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Garmin lança Face-It, a app que permite 
personalizar o ecrã do relógio Garmin 

com Connect IQ 
 

 
 

 A aplicação permite personalizar o ecrã do relógio Garmin com a fotografia favorita do 

utilizador, carregada desde o telemóvel;   

 O processo é simples: basta escolher uma imagem da galeria, adicionar o relógio e 

admirar o ecrã de fundo; 

 A plataforma Connect IQ disponibiliza mais de 2 mil aplicações a todos os usuários, 

permitindo assim adicionar a sua personalidade ao equipamento. 

 

Lisboa, 3 de outubro de 2016 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, lançou a 

aplicação Face-It, oferecendo aos utilizadores uma nova personalização para um objeto tão 

pessoal. 

 

Para os clientes que possuam dispositivos compatíveis com Connect IQ agora foi-lhe concedida a 

oportunidade de personalizarem o ecrã do relógio com a sua fotografia de eleição, através de um 

telemóvel compatível1. Os utilizadores só têm que descarregar a aplicação gratuitamente através da 

App Store℠ ou da Google Play™, selecionar a imagem pretendida através da galeria de fotos, 

selecionar o modelo do seu telefone e, finalmente, enviar a imagem para o relógio via wireless. 

Desta forma, a foto de família, do animal de estimação ou daquela viagem de sonho pode 

acompanhá-lo para todo o lado, e durante todo o dia, no seu pulso.  

 

“Estamos muito satisfeitos por podermos apresentar a aplicação Face-It. Com ela damos aos 

utilizadores a liberdade de personalizarem o ecrã do seu relógio com a imagem que melhor reflete o 

seu estilo ou estado de espírito… a sua personalidade! Desta forma, poderão converter o 

dispositivo em algo mais pessoal e exclusivo, ou seja num relógio verdadeiramente único”, disse 

Vanessa Garrido, diretora de Marketing da Garmin Iberia. 
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A Connect IQ é uma plataforma pioneira, aberta aos developers externos que pretendam criar 

aplicações para os produtos Garmin, que permite aos utilizadores personalizarem o seu 

equipamento através de apps que podem ser descarregadas gratuitamente, como vários 

mostradores para o relógio ou de campos de dados. A plataforma tem registado um crescimento 

significativo, desde a sua criação em 2014, e oferece agora mais de 2 mil aplicações, tendo 

fornecido aos clientes mais de 13 milhões de downloads e atualizações. 

  

A aplicação Face-It permite a criação de um mostrador de relógio personalizado num vasto leque 

de dispositivos Garmin compatíveis com Connect IQ, entre os quais o fēnix® 3, fēnix 3 HR, 

vívoactive® e vívoactive HR, Forerunner® 230, Forerunner 235, Forerunner 630, Forerunner 

735XT, Forerunner 920XT, D2™ Bravo, D2 Bravo Titanium, epix™, quatix® 3 e tactix® Bravo. 

  

O segmento de fitness da Garmin está em constante crescimento e desenvolve tecnologias que 

visam aumentar e promover uma vida mais ativa e saudável. Independentemente de serem adeptos 

da corrida, do ciclismo, da natação e dos mais distintos desportos, ou de pretenderem apenas 

manter-se ativos durante todo o dia, a Garmin tem um produto que ajuda os utilizadores a atingirem 

as suas metas de fitness e de saúde.  

  

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. 

1Com smartphone compatível. Para mais informações consulte o site garmin.com/ble. 

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 
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http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
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http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
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http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
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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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