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Garmin® conquista cinco prémios NMEA, incluindo 

o de Fabricante do Ano 

 
 

 A nomeação de Fabricante do Ano vem comprovar o trabalho e a dedicação 
da marca no desenvolvimento e disponibilização dos melhores e mais 
completos serviços e produtos no mercado  
 

 A marca foi premiada em quatro categorias de produtos, incluindo na nova 
área inaugurada este ano pela National Marine Electronics Association: 
Aplicações Mobile 
 

 
Lisboa, 8 de outubro de 2015 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin 
Ltd. anunciou hoje que foi eleita Fabricante do Ano, na área da eletrónica marítima, pela 
National Marine Electronics Association (NMEA), na prestigiada NMEA Convention 
2015 que se realizou em Baltimore, Maryland. A marca foi a empresa mais reconhecida no 
evento, tendo sido premiada em quatro categorias de produtos: piloto automático, ecrãs 
multifunções (MFD), aplicação móvel (auxílio à navegação), e aplicação móvel (para o 
utilizador final).  
 
“Estamos muito satisfeitos com o prémio de Fabricante do Ano, mas também por 
termos sido reconhecidos pelo desenvolvimento de fantásticos produtos e 
aplicações marítimas inovadoras”, disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da 
Garmin Ibéria. “Temos uma oferta de topo inigualável, que combina a mais recente 
tecnologia com a qualidade das soluções e dos equipamentos Garmin. Estes 
cobiçados prémios  vêm comprovar a dedicação e esforço contínuos da companhia 
no fabrico, venda e suporte de soluções eletrónicas para este exigente setor”.   
 
 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Garmin foi premiada na 
categoria de piloto automático com o produto GHP ReactorTM 
Hydraulic Autopilot with SmartPump. O GHP Reactor foi o 
primeiro sistema de piloto automático de recreio da Garmin a 
integrar a tecnologia AHRS e a oferecer aos navegadores uma 
maior facilidade de uso, um esquema de instalação mais flexível, 
entre outras funcionalidades que garantem inúmeras vantagens 
a qualquer tipo de embarcação.   
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A Garmin foi ainda destacada pela sua oferta na categoria MFD (multi-function display). O 
prémio e os elogios foram para o GPSMAP® 7616, um plotter cartográfico que possui um 
ecrã panorâmico multi-toque de 16 polegadas, especificamente desenhado para os 
navegadores que exigem o mais elevado desempenho, facilidade de uso, e uma total 
integração em termos de funcionalidades.  
 
O GPSMAP 7616 traz consigo 
o mapa costeiro BlueChart® g2 
e o mapa de terra  LakeVüTM 
HD, e garante a total 
compatibilidade com outros 
equipamentos em rede, como 
radares, pilotos automáticos, instrumentos, múltiplos ecrãs, sensores, módulos de sonar 
remotos, comutação digital, câmaras térmicas, entre outros.  
 
 
No mundo atual, onde tudo está permanentemente conectado, as aplicações para 
smartphone funcionam como ferramentas essenciais para os navegadores. Por esta razão, 
a edição deste ano dos prémios decidiu acrescentar as aplicações marítimas à lista de 

produtos. Ambas as apps oferecidas pela Garmin 
conquistaram o primeiro lugar nas respetivas categorias. A 
Garmin BlueChart Mobile, uma aplicação de planeamento de 
rotas com capacidade para streaming das condições 
atmosféricas, foi considerada a melhor app móvel de auxílio à 
navegação. No topo da tabela das aplicações móveis orientadas 
para utilização do navegador ficou a Garmin HelmTM, uma app 
que permite aos utilizadores visualizarem e controlarem o seu 
plotter cartográfico a partir de um smartphone ou de um tablet.  

 
O portefólio da Garmin inclui alguns dos equipamentos mais sofisticados da indústria, 
como plotters cartográficos, ecrãs multifunções táteis, tecnologia de sonar, radares de alta 
definição, pilotos automáticos, mapeamento de alta resolução, instrumentação de 
navegação, entre outros produtos e serviços reconhecidos pela suas inovação, fiabilidade 
e facilidade de uso.  
 
Há mais de 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, náutica e outdoor. 
 
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. 
 
 
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 

http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
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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 da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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