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EDP é name sponsor da maratona Rock’n’Roll Madrid & ½ 
 

Grupo patrocinou o ano passado a Rock’n’Roll Maratona de Lisboa EDP 
e investe agora na expansão ibérica da prova, reforçando a aposta da 

empresa naquele mercado 
 

Lisboa, 28 de janeiro de 2015 – A EDP vai patrocinar e ser name sponsor da maratona 
Rock’n’Roll Madrid & 1/2 que vai acontecer a 26 de Abril deste ano, na capital 
espanhola.  
 
A EDP Rock’n’Roll Madrid Maratona & 1/2 vai acontecer pelo quarto ano na cidade 
espanhola e vai contar com a adesão e participação entusiasta de milhares de pessoas 
de todas as nacionalidades.  
 
Esta aposta ibérica do Grupo EDP em vários eventos desportivos, tanto dentro como 
fora de Portugal, mostra o total compromisso da empresa com o mercado de energia 
espanhola, com a cidade de Madrid e os seus cidadãos, ligando o nome EDP aos 
valores promovidos por esta corrida, “Valores como compromisso, vida saudável, 
esforço, a sustentabilidade e a qualidade”, disse o diretor da EDP Rock’n’Roll Madrid 
Maratona & ½. 
 
Para Paulo Campos Costa, diretor de Marca e Comunicação do Grupo EDP, “Esta 
aposta da empresa na Maratona em Madrid, revela o forte compromisso da EDP nos 
eventos onde a sustentabilidade e a prática de hábitos saudáveis andam interligadas”. 
Por outro lado, o evento, ao realizar-se nos dois lados da fronteira vem reforçar a 
dimensão ibérica do Grupo, que é um dos maiores operadores neste mercado”, 
sublinha ainda o diretor.  
 
Em Portugal, o Grupo já está presente nas maratonas há mais de 20 anos, um 
investimento de quase duas décadas que se traduz também numa oportunidade para 
estar próximo do cliente através da ativação da marca EDP e dos seus valores.  
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Sobre a EDP 
A EDP é um grupo energético, líder em criação de valor, inovação e sustentabilidade. 
É líder mundial no sector das utilities no Índice de Dow Jones Sustainability e está no 
Top mundial nas energias renováveis.  
Em Espanha, a EDP é uma companhia de referência no mercado energético, 
presente na produção, distribuição e comercialização de energia elétrica e gás com 
uma carteira de mais de dois milhões de clientes em todo o país.  
EDP é líder em gás na Cantábria e País Basco, assim como nas Astúrias, onde 
também é um operador elétrico de referência.  

 


