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Garmin reforça parceria internacional com a Wings 

For Life World Run 
 

 
 

 A Wings For Life World Run decorre no dia 8 de maio, no Porto, e a Garmin 
será um dos grandes patrocinadores numa corrida em que pessoas em 
cadeiras de rodas e corredores vão competir lado a lado. 

 

 A empresa colabora, assim, na ajuda à investigação para a cura de lesões na 
espinal-medula, em conjunto com a organização do evento. 

 
 
Lisboa, 21 de dezembro de 2015 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
portáteis, anunciou hoje a continuidade da parceria com a Wings For Life World Run. Esta 
corrida é uma forma divertida, ativa e dinâmica de apoiar uma causa solidária, sensibilizando os 
participantes para a procura da cura para lesões da espinal-medula, e reunindo fundos para 
investigação. 
 
A Garmin vai fazer novamente uma contribuição monetária 
para a organização deste evento, de forma a que seja 
possível doar todos os fundos recolhidos para investigação 
nesta área clínica e assim concretizar o maior objetivo deste 
evento. Como marca que apoia um estilo de vida ativo, a 
Garmin orgulha-se de fazer parte da corrida como principal 
patrocinador, defendendo a grande mensagem deste evento: 
Correr por aqueles que não conseguem. 
 
No dia 8 de maio de 2016, a corrida irá realizar-se em 34 locais em todo o mundo, ao mesmo 
tempo. Em Portugal, esta corrida irá realizar-se na cidade do Porto. Os participantes podem 
inscrever-se e correr lado a lado com amigos, familiares ou com equipas já existentes. 100% do 
valor de cada inscrição irá reverter para a pesquisa da cura das lesões da espinal-medula, da 
Wings for Life Spinal Cord Research Foundation.  

 
Este evento surgiu em 2014 para angariar fundos para a associação, com uma corrida dedicado 
a participantes que tivessem ou não dificuldades motoras, sem existir uma meta ou um mínimo 
de caminho a percorrer. A corrida inicia-se em todos os 34 pontos pelas 11:00 e 30 minutos após 
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a partida, os carros de acompanhamento começam o seu caminho para passarem por todos os 
participantes e assim terminarem este momento. Os últimos participantes, de cada género, que 
forem passados por estes carros vencem o título de campeões da Wings for Life World Run.  
 
Seja a correr, a pedalar, em marcha ou noutro estilo, os equipamentos de fitness da Garmin 
são essenciais para atletas amadores ou profissionais à quase uma década. Sendo também 
líder em soluções de navegação portáteis para automóveis, a Garmin irá ainda patrocinar o 
evento com GPS em todos os veículos envolvidos na organização. 

 
Cada um participará de acordo com as suas possibilidades e objetivos pessoais, sendo que o 
mais importante nesta corrida é a causa que abraça, a procura pela cura para as lesões na 
espinal-medula. As inscrições já estão abertas e todos podem participar, desde iniciantes a 
profissionais de competição, mesmo em cadeira de rodas. Todos os participantes vão fazer a 
diferença. Para saberem mais informações e finalizar a inscrição, basta aceder ao site 
wingsforlifeworldrun.com. 

 
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. 
 
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 

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
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
mailto:ines.fernandes@edc.pt
mailto:vanessa.garrido@garmin.com

