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Garmin apresenta diversas parcerias para o 

ano de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A empresa vai continuar a apoiar vários atletas e eventos desportivos, reforçando a sua 
posição; 

 O envolvimento das marcas com outros parceiros estratégicos é uma forma de 
incentivar uma vida ativa e saudável, ao mesmo tempo que se reforçam os princípios da 
marca: esforço, compromisso, inovação e progresso; 

 Ao longo do ano, a marca vai associar-se a atletas de diferentes modalidades 
desportivas, bem como a vários eventos desportivos; 

 
Lisboa, 29 de abril de 2016 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, 
estabeleceu vários acordos de colaboração e patrocínio para 2016. Destaque em Portugal para o 
patrocínio do atleta olímpico de triatlo João Pereira e Clube Olímpico de Oeiras, patrocínio da corrida 
São Silvestre de Lisboa organizada pela HMS Sports, várias corridas organizadas pela Runporto 
como a Maratona do Porto ou a São Silvestre do Porto, patrocínio à Transportugal race by Garmin e 
colaboração com a Federação Portuguesa de triatlo.  

 
“É com muito orgulho que a Garmin apresenta os novos acordos de colaboração para 2016. Seja 
com um papel de patrocinador principal ou colaboração a outros níveis, queremos fazer parte das 
diversas modalidades desportivas ao incentivar à prática de exercício. Estas parcerias são 
fundamentais não só como parte da nossa responsabilidade social em apoiar um estilo de vida mais 
ativo, mas também no apoio a novos atletas, que se têm revelado promissores e dedicados.” destaca 
Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Iberia. 

 
Triatleta João Pereira 
 
Para esta próxima temporada, a Garmin alia-se ao triatleta 
João Pereira como um dos seus patrocinadores. Através da 
cedência de diversos produtos, como o Forerunner® 920XT, a 
marca torna-se uma aliada no controlo e melhoramento da 
performance física, proporcionando um maior rendimento.  
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“Esta parceria está assente nos pilares que a marca defende: esforço, compromisso, inovação e 
progresso, e ao trabalhar com um atleta de topo mundial de triatlo como o João Pereira, só podíamos 
estar muito orgulhosos! O apoio que é dado ao atleta é aproveitado ao máximo, mostrando o 
profissional de excelência que o João se torna a cada dia.” disse Vanessa Garrido. 

 
Clube Olímpico de Oeiras  
 
Desde 2005 que o Clube Olímpico de Oeiras se juntou para a 
prática coletiva e recreativa de desporto. Desde 2009 que a 
Garmin é patrocinadora do Clube Olímpico de Oeiras e a marca 
não podia estar mais orgulhosa dos resultados conquistados na 
modalidade de triatlo. É cada vez mais frequente ver a equipa 
no pódio, reflexo do empenho e dedicação com que entregam à 
modalidade.  

 
Transportugal Race by Garmin 
 
A Transportugal Race by Garmin é uma corrida de bicicleta de 
endurance que vai arrancar em Bragança dia 7 de maio com 
destino a Sagres, onde termina no dia 15 de maio. A Garmin é 
a principal patrocinadora desta prova, assistida por GPS da 
marca. Ao longo destes dias serão percorridos 1000 
quilómetros, por entre florestas, rios, montes, vales e falésias. 
Esta é uma prova exigente a nível físico, mas ainda assim 
combina uma veia turística: os atletas usufruem de estadia nos 
melhores hotéis das regiões por onde passam, assim como da 
melhor gastronomia local na mais relaxante e descontraída 
atmosfera.  

 
Runporto 
 
A Garmin estabeleceu uma parceria com a RunPorto e vai 
patrocinar alguns dos eventos desportivos da organização ao 
longo do ano de 2016, como a Corrida do Dia do Pai e Dia da 
Mulher, Corrida de São João ou Corrida Liberty Seguros, 
passando pela Corrida do Homem e da Mulher e culminando 
na Maratona do Porto e São Silvestre Cidade do Porto. A 
organização Runporto e a Garmin pretendem desafiar as 
pessoas, ao longo do ano, a participarem nestes eventos 
desportivos que tão bem fazem a saúde. 

 
HMS 
 
A HMS Sports Consulting, empresa especializada na 
organização de eventos desportivos, conta com a parceria  da 
Garmin para 2016. A El Corte Inglés São Silveste de Lisboa é 
organizada pela HMS, e também os valores pelo qual a 
empresa se guia encaixam com os da Garmin: respeitar as 
regras e a comunidade, preparação física, trabalho em equipa, 
persistência e inovação. Em Lisboa, na corrida São Silvestre, a 
parceria vai espelhar-se em alguns aspetos como o KM Garmin 
(cartazes e animação), uso da imagem Garmin em diversos 
materiais, carros-relógio, entre outros.  
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Durante este ano, a Garmin irá também apoiar a Federação Portuguesa de Triatlo nas corridas 
organizadas por esta entidade. Uma das principais missões da FTP é promover a prática desportiva do 
triatlo em Portugal, encontrando aqui espaço para uma colaboração de sucesso com a Garmin.  

 
Red Bull 
A Garmin destaca ainda a nível internacional a participação na Clipper Round the World Race e a 
parceria com a Red Bull. A marca irá patrocinar pelo segundo ano consecutivo dois importantes 
eventos da Red Bull: o Red Bull Air Race World Championship, uma competição de aeronáutica 
onde o piloto Pete McLeod representa a marca e na qual a VIRB® XE é a câmara de ação oficial do 
evento, e a corrida solidária Wings for Life World Run, que tem como objetivo reunir fundos para a 
luta contra as lesões na espinal medula.  

 
Ao associar-se novamente a iniciativas desportivas e a parcerias estratégicas, a Garmin reforça o forte 
compromisso e apoio em criar e manter rotinas mais saudáveis, focadas na atividade física e na 
procura de novas ações que apoiem este estilo de vida. É fundamental nunca desistir de ver os 
portugueses ainda mais saudáveis, com uma atitude positiva e mentalidade competitiva, de que 
qualquer um consegue cumprir e superar os seus objetivos. E dai também o conceito Beat Yesterday 
que acompanha as novas campanhas da marca.    
 
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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