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Garmin, protagonista da competição 

aeronáutica Red Bull Air Race 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pelo segundo ano consecutivo a Garmin terá uma equipa própria a competir na prova Red 
Bull Air Race; 
 

 A Virb® XE é a câmara de ação oficial do evento; 
 

 A Garmin vai ainda dar asas àqueles que não podem correr através do patrocínio da corrida 
solidária Wings for Life World Run. Promovido pela marca Red Bull, este evento terá lugar no 
próximo dia 8 de maio em 34 cidades em todo o mundo em simultâneo:  

 
Lisboa, 21 de abril de 2016 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, irá 
patrocinar pelo segundo ano consecutivo dois importantes eventos promovidos pela marca Red Bull: o 
Red Bull Air Race World Championship, uma competição de aeronáutica que combina a velocidade 
com as acrobacias, e a corrida solidária Wings for Life World Run, que tem como objetivo reunir 
fundos para a luta contra as lesões na espinal medula.  
 
“Optámos novamente por participar nos dois grandes eventos que contam com o apoio da marca Red 
Bull. Através do patrocínio da Red Bull Air Race World Championship pretendemos novamente 
demonstrar a crescente importância e os benefícios da tecnologia no campo desportivo”, explicou 
Vanessa Garrido, diretora de Marketing de Garmin Iberia. ”Por outro lado, por sermos fortes 
defensores de um estilo de vida ativo, temos o maior orgulho de sermos parceiros da Wings for Life 
World Run, um evento desportivo e solidário”, acrescentou.  

 
A Garmin terá uma equipa própria a competir no circuito. A equipa ‘Garmin Racing’ conta 
novamente com Pete McLeod nos comandos da aeronave, um jovem mas experiente piloto de aviões 
de acrobacias aéreas.  
 
Os aviões participantes terão acesso a uma câmara de ação Virb® XE da Garmin 
em todas as cidades por onde irão passar, durante o emocionante Red Bull Air 
Race World Championship. Graças às fantásticas imagens em alta resolução e 
em tempo real garantidas pela câmara, será possível ver e viver cada momento ou 
acrobacia com a máxima intensidade. As imagens são ainda complementadas com 
dados interessantes, como a velocidade, a altitude e a posição do avião.  
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A nova temporada do Red Bull Air Race World Championship irá visitar oito cidades de sete 
países. A primeira prova foi disputada em março, em Abu Dhabi. A próxima irá decorrer nos dias 23 e 
24 de abril no Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria, um dos locais de maior destaque do calendário 
de Fórmula Um. A partir daqui, a competição irá passar pelo Japão, Hungria, Inglaterra, Alemanha e 
Estados Unidos (Indianápolis e Las Vegas). Em cada uma destas provas, é contado o tempo investido 
na realização da prova e as sanções aplicadas em caso de falha. 
  
Wings for Life World Run  
Paralelamente, a Garmin irá patrocinar a corrida solidária Wings for Life World Run, contribuindo 
para a recolha de fundos para a investigação médica na luta contra as lesões da espinal medula. A 
edição de 2016 da Wings for Life World Run terá lugar no próximo dia 8 de maio em 34 cidades de 
todo o mundo simultaneamente. Em Portugal, a prova vai realizar-se no Porto. 
 
A prova Wings for Life World Run, que permite a participação de atletas em cadeiras de rodas, possui 
um formato muito particular. Nesta competição não existe uma linha de chegada. Todos os 
participantes das 34 cidades começam a correr ao mesmo tempo – às 11 horas UTC. Trinta minutos 
depois sai o chamado catcher car. A prova de cada atleta termina quando a viatura o ultrapassar. Esta 
corrida muito especial foi criada em 2014 com o objetivo de arrecadar fundos para a fundação 
internacional Wings for Life, que financia a investigação científica e os ensaios clínicos em todo o 
mundo.  
 
A Garmin mantém um forte compromisso em fomentar um estilo de vida ativo, oferecendo uma 
ampla gama de equipamentos de monitorização de atividade que se convertem em autênticos 
treinadores pessoais ao serviço de cada utilizador, seja ele amador ou atleta profissional.  
 
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 
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