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Plataforma Garmin Connect IQ oferece 

personalização exclusiva  
 

 
 

 Com esta aplicação, os utilizadores podem explorar e transferir aplicações que vão 
personalizar o seu equipamento;  
 

 As aplicações em questão são desenvolvidas por terceiros, utilizadores comuns mas 
essencialmente com competências em programação, contando com o total apoio da marca.  

 
Lisboa, 15 de dezembro de 2016 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, sugere uma 
plataforma inovadora aberta a todos os utilizadores da marca, para que todos possam participar de 
forma ativa na conceção e atualização de aplicativos: a Connect IQ. 
 
A plataforma Connect IQ é gratuita e permite uma experiência interativa entre os utilizadores, 
partilhando ideias que possam complementar produtos já existentes ou futuros lançamentos, 
com widgets e aplicativos inovadores. Para tal a marca apoia este processo com a 
disponibilização de diversas ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos.  
 
O grande objetivo da marca é sempre apoiar uma vida mais ativa e saudável, e estes aplicativos 
podem facilitar o percurso diário do utilizador. Seja através da medição de frequência cardíaca com 
registo evolutivo, meteorologia ou visores com novos temas, os utilizadores têm um leque vasto de 
opções.  

 
“Esta plataforma veio revolucionar a verdadeira tomada de decisão dos utilizadores nos seus 
equipamentos. A Garmin Connect IQ é a nossa forma de incentivar os nossos clientes a seguirem 
uma vida mais ativa e saudável, adaptando o equipamento ao utilizador e não o contrário. A 
interação entre a marca e os utilizadores é fundamental, criando uma ligação mais próxima e de 
confiança” reforça Vanessa Garrido, responsável de Marketing da Garmin Iberia. 

 
Das aplicações mais populares, destaque para a mais descarregada: ActiFace (versão 4.3).  
 
Esta aplicação oferece características muito apreciadas pelos utilizadores, sobretudo pela facilidade 
de leitura da informação e possibilidade de personalização ao máximo. Entre diversas opções, 
destacam-se algumas fundamentais e imprescindíveis: 
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- Hora e data; 

- Gráfico com histórico de atividade semanal, em calorias e passos; 

- Média de calorias, passos, degraus e distância, bem como valores 

máximos e mínimos; 

- Progresso diário e contagem de passos; 

- Campos personalizados; 

- Ícones de status e de notificações; 

- Indicador de inatividade; 

- Indicação de objetivo atingido, através de gráfico e notificação; 

 
Os equipamentos Garmin compatíveis com as aplicações desenvolvidas e disponibilizadas na 
Garmin Connect IQ são: Forerunner® 230, 235, 630, 920XT, fēnix® 3 e fēnix® 3 HR, D2™ Bravo, 
epix™ e vívoactive®. 

 
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 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 
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