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Crie os seus mapas HD com Garmin 

Quickdraw™ Contours 
 

 
 

 A empresa apresenta um software gratuito e intuitivo que cria 

instantaneamente mapas HD personalizados com contornos de 30 cm; 

 

 O software indica os locais onde os dados foram captados, de modo a 

maximizar o tempo que o utilizador passa na água; 

 
Lisboa, 26 de janeiro de 2016 – A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd, 
apresenta Garmin Quickdraw Contours, um novo software gratuito e de fácil utilização que cria 
instantaneamente mapas HD personalizados de 30 cm (1 pé). Agora já não é necessário enviar 
dados ou esperar: os resultados são imediatamente apresentados no ecrã de um plotter 
cartográfico compatível com a Garmin. 
 
Com este programa é possível criar rapidamente mapas HD no ecrã, 
através da qual os utilizadores podem personalizar os seus próprios 
mapas, satisfazendo assim as suas necessidades. Os mapas podem 
ser guardados ou partilhados com os seus amigos, sendo da 
propriedade do utilizador. Os dados do mapa podem ser gravados em 
qualquer cartão SD, incluindo as cartas Garmin BlueChart® g2 e 
BlueChart® g2 Vision®. 

 
A utilização desta aplicação não requer qualquer 
experiência cartográfica ou conhecimentos técnicos, os 
utilizadores só terão de realizar as suas atividades 
enquanto o software cria os mapas. Esta conceção 
permite identificar pontos de interesse como auxiliares à 
navegação, cais, áreas com madeira, objetos submersos 
ou locais de pesca e guardar no mapa. A única exceção 
serão os pontos de passagem. Agora é possível consultar 
rapidamente os locais navegados, sabendo dados de 
profundidade e até locais para os quais o utilizador ainda 
não possui registos.  
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Muitas marinas e portos ainda não possuem quaisquer registos cartográficos, e com o 
Quickdraw Contours cada utilizador poderá criar mapas que apresentam no ecrã contornos de 
profundidade claramente identificados. Existe ainda a oportunidade de melhorar mapas de água 
salgada já existentes que indiquem a localização de montanhas subaquáticas, declives, fendas 
ou destroços. 

 
Pode ser utilizado com qualquer transdutor Garmin Panoptix™, sonda HD-ID™, dispositivo 
compatível com CHIRP, transdutor Garmin DownVü™ ou transdutor de profundidade compatível 
com NMEA 2000®. Se existir mais de 1 dispositivo de sonda a bordo da embarcação, o melhor 
dispositivo será automaticamente selecionado. Quanto melhor for a qualidade do transdutor 
utilizado, mais pormenorizados serão os conteúdos do mapa.  
 
Por exemplo, com o Panoptix poderá gravar cerca de 1500 horas num cartão de 2 GB.  Se a 
embarcação navegar a uma velocidade aproximada de 16 km/h (10 mph), tal corresponde a 
cerca de 404 km² (100.000 acres). O que pode fazer com um transdutor Panoptix é 
impressionante para qualquer utilizador deste equipamento. 
 
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 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: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 

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/
http://www.garmin.com/newsroom
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
mailto:ines.fernandes@edc.pt
mailto:vanessa.garrido@garmin.com

