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Garmin corre mais uma vez por aqueles que 
não podem na “Wings for Life World Run” 

 

 
 

 No próximo dia 8 de maio, a empresa vai participar novamente na corrida e contribuir 
para a investigação que visa a cura das lesões da espinal-medula; 
 

 A prova vai decorrer simultaneamente em 34 cidades, distribuídas por todo o mundo; 
 

 A Garmin estará no centro da ação motivando os atletas através de uma série de 
iniciativas especiais; 

 
Lisboa, 12 de abril de 2016- A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, é 
novamente um dos patrocinadores principais da iniciativa mundial “Wings for Life World Run”. 
 
Sob o lema “Correr por aqueles que não podem”, a corrida do próximo dia 8 de maio vai 
realizar-se simultaneamente em 34 cidades do mundo, e em Portugal será na cidade do Porto. 
Esta prova tem um objetivo único: contribuir para a investigação da cura para as lesões da 
espinal-medula, doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e reduz 
significativamente a sua qualidade de vida. Por esta razão, 100% do valor da inscrição para esta 
prova é canalizado para projetos de investigação na área. Todos os custos administrativos e da 
fundação Wings For Life serão totalmente assegurados pelos patrocinadores deste evento.  
 
Garmin: mais presente, mais ativa 
À semelhança do último ano, a Garmin será um dos principais patrocinadores desta iniciativa e 
estará presente em cada uma das cidades com uma série de iniciativas que garantem aos 
participantes uma motivação extra durante a prova. Os atletas poderão ainda deslocar-se ao 
stand no local da prova para conhecerem em primeira mão todas as novidades da marca. A 
Garmin vai oferecer um desconto de 20% aos participantes que adquirirem um Forerunner® 
235 ou uma pulseira vívosmart® HR através da web, a partir do dia 7 de abril. 
  
Garmin vívosmart HR 
Seguir um estilo de vida saudável nunca foi tão simples. A pulseira 
de atividade da Garmin integra um pulsómetro que monitoriza e 
permite o controlo da frequência cardíaca diretamente no pulso 
através da tecnologia Garmin Elevate™. Apresenta ainda um 
design renovado e moderno, com um ecrã que oferece uma 
visualização de dados perfeita mesmo sob luz solar, e ainda uma 
bracelete elegante e moderna que combina não só com o estilo 
pessoal de cada utilizador, mas também com os distintos ambientes 
envolventes, sejam eles mais formais ou mais descontraídos.  
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Através da medição da frequência cardíaca, a pulseira dá informações sobre as calorias gastas 
e quantifica o nível de intensidade das atividades desportivas. Regista ainda os passos, a 
distância percorrida e contabiliza os degraus graças à integração de um altímetro barométrico. A 
pulseira vívosmart HR pode ser usada como monitor de frequência cardíaca quando 
emparelhada com outros equipamentos Garmin compatíveis. 
 
Independentemente de estar numa piscina ou numa aula de fitness, a funcionalidade “Minutos 
mais ativos”, quantifica a intensidade de cada atividade e permite a avaliação do progresso com 
base numa série de metas de atividade diária recomendadas por diversas organizações 
mundiais e centros de controlo e prevenção de doenças internacionais.  
PRVP Garmin vívosmart HR: 149 euros (IVA incluído) 

 
Garmin Forerunner 235 
Além de fornecer dados essenciais para os adeptos da corrida, 
nomeadamente um GPS que calcula a distância e o ritmo do atleta 
e um acelerómetro que regista todos estes dados em treinos 
indoor, o Garmin Forerunner 235 oferece ainda um monitor de 
atividade que conta os passos e as calorias gastas durante todo o 
dia e notifica o utilizador após meia hora de inatividade, 
motivando-o a mexer-se um pouco. 
 
Este relógio integra a tecnologia Garmin Elevate, desenvolvida pela empresa, que permite a 
monitorização e o controlo da frequência cardíaca diretamente no pulso. De uma forma simples, 
funciona como um avançado sensor ótico que projeta luz na pele e calcula a quantidade de luz 
devolvida. As ligeiras modificações que existem na forma como o sangue é bombeado pelo 
pulso são detetadas pelo sensor, que depois utiliza um processo de rastreio sofisticado para 
determinar a frequência cardíaca do utilizador. 
 
Para conseguir calcular e fornecer toda a informação relevante sobre o esforço efetuado, o 
Forerunner® 235 integra um indicador que possui diferentes cores e que determina a zona de 
frequência cardíaca e as pulsações por minuto em tempo real. Desta forma, o desportista pode 
criar de uma forma mais eficaz o seu plano de treino e controlar o seu esforço, monitorizando 
permanentemente a zona de intensidade cardíaca. 
 
Além disso, é compatível com o IQ Connect, que permite personalizar os widgets do relógio, as 
aplicações e campos de dados adicionais. 
PRVP Forerunner® 235: 349 euros (IVA incluído) 

 
Há décadas 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 

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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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 
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