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Galp renova patrocínio ao piloto de ralis Armindo Araújo 

 Galp prolonga por mais um ano o estatuto de patrocinadora oficial de Armindo Araújo, o 

único pentacampeão nacional de ralis   

 Acordo é válido para a temporada que arranca a 28 de fevereiro e aumenta assim para 15 

anos o histórico de uma ligação vencedora entre a energética e o piloto português 

 

A Galp renovou por mais um ano o estatuto de patrocinadora oficial do piloto de ralis Armindo Araújo. 

O acordo entre as duas partes foi formalmente assinado a poucos dias do arranque da edição de 

2020 do Campeonato Nacional de Ralis, cuja primeira prova decorre nos dias 28 e 29 de fevereiro 

em Fafe. 

 

Este novo contrato de patrocínio a Armindo Araújo aumenta assim para 15 anos a duração de uma 

parceria histórica e vencedora entre a Galp e o único piloto português pentacampeão nacional de 

ralis. 

 

O acordo de patrocínio com Armindo Araújo manterá como foco central a ativação das marcas Galp 

Evologic e Galp Fórmula e garante assim a visibilidade da Galp num território que permite à energética 

comunicar a sua identidade, valores e a forma de estar no mercado. 

Armindo Araújo, que celebra esta época 20 anos de carreira, manterá assim as cores e a energia da 

Galp ao volante do Skoda Fabia R5 Evo, o novo carro com que irá competir em 2020 com o co-piloto 

Luís Ramalho, no âmbito da nova equipa The Racing Factory.  

 

Recorde-se que além dos 5 títulos de Campeão Nacional de Ralis (2003, 2004, 2005, 2006 e 2018), 

Armindo Araújo conta também no seu palmarés com dois títulos de Campeão do Mundo de Ralis, 

alcançados em 2009 e 2010. Na última época, Armindo Araújo terminou o campeonato nacional de 

ralis na 3ª posição. 

 

Além da parceria com Armindo Araújo, a estratégia de patrocínios da Galp na área do desporto 

motorizado inclui também, entre outros, o apoio aos pilotos Pedro Meireles, Paulo Meireles, Manuel 

Castro e equipa Hyundai – todos do campeonato nacional de ralis –, ao jovem motociclista Kiko Maria, 

o patrocínio ao campeão nacional de Todo o Terreno, Tiago Reis, bem como Nuno Matos e Nuno 

Carvalho que também correm nesta modalidade. Finalmente, a nível internacional a Galp aposta em 

Miguel Ramos e Henrique Chaves no GT Open e à equipa do piloto português João Barbosa no 

campeonato norte-americano de resistência. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. 

Desenvolvemos soluções eficientes e ambientalmente sustentáveis em todas as fases da cadeia de valor 

do setor energético, tanto nas nossas operações, como na oferta integral que fazemos aos nossos clientes, 

sejam indústrias, empresas de todos os setores ou simples consumidores que buscam as soluções mais 
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flexíveis e competitivas para as suas casas e necessidades de mobilidade. Produzimos e extraímos petróleo 

e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, mas assumimos 

o compromisso de dedicar 40% do nosso investimento a projetos que contribuam para a redução global 

das emissões de CO2, incluindo a produção de energia renovável. Integramos todos os tipos de energia, 

da eletricidade, ao gás e aos combustíveis líquidos. Contribuímos ainda para o desenvolvimento 

económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. 

A Galp emprega 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 
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