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Sugestões Garmin para uma mãe especial  
 

 
 
 
• São três as sugestões da Garmin para o Dia da Mãe: vívofit® 2, vívosmart® e vívoactive™, 
equipamentos que compõem a família “Garmin vívo” e que promovem uma vida mais 
ativa e harmonia entre a vida atarefada, casa/trabalho, e o exercício físico, tão importante 
para o bem-estar do corpo e da mente 
 
 
Lisboa, 15 de abril de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, celebra o Dia 
da Mãe com três sugestões de produtos ideais para as mães de todo o mundo: vívofit® 2, 
vívosmart® e vívoactive™. Estes são os mais recentes lançamentos da marca para a área de 
wearables que promovem a harmonia entre a vida profissional e pessoal, incluindo o exercício 
físico e a luta contra o sedentarismo para a obtenção de uma vida mais ativa.  
 
A família Garmin vívo reúne-se para fazer as delícias da melhor mãe do Mundo: a vívofit® 
2, uma pulseira/monitor de atividade desenhada para ser uma companheira diária, ideal para 
poder viver este dia e os próximos de forma especial e com um estilo de vida ativo, sendo 
alertada quando passa demasiado tempo sentada; a vívosmart®, uma pulseira inteligente que 
não só monitoriza a atividade física durante todo o dia, como também recebe uma série de 
notificações referentes a mensagens e chamadas recebidas no smartphone; e o vívoactive™, 
um smartwatch com GPS integrado e vários perfis desportivos (atletismo, natação, golfe e 
ciclismo) que uma vez emparelhado com um smartphone permite receber notificações e ver no 
ecrã as chamadas e mensagens recebidas, entre outros alertas, ideal para as mães mais ativas 
e dinâmicas que gostam de correr, andar de bicicleta, jogar golfe e/ou nadar. 

 
 

Difícil é escolher a cor, o resto é fácil, muito fácil com a Garmin vívofit® 2 
 
A Garmin vívofit® 2 foi desenhada para ser uma 
companheira diária, ideal para poder viver este dia de 
forma especial com um estilo de vida ativo, sendo 
alertada quando passa demasiado tempo sentada. 
 
Para além de analisar continuamente o nível de 
atividade, este pequeno equipamento, desafia também 
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a ultrapassar metas diárias perfeitamente alcançáveis (através da apresentação de um 
número de passos diários a alcançar). O ecrã dá acesso ao número de passos diário, à 
contagem total registada no final do período determinado, e aos valores conseguidos 
anteriormente. As mães podem agora contar com alertas sonoros que lhe indicam que está na 
hora de se levantar do sofá ou da cadeira do escritório e ir passear ou andar um pouco e com 
um ecrã retro iluminado que facilita a visualização de todo o tipo de informação, mesmo à 
noite, por isso não há desculpas para não ir celebrar o seu dia. No “modo descanso” esta 
pulseira consegue monitorizar o sono, registando as horas dormidas, os períodos de 
movimento e os de descanso.  
 
Para além disto a vívofit® 2 é à prova-de-água e tem uma pilha que dura mais de um ano. A 
memória disponível suporta até um ano de história e o facto de ser resistente à água (5 ATM) 
permite a sua utilização no chuveiro ou na piscina. 
 
O PRVP para a Garmin vívofit® 2 é de 129 euros, e de 159 euros para a versão Garmin 
vívofit® 2 com pulsímetro standard. Mais informações em https://buy.garmin.com/pt-
PT/ES/prod504038.html. 
 

 
 
Mães atarefadas e sem tempo para fazerem exercício? Isso acabou com a vívosmart® 
 
Parecida com a vívofit®, mas possuindo mais algumas funcionalidades, a vívosmart® 
destaca-se pelo facto de fornecer alertas sempre que recebe uma mensagem de texto, um 
email ou uma chamada no seu smartphone. 
 

 
A vívosmart® é uma pulseira 
inteligente que não só monitoriza a 
atividade física durante todo o dia, 
como também recebe uma série de 
notificações referentes a 
mensagens e chamadas recebidas 
no smartphone. Muito funcional e 
extremamente versátil, este 
equipamento foi especificamente 
criado para acompanhar os 

utilizadores durante as 24 horas do dia, e os 7 dias da semana, mantendo-os permanentemente 
ligados. Independentemente de estar a trabalhar, numa atividade de lazer, em plena sessão de 
treino ou mesmo a dormir, esta pulseira irá revelar-se uma ferramenta indispensável para se 
manter ativa durante todo o dia e permanentemente ligada à era moderna e inteligente em que 
vivemos. 
 
Esta pulseira da Garmin monitoriza o progresso do utilizador de uma forma contínua, mesmo 
quando está a dormir. O “modo de descanso" da vívosmart® monitoriza e analisa as horas de 
sono real, os períodos de movimento e de repouso. A memória disponível suporta até um ano de 
história e o facto de ser resistente à água (5 ATM) permite a sua utilização no chuveiro ou na 
piscina.  
 
Mais informações em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/wearables/rel%C3%B3gios/vivosmart-
/prod154886.html 
 
A vívosmart® está à venda por 169 euros (IVA incluído). A versão com pulsímetro irá custar 199 
euros (IVA incluído). 
 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod504038.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod504038.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/wearables/rel%C3%B3gios/vivosmart-/prod154886.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/wearables/rel%C3%B3gios/vivosmart-/prod154886.html
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Garmin vívoactive™ - Para as mães mais ativas e dinâmicas que gostam de correr, andar 
de bicicleta, jogar golfe e nadar, sem nunca deixarem de estar conectadas! 
 
Depois da vívofit® e da vívosmart®, eis que surge o vívoactive™, um smartwatch que 
acrescenta mais características, GPS e novas funcionalidades, podendo ser usado para 
vários desportos. 

 
O ecrã tátil ultra fino a 
cores, de alta resolução, 
garante a visualização 
perfeita de todos os 
conteúdos e as suas 
funcionalidades fazem 
deste smartwatch a prenda 
ideal para quem gosta de 
ritmo e velocidade, tanto no 
desporto como no dia a dia, uma vez que emparelhado com um smartphone permite receber 
notificações e ver no ecrã as chamadas e mensagens recebidas, entre outros alertas. Perfeito 
para aquela que é vista como a figura materna multitasking. 
 
O vívoactiveTM conta com funções integradas para corrida, ciclismo, golfe, natação e 
monitorização de atividade diária. Independentemente do desporto que gostem de praticar, as 
mães podem controlar os treinos, registar distâncias e velocidade graças ao GPS, analisar 
alterações de desempenho e de ritmo, e obter dados sobre os tempos conseguidos.
 
Se for fã de golfe pode também descarregar mapas de mais de 39 mil campos em todo o mundo 
(mas não todos ao mesmo tempo devido a limitações de memória), medir cada tacada e as 
distâncias de aproximação e do dogleg, marcar distâncias às zonas dianteiras, central e traseira 
dos greens e anotar os resultados no cartão de pontuação.  
Mas se preferir a natação, o vívoactive™ é a opção indicada, sendo resistente à água (5 ATM), 
e integrando um acelerómetro que permite controlar a distância, ritmo e número de braçadas em 
piscina. 
 
Para ajudar a promover e a manter um estilo de vida saudável, este smartwatch monitoriza os 
passos, calorias e distâncias realizadas dia após dia. A linha de inatividade avisa quando fica 
demasiado tempo sentada. Por isso, no Dia da Mãe passeie muito! 
 
O smartwatch vívoactive™ está disponível em duas versões - vívoactive™ (Clip 
carregador/USB) e o vívoactive™ Pack (Pulsímetro, clip carregador/USB) - e em duas cores 
(preto e branco). Disponível a um preço recomendado de venda ao público de 249 euros 
(vívoactive™) e 299 euros (vívoactive™ Pack).   
 
Para mais informações sobre o smartwatch vívoactive™ aceda a http://sites.garmin.com/pt-
PT/vivo/vivoactive/. 
 

 
“As mães são vistas pelos filhos como super mulheres com poderes especiais que 
conseguem estar em todo o lado ao mesmo tempo e fazer magia a toda a hora. E hoje em 
dia esta visão está cada vez mais perto de ser verdade. Por isso e para todas as mães 
super mulheres, dedicamos uma família de pulseiras e relógio inteligentes porque o ritmo 
diário não dá direito a pausas, e a maior parte das vezes as mães misturam a sua vida 
profissional e pessoal para conseguirem agilizar e aproveitar ao máximo o tempo que têm 
com os seus filhos e restante família”, disse Natália Cabrera, diretora de Marketing da Garmin 
Ibéria.  

http://sites.garmin.com/pt-PT/vivo/vivoactive/
http://sites.garmin.com/pt-PT/vivo/vivoactive/
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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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