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Garmin seleciona as melhores apps 
de Connect IQ 

 
 A empresa reconheceu as melhores apps de Connect IQ 

 A Connect IQ é a plataforma aberta da Garmin para aplicações de terceiros, 
permitindo assim aos utilizadores personalizar os seus equipamentos 
  
 

 
 

Lisboa, 8 de junho de 2017 – A Garmin levou a cabo, no passado mês, a seleção das melhores 
apps criadas para a Connect IQ Store. A Connect IQ é a primeira plataforma gratuita 
disponibilizada para os próprios utilizadores criarem as suas aplicações para os equipamentos 
da Garmin, uma experiência enriquecida pela capacidade dos novos dispositivos suportarem 
widgets e diversos aplicativos inovadores. As aplicações criadas são posteriormente 
disponibilizadas na Connect IQ Store. Foram várias as categorias em avaliação: Melhor Skin de 
Relógio, Melhor Wearable Smart App, Melhor App para Exercício, Melhor App Edge, Melhor 
ANT Enabled App, Melhor app Aventura. 
 
 
Melhor Skin para relógio (Best Watch Face): Actiface, de Petr Koula 
Com mais de 600 mil downloads, o Actiface é de longe a aplicação mais 
popular na loja Connect IQ. Os clientes apreciam a sua capacidade de 
visualizar rapidamente o tempo e também de ter acesso a um painel 
altamente configurável que resume o seu estado de saúde. 
 
 
 
 
Melhor Wearable Smart App: dwMap, de Marcus Needham 
A dwMap permite aos utilizadores de soluções Garmin criar rotas no site 
dynamicWatch™, bem como importar as suas rotas do Strava, MapMyRun, 
Garmin Connect, Ride with GPS, Bikemap.net, GPX e muito mais. 
Posteriormente, permite sincronizar as suas rotas com os dispositivos 

https://apps.garmin.com/
https://apps.garmin.com/en-US/apps/7ef071c3-4a14-4eb3-aca9-e3a531262711
https://apps.garmin.com/en-US/apps/2750f280-82f4-4f21-a32c-57acc7ce4870
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compatíveis com o Connect IQ e navegar usando o mapa. A dwMap é compatível com a maioria 
dos dispositivos Connect IQ e já possui mais de 300 mil downloads. 
 
 
Melhor app para exercício (Best Wearable Workout App): Workout 
Genius, de Robinson Milani 
Existe algum treino específico que não esteja no seu dispositivo Garmin? 
O Workout Genius trata de si. A aplicação oferece muitos campos de 
dados que não estão disponíveis na maioria dos dispositivos. Permite 
configurar uma grande variedade de layouts de ecrã, tem um parceiro 
virtual com velocidade variável, e permite configurar o tamanho da volta, 
os sons, as vibrações e os alertas, entre muitas outras opções. Possui 
também um modo multidesporto que suporta triatlos, duatlo, nadar-
correr, e aquatlo. Tudo isso é configurável no seu dispositivo a partir do 
site Genius Wrist. 
  
 
Melhor App Edge: Xert, de Baron Biosystems 
O Xert Workout Player reproduz os Smart Workouts (Treinos 
Inteligentes) da Xert. Ao utilizar o Garmin Connect Mobile, o Xert Player 
inicia sessão no Xert Online, obtém a sua última assinatura de Fitness, 
transfere o treino selecionado, configura as intensidades exatas do 
intervalo de treino e as durações específicas para si, e depois executa o 
exercício utilizando o seu medidor de energia e/ou o smart trainer. Com o 
seu treinador inteligente (smart trainer), consegue fazer o controlo do 
treino. Se tiver um medidor de energia e um treinador inteligente, fará 
automaticamente o comparativo de força (powermatch) e a calibração do 
instrutor em tempo real. Usando o Smart Intervals (Intervalos 
Inteligentes), ajustará automaticamente a força e a duração do intervalo, 
reduzindo/aumentando a intensidade e diminuindo/acelerando o 
temporizador, dependendo de como um intervalo é executado em tempo 
real. 
  
 
Melhor ANT Enabled App: Stryd, de Stryd 
A Stryd é uma app que consiste num medidor de potência montado no 
pé que mede a sua eficiência de funcionamento, identifica o seu 
desempenho e orienta-o no seu treino personalizado cardiovascular e de 
força, além de oferecer aprimoramentos de forma, para que possa 
melhorar a sua eficiência e correr mais rápido. A Stryd também fornece 
um maior controlo de intensidade de treino com base no poder e no ritmo 
de corrida diurna que espera. O medidor de energia Stryd mede a 
potência do seu corpo em watts, para que possa treinar com a 
intensidade certa, estimular-se para o desempenho ideal do dia da 
corrida e executar de uma forma mais eficaz. 
 
  

A Garmin destaca, também, a app de Aventura:  
Wikiloc, da Wikiloc 
Uma app que permite, de forma rápida e simples, a possibilidade de 
descarregar novas rotas para caminhadas ou para bicicleta, entre outras 
atividades. Com uma interface intuitiva e simples, esta nova aplicação é 
altamente recomendado para todos os que amam a montanha.  

https://apps.garmin.com/pt-PT/apps/809e9361-a996-4c1b-a97b-c20c0ecc1501
https://apps.garmin.com/pt-PT/apps/809e9361-a996-4c1b-a97b-c20c0ecc1501
https://apps.garmin.com/en-US/apps/9fff72da-bb0d-4cf8-9d08-ab3d8e9f22d6
https://apps.garmin.com/en-US/apps/14cc7713-eff0-4136-a643-ac88baf99d02
https://apps.garmin.com/en-US/apps/54505088-813d-4700-afea-a3105366ec6b
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Apenas se tem de assegurar que tem acesso à Internet no telefone e que o seu GPS Garmin 
esteja conectado via Bluetooth à app Garmin Connect do terminal. As rotas podem ser 
transferidas automaticamente e ficará guardada no seu GPS Garmin. Está pronto a começar! 
(necessária a subscrição do “pack de navegação” para poder desfrutar de todo o seu potencial. 
Preço da subscrição vai de 2,99€ a 4,99€). 

 
Pode encontrar estas e outras apps no link https://apps.garmin.com 

 
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: 
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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