em que o 
comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra circunstância, 
a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 

 
Para mais informações por favor contactar: 
Inês Fernandes   

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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