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Projeto de voto n.º 449 / XIV/2ª
De saudação pela consagração de Filipe Albuquerque como Campeão do Mundo de 

Resistência LMP2

O piloto Filipe Albuquerque venceu a edição de 2020 do Campeonato do Mundo de 
Resistência na categoria LMP2 que soma à vitória alcançada também, em 2020, das 
míticas 24 Horas de Le Mans.
Para o piloto de Coimbra o ano de 2020 foi fantástico pois sagrou-se também Campeão 
da Europa na mesma categoria.

Filipe Albuquerque iniciou a sua carreira no karting com apenas 7 anos (1993) onde 
obteve vários títulos em Portugal vindo a ser vice-campeão-campeão europeu. Depois 
de 11 anos no karting passou a integrar o prestigiado Redbull Junior Team em 2005 e no 
ano seguinte vence todos os campeonatos por onde passou: Formula Renault 2.0 Norte 
Europeia e a Fórmula Renault 2.0 Europeia. 

Em 2007 conduz pela primeira vez um Formula 1 da Redbull Racing e em 2008 integra o 
A1GP defendendo as cores de Portugal. Passou ainda pelo DTM e pelo campeonato 
italiano de GT como piloto oficial da Audi antes de se dedicar às provas de resistência.

Em 2013 vence na estreia das 24h de Daytona com a Audi, onde voltaria a vencer em 
2018, e a partir de 2014 passa a disputar o European Le Mans Series, o Campeonato 
Americano de Resistência e a Taça do Mundo de Resistência.

Apesar de todas as dificuldades que o mundo conheceu, 2020 acaba por ser um ano 
fantástico para Filipe Albuquerque que vence todos os principais campeonatos 
sagrando-se campeão da Taça do Mundo de Resistência, do European Le Mans Series e 
da mais emblemática prova de automobilismo, as 24 Horas de Le Mans na categoria 
LMP2. 

No dia 31 de janeiro de 2021, Filipe Albuquerque, levou mais alto, mais uma vez, o nome 
e a bandeira de Portugal ao vencer as 24 Horas de Daytona, a primeira prova do 
Campeonato norte-americano de Resistência (IMSA) e uma das mais emblemáticas dos 
EUA, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing.

Ao longo da sua carreira, o piloto de Coimbra revelou-se um verdadeiro embaixador de 
Portugal, com uma sucessão de vitórias nas mais diversas modalidades tornando-se um 
dos desportistas mais admirados e respeitados do automobilismo mundial pela sua 
rapidez, consistência e versatilidade.
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A Assembleia da República, saúda e felicita o piloto Filipe Albuquerque pela consagração 
como Campeão do Mundo de Resistência, reconhecendo a dimensão maior do seu feito 
que muito orgulha Portugal.
Palácio de S. Bento, 5 de fevereiro de 2021
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