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A Garmin disponibiliza nova atualização de 

software para GPSMAP® e echoMAP™ 
 

 
 

 Entre os novos recursos destaque para a opção Auto-Rota 2.0, para a 
capacidade de importar pontos de passagem, rotas e trilhos no formato 
GPX 
 

 A nova versão pode ser descarregada gratuitamente a partir da página web 
da Garmin 

 
Lisboa, 13 de fevereiro de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite*, colocou à disposição uma nova atualização de software para os seus 
sistemas multifuncionais da série GPSMAP® e para os dispositivos da série 
echoMAP™, que combinam as vantagens e funcionalidades de um plotter e de 
uma sonda.  
 
Entre as funcionalidades disponíveis nesta nova versão destaque para a opção 
Auto-Rota 2.0 e para a possibilidade dos utilizadores importarem pontos de 
passagem, rotas e trilhos no formato GPX. Existem ainda novas funcionalidade de 
apoio à navegação e um conjunto de características avançadas que aumentam a 
segurança a bordo. A nova versão do software pode ser descarregada 
gratuitamente a partir do site da Garmin. 
 
Com a funcionalidade Auto-Rota 2.0, suportada pela tecnologia patenteada da 
Garmin, o utilizador apenas necessita de introduzir o destino pretendido para ter 
acesso ao melhor trajeto. O sistema foi desenhado para avaliar os melhores 
caminhos, evitando possíveis obstáculos e águas pouco profundas. 
 
Esta atualização permite também a importação de pontos de passagem, rotas e 
trilhos de dispositivos GPS de outros fabricantes, em formato GPX. Com esta 
melhoria, os utilizadores podem conservar e transferir a informação armazenada em 
dispositivos anteriores, independentemente da sua marca. Alguns dispositivos 
Garmin GPSMAP®, passam ainda a integrar funções específicas para regata 
como a configuração de uma linha de saída virtual, temporizador de contagem 
regressiva, dados precisos sobre o vento, entre outras funções. 
 
Para garantir uma maior segurança na navegação, a nova versão do software vai 
permitir estabelecer mais rapidamente o contacto com a guarda costeira em caso de 
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emergência. Garante também uma maior compatibilidade com os equipamentos 
Garmin mais recentes e disponibiliza o designado Modo Pássaro que permite 
localizar aves na superfície do mar, melhorando toda a experiência de pesca.  
 
“Na Garmin trabalhamos diariamente para melhorarmos cada um dos nossos 
produtos, trazendo novos recursos e funcionalidades que os mantêm 
atualizados”, disse Natália Cabrera, diretora de Marketing da Garmin Ibéria. “Esta 
nova versão vem reforçar ainda mais todas as vantagens e todo o potencial 
oferecido pelos equipamentos, garantindo aos utilizadores o acesso à mais 
recente tecnologia e informação. Isto permite uma navegação mais simples, 
cómoda e segura”. 
 
Esta atualização está disponível para as séries GPSMAP® 8000, GPSMAP® 
8x0/10x0, GPSMAP® 5x7/7x1, assim como para todos os modelos da série 
echoMAP™. 
 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os 
produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
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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