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Garmin® adquire ActiveCaptain 
 

 
 

 A empresa adquiriu o fabricante da base de dados eletrónica marítima líder de 
mercado ActiveCaptain™. 

 ActiveCaptain™ baseia-se numa comunidade e contém informações em 
tempo real sobre marinas, cais, locais de interesse, e perigos marítimos 

 
 
Lisboa, 17 de maio de 2017 – A Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN) anunciou que adquiriu a Active 
Corporation, fabricante de conteúdos ricos para amantes do mundo marítimo, comercializados 
com o nome ActiveCaptain™. 
 
A ActiveCaptain™ é uma base de dados marítima electrónica, baseada numa comunidade, que 
contém informações em tempo real sobre marinas, cais, pontos com locais de interesse, e 
perigos marítimos – maioria dos quais gerados pelo utilizador – de vários destinos navegáveis 
em todo o mundo. A base de dados inclui mais de 250 mil utilizadores e pode ser acedida 
através de browser web ou de várias aplicações móveis. 
 
“Não há nada que realmente se compare ao tamanho e ao detalhe da base de dados 
ActiveCaptain™”, disse Salvador Alcover, General Manager de Garmin Ibéria. “Os marinheiros 
confiam no ActiveCaptain™ para fazer as suas viagens de uma forma mais informada e 
agradável, e estamos muito entusiasmados por acrescentar esta tecnologia ao portfólio Garmin.” 
 
“A Garmin é um líder tecnológico entre velejadores de todos os tipos, e estamos ansiosos para 
trabalhar com eles e tornar o ActiveCaptain™ ainda mais robusto e global", disse Jeffrey Siegel, 
co-proprietário e co-fundador da ActiveCaptain™. "A Garmin possui extensas capacidades de 
engenharia e cartografia que vão permitir que o ActiveCaptain™ seja profundamente integrado 
nos seus produtos". 
 
Os fundadores e únicos funcionários da ActiveCaptain™, Karen e Jeffrey Siegel, vão tornar-se 
funcionários da Garmin International. Os termos financeiros da aquisição não serão divulgados. 
 
A Garmin tem sido, há mais de 25 anos, pioneira na navegação GPS e dispositivos sem fio e 
aplicações projetados para pessoas que vivem um estilo de vida ativo. A Garmin foca-se em 
cinco principais unidades de negócio, incluindo automóvel, aviação, fitness, náutica e atividades 
outdoor. 
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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. 
 

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. 
 
 

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
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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: 
Frederico Rocha    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
TM: (+351) 936 101 392 
Email: frocha@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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