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Garmin apresenta o vívosport, o mais recente 
monitor de atividade com GPS e uma oferta de 

funcionalidades ímpar 

 
 

 Com ecrã a cores, GPS e preparado para treinos em espaços interiores e 
exteriores 

 Com novas funções de monitorização, pulsímetro integrado e tecnologia Garmin 
Elevate™ 24/7 

 Autonomia de até 7 dias para uma semana de treino exigente 
 
 
Lisboa, 12 de setembro de 2017 — A Garmin anunciou o vívosportTM, um monitor de atividade1 
com tecnologia Garmin ElevateTM que monitoriza o ritmo cardíaco no pulso durante 24 horas, e 
com GPS integrado para acompanhar e registar todos os passeios, corridas ou treinos de 
bicicleta de uma forma precisa. O fantástico ecrã tátil a cores Garmin ChromaTM garante a 
visualização e a leitura perfeita de todos os dados – mesmo sob luz solar direta – e a elegante 
bracelete ultra fina está disponível em várias cores para se ajustar de forma perfeita ao estilo de 
cada utilizador. Equipada com novas apps de desporto para todo o tipo de atividades, desde o 
ciclismo ao cardio, esta nova aposta da Garmin foi otimizada para os treinos mais exigentes, 
dentro e fora de portas. As ferramentas de monitorização de bem-estar físico facultam todas as 
informações necessárias para o melhor treino possível. O vívosport pode ser utilizado na 
natação e no duche2, e oferece uma autonomia3 de até 7 dias no modo de smartwatch e de 8 
horas no modo GPS. 
 

O vívosport disponibiliza ferramentas que monitorizam os níveis 
de stress durante todo o dia, e um temporizador de respiração 
para controlar os momentos de maior stress e assim, manter a 
frequência cardíaca mais controlada. A capacidade de medição 
do ritmo cardíaco no pulso e o cenário de stress mais abrangente 
com o Garmin ConnectTM permite que os clientes identifiquem 
padrões e considerem mudanças no estilo de vida para evitar 
situações mais propensas a stress. 
 
O equipamento conta com aplicações especializadas para treinos 
específicos que envolvam caminhadas, corrida, bicicleta, cardio 
ou treino de força, pelo que se assume como o parceiro ideal para 

aqueles passeios pelo bairro ou para os esquemas de fitness no ginásio, entre outros. Graças 
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ao Garmin Move IQTM, que deteta automaticamente o movimento, o vívosport consegue 
classificar com eficiência várias atividades, além de controlar eficazmente as corridas com 
paragens agendadas. 
 
Os utilizadores podem ainda deixar os seus amigos e 
familiares descansados com o LiveTrack4, uma 
funcionalidade que monitoriza a atividade e a 
localização do desportista em qualquer altura. É 
possível definir uma lista de pessoas que recebe 
notificações por email, Facebook ou Twitter com uma 
hiperligação para uma página que revela a posição 
do dispositivo e – consequentemente – do utilizador. 
O vívosport conta ainda com a funcionalidade 
LiveTrack e faculta também alertas de vibração para 
emails, mensagens de texto, lembretes de calendário, 
alertas de apps de redes sociais e muito mais, desde 
que emparelhado com um smartphone compatível4. 
Da mesma forma, é possível controlar a música do 
smartphone com o vívosport ou até mesmo uma 
câmara Garmin VIRB® (vendida em separado).  
 
Para uma análise posterior e controlo da evolução, o vívosport sincroniza automaticamente os 
dados com a app móvel Garmin Connect. Depois, basta aceder à comunidade online para ver 
os dados dos treinos, ajustar os planos, verificar os níveis de stress e os padrões de sono 
rebelados nos gráficos.  
 
“A Garmin compreende que os utilizadores querem cada vez mais funcionalidades, e é por isso 
que os novos monitores de atividade oferecem funções como a medição do ritmo cardíaco no 
pulso, o LiveTrack e o Garmin Move IQTM. Trata-se da combinação da mais avançada tecnologia 
com um design atrativo e cómodo”, refere Vanessa Garrido, diretora de Marketing de Garmin 
Iberia. 
 
O Garmin vívosportTM está disponível por um preço de venda ao público recomendado de 
199,99 euros.  
 
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. 
 
1 Consulte Garmin.com/ataccuracy 
2 Consulte Garmin.com/waterrating 
3 Autonomia da bateria varia consoante a utilização e o modo de smartphone 
4 Consulte 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 

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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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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