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Garmin lança smartwatch vívoactive™ 

 

 
 
 

 Smartwatch com GPS integrado com funções integradas para corrida, 
ciclismo, golfe, natação e um monitor de atividade 
 

 Ecrã tátil ultra fino a cores, de alta resolução que garante a visualização 
perfeita de todos os conteúdos 

 

 Emparelhado com um smartphone permite receber notificações e ver no 
ecrã as chamadas e mensagens recebidas, entre outros alertas 

 
 

Lisboa, 19 de março de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite*, anunciou o lançamento do vívoactive™ um smartwatch com GPS 
integrado especialmente criado para quem pretende manter em simultâneo um 
estilo de vida ativo e saudável e o controlo total sobre a sua vida profissional. 
 
Com um design muito elegante e moderno, este relógio exibe um ecrã tátil ultra 
fino a cores, de alta resolução, que não só garante a visualização perfeita de todos 
os conteúdos, mesmo sob luz direta, como também dá acesso a um vasto conjunto 
de funcionalidades que oferece ao utilizador uma comunicação constante e a 
monitorização de atividades desportivas e/ou de lazer.  
 
O vívoactive™ conta com funções integradas para corrida, ciclismo, golfe, 
natação e um monitor de atividade. Independentemente do desporto praticado, o 
utilizador poderá controlar os treinos, registar distâncias e velocidade graças ao 
GPS, analisar alterações de desempenho e de ritmo, e obter dados sobre os tempos 
conseguidos.  
Os amantes do golfe podem também descarregar mapas de mais de 38000 campos 
em todo o mundo, 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.  
Para quem prefere a natação, o vívoactive™ integra 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 sentado. 
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Para que o desporto não interfira com a vida profissional e vice-versa, o 
vívoactive™ pode ser usado de forma independente com o smartphone***. O 
utilizador tem acesso a notificações e pode ver no ecrã todas as chamadas e 
mensagens recebidas e outros alertas das redes sociais favoritas e aplicações. O 
vívoactive™ sincroniza todas as informações com o smartphone depois de cada 
atividade, ou uma vez alcançado um certo número de passos.  
 
Para personalizar o relógio ao seu gosto e estilo de vida, o utilizador dispõe de 
ecrãs, widgets e aplicações que podem ser descarregados gratuitamente para o 
vívoactive™, através do Connect IQ. O upload das atividades pode ser feito 
através do Garmin Connect™ Mobile para melhor analise. O Garmin Connect™ 
permite visualizar no mesmo ecrã um resumo das atividades diárias: passos, 
calorias, desafios, sono e treinos realizados. Este espaço online permite analisar, 
guardar, planear e partilhar as suas atividades.  
A bateria recarregável oferece uma autonomia de até 3 semanas em modo relógio 
com monitor de atividade e 10 horas em modo GPS. 
  
 
“O ritmo diário não dá direito a pausas, e a maior parte das vezes as pessoas 
misturam a sua vida profissional e pessoal para conseguirem agilizar e 
aproveitar ao máximo o tempo que têm. Este novo equipamento da Garmin 
ajuda os utilizadores a fazerem esta gestão de uma forma simples”, disse 
Natália Cabrera, Diretora de Marketing da Garmin Iberia. “O vívoactive™ ajuda as 
pessoas a manterem um estilo de vida saudável e ativo, sem terem que 
abdicar do que realmente gostam de fazer e sem comprometerem as suas 
responsabilidades profissionais. É um equipamento que oferece o melhor de 
vários mundos e que vai acompanhar os nossos clientes 24/7. Acredito que 
assim que as pessoas perceberem as inúmeras vantagens que oferece, o 
vívoactive™ vai tornar-se indispensável”. 
 
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/. 
 
 

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. 
 
** Resistente à água 5 ATM (50m). Para mais informações, visite Garmin.com/waterrating 
 
*** Compatível com iPhone 4S ou superiores e Smartphones Android com Bluetooth Smart (necessita 
Android 4.3). Ambos os dispositivos devem estar a não mais de 9m aproximadamente. 
 
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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