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Garmin lança o tão esperado mapa topográfico 

em versão light: TOPO Portugal Light 

 
 

 O mapa inclui todo o tipo de trilhos com rotas, estradas, caminhos e 
terrenos especificamente desenhados para algumas atividades recreativas 
exteriores 
 

 Fornece toda a informação que permite uma organização mais cuidada e 
segura, com total conhecimento do espaço a visitar 
 

 
Lisboa, 11 de março de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite*, anunciou o lançamento do TOPO Portugal Light - um mapa topográfico 
de Portugal Continental e ilhas - concebido a pensar nos amantes dos desportos de 
aventura e das atividades de outdoor.  
 
Compilado a partir da base de dados OpenStreetMap (OSM), gerada pela 
comunidade, o mapa inclui todo o tipo de trilhos com rotas, estradas, caminhos, 
montanhas, rios e todo um conjunto de espaços naturais e de terrenos 
especificamente desenhados para algumas atividades recreativas exteriores. Os 
utilizadores têm ainda acesso a características hidrográficas, nomes de locais, áreas 
criadas pelo homem, características naturais, áreas de uso do terreno, fronteiras 
internacionais, entre outras informações. 
 
Independentemente de iniciar uma viagem de aventura, ou de planear totalmente o 
trajeto, o TOPO Portugal Light fornece toda a informação que permite uma 
organização mais cuidada e segura, com total conhecimento do espaço a visitar. 
Para além de poder consultar dados sobre picos montanhosos e contornos de 
altura, o modelo digital de elevação (DEM) integrado, que exibe uma 
representação dos terrenos em 3D, oferece uma pré-visualização dos perfis de rotas 
através do software gratuito de planeamento de viagens, BaseCamp™. 
 
Para usufruírem do melhor que cada local tem para oferecer, os utilizadores podem 
consultar no GPS uma base de dados com os principais pontos de interesse 
existentes. Estão aqui incluídos restaurantes, bares, hotéis, parques de campismo, 
parques de automóveis, entre outros espaços.  
 
“Para garantir aos amantes da aventura uma experiência ainda mais marcante, 
envolvente, inesquecível e segura, a Garmin disponibiliza agora um mapa que 
vai marcar a diferença”, disse Natália Cabrera, diretora de Marketing da Garmin 
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Ibéria. “Este mapa, tão esperado pelo público, está agora disponível e oferece 
todo um conjunto de informação verdadeiramente útil para os utilizadores que 
gostam dos desportos de aventura e das atividades ao ar livre. Para além de 
dados sobre os terrenos e as infraestruturas existentes, os utilizadores podem 
anda contar com uma base de dados de pontos de interesse que garante 
acesso ao melhor que cada local tem para oferecer”. 
 
O download deste mapa só pode ser utilizado num único dispositivo compatível. Os 
dados transferidos para um cartão micro SD/SD ficam associados ao dispositivo que 
selecionar durante o processo de transferência. 
A lista de equipamentos Garmin compatíveis pode ser consultada aqui 
 
O TOPO Portugal Light já está disponível para download no site da Garmin por 
19,90 euros. 
 
 
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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