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Ivo Lopes sagra-se campeão de Superbike do
Campeonato Nacional de Velocidades
Piloto da Santogal ENI BMW Motorrad voltou a vencer as duas corridas que
fecharam a temporada 2019 do Campeonato Nacional de Velocidade de
Superbikes. No passado fim de semana, no autódromo do Estoril, Ivo Lopes
ajudou a a BMW Motorrad a selar o título de marcas.
No passado fim de semana, nos dias 18 e 20 de outubro, ocorreu a sexta edição do
Campeonato Nacional de Velocidade de Superbikes, da Federação de Motociclismo de
Portugal, que aconteceu no autódromo do Estoril, e consagrou como campeão o atleta da
BMW Motorrad Ivo Lopes e a sua respetiva equipa, como Campeã Nacional de Equipas.
Ivo Lopes, condutor há pouco mais de um ano da BMW, do modelo BMW S1000RR, a rainha
das Superbikes, começou este campeonato apenas com vitórias, sendo a primeira vez que a
BMW venceu uma corrida nacional. À exceção de duas corridas, Ivo Lopes venceu todas as
etapas da competição, que resultou na vitória do campeonato, sendo também o primeiro
campeonato para a história da BMW.
É também motivo de celebração a vitória da equipa Santogal ENI BMW Motorrad que se sagrou
Campeã Nacional por Equipas, na mesma competição, e ainda a BMW Motorrad sagrou-se
Campeã Nacional por Marcas, com nove vitórias em doze corridas efetuadas.
Esta competição também obteve um saldo bastante positivo pelas excelentes performances
dos restantes membros da equipa BMW Motorrad. Rui Marto terminou a competição em quinto
lugar e Gonçalo Ferreira em décimo quarto. Ambos os condutores também com uma BMW
S1000RR da equipa BMW Motorrad Zanza Racing, equipa esta que devido a estas posições
ocupa o sexto lugar no ranking das equipas.
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Com as suas marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad o BMW Group é o construtor premium de automóveis
e motociclos mais bem-sucedido do mundo, oferecendo também serviços financeiros e de mobilidade. Em termos
globais, o BMW Group detém 31 fábricas em 15 países e uma rede global de vendas em mais de 140 países.
Em 2018, o BMW Group atingiu um volume global de vendas de mais de 2.490.000 automóveis e mais de 165.000
motociclos. O resultado em 2018, antes de impostos, foi de 9.815 mil milhões de euros, num total de 97.480 mil
milhões de euros de volume de negócios. Em 31 de Dezembro de 2018, a empresa empregava um total de,
aproximadamente, 134.682 colaboradores.
O sucesso do BMW Group tem sido, desde sempre, construído numa ótica de longo prazo e assente numa conduta
responsável. Desta forma, a Companhia estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a cadeia de valores,
bem como uma ampla responsabilidade de produto e um evidente empenho na conservação de recursos, como parte
integrante da sua estratégia.
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