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Galp acelera nas motas elétricas com patrocínio a 

André Pires no Mundial de MotoE 

• Galp vai ser a patrocinadora oficial do piloto português no Campeonato Mundial de MotoE, 

a categoria elétrica do Campeonato Mundial de Velocidade 
 

• Acordo é válido para a temporada de 2021, que arranca este fim-de-semana, e reforça a 

aposta da Galp na mobilidade sustentável  
 

 

A Galp vai ser a patrocinadora oficial do piloto André Pires, o primeiro motociclista português a 

participar na categoria de motas elétricas que compete no Campeonato Mundial de Velocidade MotoE. 

André Pires é um dos 18 pilotos confirmados para a terceira temporada do Mundial de MotoE e irá 

competir pela equipa Avintia Esponsorama Racing. A temporada de 2021 tem início já este domingo, 

2 de maio, em Jerez de la Frontera (Espanha), e será composta por sete provas na Europa, 

terminando a 19 de setembro em San Marino (Misano). 

Com este patrocínio, a Galp reforça assim a visibilidade do caminho de transformação da empresa 

rumo à transição energética: a aposta num piloto nacional de MotoE reflete de forma simbólica a 

estratégia global de sustentabilidade que a Galp tem em curso, com um foco especial na mobilidade 

elétrica, onde a Galp é líder de mercado na oferta de serviços e de pontos de carregamento. 

André Pires tem 31 anos e é natural de Vila Pouca de Aguiar. O piloto foi campeão nacional de 125GP 

em 2011, campeão nacional de Superstock 600 em 2012 e campeão nacional de Superbikes em 2014. 

Em 2013 foi convidado para competir no Grande Prémio de Macau, sendo presença habitual desde 

então e único piloto português atualmente com currículo na disciplina das Road Race, tendo também 

competido em 2016 na famosa TT Isle of Man. 

Além da parceria com André Pires, a estratégia de patrocínios da Galp na área do desporto motorizado 

inclui também, entre outros, o apoio aos pilotos Armindo Araújo, Pedro Meireles, Paulo Meireles, 

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

Kiko Maria, o patrocínio aos pilotos de campeonato Todo o Terreno Tiago Reis e Nuno Matos. A nível 

internacional a Galp mantém também a aposta em Miguel Ramos no GT Open. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade t anto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-

vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente o maior produtor Ibérico de energia elétrica 

de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social 



COMUNICADO 
Lisboa, 30 de abril de 2021   

  

 Galp Energia, SGPS, S.A. | Sociedade Aberta | Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

Capital Social: 829.250.635 Euros | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa | Pessoa Coletiva 504 499 777 
2 

   
 

das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais de sustentabili-

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