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Garmin® apresenta BlueChart® Mobile 2.0 

 
 

 
 
 

 A versão melhorada da conhecida aplicação marítima para iPad® e iPhone® dá 
acesso à mais completa informação meteorológica  
 

 Permite o planeamento e a criação de rotas com base nos dados BlueChart® 
 

 Coloca nos dispositivos da Apple® os mesmos dados e informação gráfica 
habitualmente disponível nos plotters cartográficos da Garmin® 

 
 
Lisboa, 29 de maio de 2015 - A Garmin® International Inc., uma unidade da Garmin®, 
líder mundial em navegação por satélite* deu a conhecer a BlueChart® Mobile 2.0, uma 
versão melhorada da conhecida aplicação marítima para iPad® e iPhone®. Para além de 
permitir o planeamento e a criação de rotas com base nos dados fiáveis da BlueChart®, 
que estão disponíveis nos plotters cartográficos da Garmin®, a nova BlueChart® Mobile 
2.0 dá ainda acesso à mais completa informação meteorológica através de um iPad® ou 
iPhone®. 
 
Esta nova versão 2.0, que utiliza os dados da BlueChart® g2 disponíveis nos plotters 
cartográficos da Garmin®, permite não só a criação e o planeamento de rotas como 
também o acesso a informação complementar que facilita toda a navegação. Entre outras 
coisas, os utilizadores poderão ativar o sombreado de contornos de profundidade em 
águas mais rasas, verificar as zonas entre marés ou as linhas de navegação e pesquisar 
os locais com serviços marítimos, acedendo aos contactos, horários de funcionamento, 
instalações e serviços disponíveis. A app BlueChart® Mobile 2.0 coloca nos dispositivos 
da Apple® os mesmos dados e informação gráfica habitualmente disponível nos plotters 
cartográficos da Garmin®. 
 
Independentemente de o utilizador estar a planear uma viagem a partir do conforto de sua 
casa ou a navegar em águas abertas, o acesso aos dados meteorológicos é essencial para 
uma navegação correta e segura. A aplicação BlueChart® Mobile 2.0 dá acesso a 
informação completa sobre a temperatura, o ponto de orvalho, a direção e a velocidade do 
vento, a cobertura de radar e de nuvens, que surge sempre devidamente integrada com os 
restantes gráficos de dados. 
 
Para além disto, esta versão 2.0 garante observações meteorológicas permanentes, bem 
como acesso aos relatórios das boias, às previsões nas zonas marítimas (EUA / Canadá / 
Europa), e nas zonas costeiras (EUA / Canadá), dos ventos, da temperatura e pressão da 
superfície do mar, e da previsão geral do estado do mar. Estão ainda contempladas, de 
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forma gratuita, as atualizações meteorológicas, incluindo imagens de infravermelhos de 
nuvens, imagens de radar, iluminação e relógios Stormwatch, advertências e avisos. O 
intuitivo menu radial facilita a marcação dos pontos de passagem, a definição de um 
destino para uma determinada rota, e o acesso e controlo de todas as funcionalidades.  
 
“A aplicação BlueChart® Mobile 2.0 torna todo o planeamento do dia-a-dia da 
navegação muito mais simples ao permitir a transmissão de importante informação 
meteorológica do iPad® e do iPhone® para um plotter cartográfico”, disse Vanessa 
Garrido, Diretora de Marketing da Garmin® Iberia. “À parte do planeamento e da criação 
de rotas, esta aplicação dá agora acesso mais rápido a informação útil, completa e 
atualizada sobre as condições meteorológicas, em várias zonas. Antes da viagem, 
toda a informação pode ser facilmente transferida para o plotter cartográfico, via 
wireless, no entanto, a app continuará a receber e a enviar toda a informação 
relevante durante o período de navegação”. 
 
Uma vez a bordo da embarcação, os utilizadores poderão transferir via wireless todas as 
rotas e pontos de passagem criados com a app para um plotter cartográfico compatível da 
Garmin®1. O dispositivo2 permite a receção em streaming das atualizações permanentes do 
estado do tempo asseguradas pela app BlueChart® Mobile 2.0 através do iPad® ou do 
iPhone®. Os dispositivos da Apple® podem ainda ser usados para “acompanhar a 
embarcação” ao longo da sua rota, partilhando a sua posição GPS, via wireless, a partir da 
rede Garmin®. Esta capacidade permite a identificação precisa da localização GPS, 
mesmo em iPads® que não suportem esta tecnologia.  
 
A aplicação BlueChart® Mobile 2.0 da Garmin® oferece aos marinheiros a melhor 
experiência de utilização no que diz respeito às vantagens oferecidas pelos conteúdos da 
ActiveCaptain, uma comunidade web que disponibiliza conteúdos úteis em tempo real 
criados para os amantes da navegação. Com a app BlueChart® Mobile 2.0, os utilizadores 
podem usar a informação da comunidade ActiveCaptain para partilharem as suas 
experiências com terceiros.  
 
A aplicação BlueChart® Mobile 2.0 deverá estar disponível no iTunes no segundo 
trimestre de 2015. O seu download é gratuito, mas o preço dos mapas adicionais podem 
variar consoante a região. As funcionalidades premium na área de meteorologia estão 
disponíveis por uma taxa adicional. Os utilizadores atuais da BlueChart® Mobile poderão 
ligar-se à sua conta myGarmin para usufruírem de imediato das funcionalidades 
melhoradas agora oferecidas com a versão 2.0.  
 
O portefólio Garmin® inclui não só alguns dos plotters cartográficos mais sofisticados da 
indústria, como também ecrãs táteis multifunções, tecnologia sonar, radares de alta 
definição, pilotos automáticos, soluções de mapeamento de alta resolução, instrumentação 
de vela, entre outros produtos e serviços reconhecidos pela inovação, fiabilidade e 
facilidade de uso que oferecem. 

 
Há já 25 anos que a Garmin® se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de 
novas e inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações 
projetadas para pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin® divide o seu 
negócio em cinco áreas principais: automóvel, aviação, fitness, marítima e outdoor. 
 
Para mais informações visite o site garmin.com/bluechartmobile. 
 
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. 
 

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

®
. 

 
1 Compatível com as séries GPSMAP

®
 7400, 8x0, 10x0 e 7x1/5x7. Também compatível com as séries 

GPSMAP
®

 4, 5, 6, 7, e 8000 através do adaptador Garmin WiFi (opcional).  

 
2 Compatível com as séries GPSMAP

®
 8000, 7400, 8x0, 10x0 e 7x1/5x7. 

 

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 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing Garmin
®

 Iberia SAU 

Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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