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Apps da Garmin: ferramentas cómodas e úteis 
que o acompanham em todas as atividades ao 

ar livre 
 

 
 
 

 As aplicações BaseCamp™ Mobile, Garmin Connect™ Mobile e VIRB™ 
Smartphone oferecem um conjunto de vantagens a todos os 
utilizadores dos dispositivos da marca amantes das aventuras ao ar 
livre 

 

 BaseCamp™ Mobile pode ser descarregado gratuitamente através da 
App Store™. O Garmin Connect™ Mobile e o VIRB™ Smartphone estão 
também disponíveis na Google Play™ Store e na Apple Store 
 

 
Lisboa, 9 de janeiro de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, 
disponibiliza uma oferta completa que combina o melhor de dois mundos: as 
vantagens, a qualidade e a comodidade dos seus dispositivos GPS de outdoor 
com as funcionalidades e ferramentas oferecidas pelas aplicações disponíveis 
para os smartphones. As aplicações BaseCamp™ Mobile, Garmin Connect™ 
Mobile e VIRB™ Smartphone garantem aos amantes dos desportos ao ar livre e 
dos programas de aventura um conjunto de recursos que assegura a melhor 
experiência, independentemente de estes estarem na montanha ou no mar. 
 
 
“Os smartphones são atualmente o equipamento mais pessoal que existe. 
Acompanham os utilizadores para todo o lado 24/7 e são uma ferramenta 
essencial para todo o tipo de tarefas. É exatamente por isto que apostamos 
nas aplicações como forma de oferecermos aos nossos clientes vantagens 
adicionais que complementam na perfeição as funcionalidades e ferramentas 
já disponibilizadas pelos nossos clientes”, disse Natália Cabrera, diretora de 
Marketing da Garmin Ibéria. ”As aplicações da Garmin não só otimizam toda a 
experiência de utilização dos aparelhos GPS, como também toda a aventura 
vivida pelos utilizadores, proporcionando ferramentas que permitem, entre 
outras coisas, a partilha de todos os grandes momentos com familiares e 
amigos”, continuou. 
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BaseCamp™ Mobile: Reviva e analise cada aventura 
Esta aplicação, que tem por base o software de planeamento de rotas Basecamp™, 
coloca no smartphone todas as informações detalhadas que são recolhidas pelo 
dispositivo GPS da Garmin. O utilizador poderá mais facilmente analisar 
waypoints, trilhos ou rotas; consultar os gráficos de altitude, temperatura e 
velocidade; aceder aos dados referentes às subidas, descidas, inclinações e 
distância percorrida. De uma forma simples, a informação armazenada no 
dispositivo compatível ou na nuvem pode ser rapidamente consultada a partir do 
smartphone através da app BaseCamp™ Mobile. 
 
 
Garmin Connect™ Mobile: Partilhe os grandes momentos em tempo real 
Para além de permitir a consulta de todas as atividades que estão armazenadas 
na plataforma Garmin Connect™, esta aplicação permite ao utilizador a partilha 
das suas aventuras na montanha em tempo real. Basta ligar o dispositivo Garmin 
compatível – como o relógio multidesportos fēnix® 2 - ao telefone móvel para que 
amigos e familiares possam seguir ao vivo o percurso que o utilizador está a realizar 
nesse momento.  
 
 
 
VIRB™ Smartphone: controle remotamente 
a câmara de ação 
 
Esta aplicação permite converter um 
smartphone compatível num comando à 
distância wi-fi para a câmara de ação VIRB™ 
Elite. Desta forma, o utilizador pode parar e 
iniciar a gravação, aceder ao menu e pré-
visualizar os vídeos diretamente a partir do seu 
dispositivo móvel. Com a câmara VIRB™ Elite e esta aplicação móvel, os amantes 
da aventura podem capturar vídeos de alta qualidade de uma forma  ainda mais 
fácil e confortável. 
 
O BaseCamp™ Mobile pode ser descarregado gratuitamente através da App 
Store™, enquanto que o Garmin Connect™ Mobile e o VIRB™ Smartphone App 
estão disponíveis, também de forma gratuita, tanto na App Store™ como na Google 
Play™ Store. 
 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os 
produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 

http://www.garmin.pt/
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www.garmin.blogs.com, https://twitter.com/GarminPortugal e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a 
grande maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos 
mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na 
Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais 
informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  
Ltd. e suas atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de 
produtos futuros da empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da 
companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa 
podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, 
mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de 
ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado 
na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras 
que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data 
em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer 
outra circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma 
periódica. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 

Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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