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vívoactive® HR e vívomove™: os mimos 
ideias para o Dia da Mulher 
  

 
 

 Com o aproximar do Dia da Mulher, a Garmin sugere dois produtos para melhorar a 
performance desportiva e o dia-a-dia das mulheres; 
 

 O vívoactive® HR apresenta-se como o smartwatch perfeito para combinar os treinos e 
a vida pessoal e profissional; 
 

 O vívomove™ é um dispositivo que oferece o estilo de um relógio tradicional com os 
benefícios de um monitor de atividade integrado, que monitoriza a atividade diária do 
utilizador. 

 
Lisboa, 3 de marco de 2017 – Com o aproximar do Dia da Mulher, a Garmin International Inc., 
uma unidade da Garmin Ltd., apresentou as suas recomendações de prenda perfeita para todas 
as mulheres ativas. A empresa propõe o Garmin vívoactive® HR para as mulheres que olham 
para o desporto de uma forma mais intensa, mas que não querem perder o controlo da sua vida 
pessoal e profissional, e o vívomove™, para todas as que pretendem monitorizar a sua 
atividade diária sem perder o estilo de um relógio clássico. 
 
O smartwatch Garmin vívoactive® HR apresenta-se como o 
mimo ideal para uma mulher ativa e saudável. O relógio 
inteligente permite registar e monitorizar toda a atividade diária 
da mulher, oferecendo o acesso a várias informações que lhe 
permitem otimizar o seu treino e definir ou controlar objetivos 
como, por exemplo, as calorias queimadas, os passos, a 
qualidade do sono, entre outras coisas. De registar que o 
equipamento possui a tecnologia Garmin Elevate™, que 
mede a frequência cardíaca diretamente no pulso, 
dispensando o uso de contas especiais e outros. Ao mesmo 
tempo que treina, o utilizador tem também controlo total da sua 
vida pessoal e profissional, pois o Garmin vívoactive® HR tem 
a capacidade de o manter a par de todas as mensagens, 
chamadas, emails e outras comunicações.  
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A utilizadora pode usar o seu smartphone numa vasta panóplia de desportos, pois o mesmo 
integra aplicações desenhadas para atividades como ciclismo, natação, golfe, esqui ou remo. A 
nova tecnologia Move IQ™ da Garmin deteta automaticamente as atividades e regista as 
informações relevantes, mesmo quando o utilizador se esquece de premir o botão. Mesmo 
assim, pode expandir a utilização do equipamento através da loja Connect IQ, fazendo o 
download de mostradores, apps, campos de dados, ou widgets.  
 
Importante referir que o Garmin vívoactive® HR sincroniza automaticamente toda a informação 
recolhida com a aplicação gratuita Garmin Connect que, de acordo com os resultados, oferece 
conselhos de treino que ajudam os atletas a superar os seus objetivos (em smartphones 
compatíveis).  
 
PRVP: 269,99 €  
 

O vívomove™ é a prenda ideal para todas as mulheres que querem 
manter um olho na sua atividade diária, ao mesmo tempo que 
conservam um estilo tradicional e elegante. Este magnífico relógio 
permite monitorizar o sono e analisar os detalhes de atividade diária do 
utilizador, proporcionando um registo dos passos, meta diária, distância 
percorrida e calorias queimadas.  
 
Além das horas, o relógio apresenta o progresso dos passos ao longo 
do dia, recordando os utilizadores do tempo em que estão inativos. O 

equipamento conta com três looks, nomeadamente desportivo, clássico e premium. Existem 
ainda pulseiras de couro ou silicone intercambiáveis, oferecendo assim uma seleção diversa de 
acabamentos que permitem personalizar ao gosto do utilizador. 
 
 

  
 

 
O vívomove está à venda em relojoarias selecionadas e os PRVP serão os seguintes: 

 Sport, preto com correia desportiva: 169,99€ 

 Sport, preto com correia desportiva: 169,99€ 

 Classic, preto com correia em pele: 219,99€ 

 Classic, branco com correia em pele: 219,99€ 

 Premium, aço inoxidável com correia em pele: 299,99€ 

 Premium, aço em tons dourados com correia em pele: 299,99€ 
 
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. 
 

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/
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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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