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Dia do Pai: Os melhores presentes Garmin 
para pais ativos e dinâmicos 
 

 
 
 

 Desportista, aventureiro ou viajante, qualquer pai vai ficar feliz por receber um 
equipamento que tem a capacidade de o acompanhar no dia-a-dia, de simplificar inúmeras 
tarefas e de tornar os momentos mais relaxantes especialmente divertidos; 
 

 O vívoactive® HR promove um estilo de vida mais saudável, ajuda o utilizador a 
ultrapassar os seus limites pessoais e a melhorar o seu desempenho físico, se necessário 
em vários desportos, podendo controlar o ritmo cardíaco diretamente no pulso. 
    

 O Garmin Forerunner® 235 não só monitoriza todo o treino, como ajuda os atletas a 
otimizarem o seu desempenho, a cumprirem os objetivos e a ultrapassarem os seus 
limites pessoais. 

 
 

 Além das funcionalidades de navegação mais comuns, o Garmin DriveAssist™ oferece 
soluções de assistência ao condutor e integra uma câmara que funciona como 
“testemunha ocular”; 
  

 
Lisboa, 10 de março de 2017 – A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, 
apresenta uma série de propostas para o Dia do Pai que vão fazer as delícias dos melhores pais do 
mundo, sejam eles mais ou menos desportistas e aventureiros. O smartwatch vívoactive® HR, o 
GPS Garmin DriveAssist™, e o relógio desportivo Garmin Forerunner® 235 são equipamentos 
que integram a mais recente e inovadora tecnologia e que oferecem distintas ferramentas e 
funcionalidades especificamente criadas para simplificarem e agilizarem a vida dos utilizadores, seja 
na estrada ao volante da viatura, numa corrida ou competição, num passeio com amigos ou no treino 
diário. 
 
Garmin vívoactive® HR  
Este relógio inteligente é o presente perfeito para os pais que querem combinar um estilo de vida 
ativo e saudável com a sua vida pessoal e profissional conectada. Com o vívoactive® HR, o utilizador 
mantém-se a par de todas as mensagens, chamadas, e-mails e outras comunicações ao mesmo 
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tempo que treina, melhora a sua condição física e ultrapassa os seus limites pessoais. Este 
equipamento integra a tecnologia exclusiva Garmin Elevate™ que mede a frequência cardíaca 
diretamente no pulso, dispensando o uso de banda de peito.  
 
O seu funcionamento não podia ser mais simples. O Garmin 
vívoactive® HR integra aplicações desportivas desenhadas 
para registar dados em diferentes atividades, como ciclismo, 
natação, golfe, esqui ou remo. A nova tecnologia Move IQ™ 
da Garmin deteta automaticamente as atividades e regista a 
informações relevantes, mesmo quando o utilizador se 
esquece de premir o botão.  
 
Monitoriza ainda a atividade diária e fornece informação útil 
que o atleta pode usar para otimizar o seu treino, definir novas 
metas, ou simplesmente controlar os objetivos – as calorias 
queimadas, os passos, a qualidade do sono, os minutos de 
treino mais intensos, o ritmo médio, os quilómetros, entre 
outras coisas.  
 
Na loja Connect IQ os pais podem personalizar os seus relógios, fazendo o download de 
mostradores, apps, campos de dados, ou widgets. No final do dia 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 superarem 
os seus objetivos (em smartphones compatíveis).  
 
A bateria recarregável do Garmin vívoactive® HR tem autonomia para até 8 dias no modo relógio 
(como monitor de atividade), e para até 13 horas quando usada com o GPS.  
 
PRVP do Garmin vívoactive® HR: 269,99 euros (IVA incluído)  
 
 
 
Garmin Forerunner® 235  
 
Quando o desporto faz parte da vida, não há frio ou calor que trave 
um pai determinado. Como tal, é importante que ele treine sempre 
bem acompanhado. O Forrerunner® 235 não só monitoriza todo o 
treino e garante o incentivo necessário, no momento certo, como 
ajuda os atletas a otimizarem o seu desempenho, a cumprirem os 
objetivos e a ultrapassarem os seus limites pessoais. Simplicidade, 
versatilidade, inteligência ou avançadas ferramentas são apenas 
alguns dos aspetos que melhor definem este dispositivo, que conta 
com tecnologias inovadoras e oferece dados precisos, completos e 
muito importantes para os adeptos de corrida.  
 
Equipado com a tecnologia exclusiva da Garmin, Garmin Elevate™, 
mede a frequência cardíaca diretamente no pulso e integra um 
gráfico de cores que determina a zona da frequência cardíaca e as pulsações por minuto em tempo 
real. Desta maneira, o desportista pode elaborar o seu plano de treinos controlando 
permanentemente a zona de esforço em que se encontra. De acordo com na atividade, conta os 
passos e as calorias queimadas ao longo do dia e emite um alerta sempre que o utilizador está 
inativo há mais de uma hora. 
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Além de integrar um GPS que calcula a distância e o ritmo do desportista, dispõe de um 
acelerómetro que capta os dados relativos a distância e ritmo quando se pratica exercício numa pista 
interior ou em tapete rolante sem necessidade de adicionar um pedómetro. 
 
O Garmin Forerunner® 235 estabelece automaticamente as zonas de cada utilizador em função de 
uma estimativa da frequência cardíaca máxima, e de acordo com a idade. Quando necessário é 
possível ajustar as zonas no relógio ou no Garmin Connect, para personalizar o dispositivo segundo 
as necessidades particulares de cada utilizador. Destaque ainda para a possibilidade de adaptar as 
zonas em função dos dados gravados pelo sensor e, em caso de superar a frequência máxima 
permitida, o dispositivo perguntará se o utilizador deseja conservar esse valor e adaptar as zonas 
com base nesse novo registo. 
 
PRVP Garmin Forerunner® 235: 349,00€ (IVA incluído) 
 
Garmin DriveAssist™  
 
A segurança deve estar sempre no topo das prioridades 
de quem circula na estrada. Além das funcionalidades de 
navegação mais comuns, este GPS da Garmin oferece 
soluções de assistência ao condutor: emite alertas em 
caso de colisão frontal, envia sinais visuais e sonoros 
sempre que a viatura circula muito perto do veículo da 
frente, quando sai da faixa/sentido correto de circulação, 
entre outras situações. Estes alertas estendem-se também 
a eventuais elementos que podem comprometer a 
segurança, como curvas perigosas, passagens de nível, 
mudanças de velocidade, zonas escolares ou de 
circulação de animais. O DriveAssist™ emite ainda um 
alerta de fadiga após várias horas de condução, sugerindo 
áreas de descanso. 
 
O modelo DriveAssist™ integra uma câmara que funciona 
como “testemunha ocular”. O equipamento grava 
permanentemente todo o trajeto e, em caso de colisão, grava automaticamente os ficheiros com a 
informação do impacto. O GPS regista o local e o momento do acontecimento. O condutor pode 
ainda ajustar o ângulo da câmara para garantir uma gravação de todo o ambiente, uma vez que o 
Garmin DriveAssist™ pode ser facilmente colocado no para-brisas ou no painel dianteiro. Este 
equipamento permite ainda a captura de fotos, podendo ser retirado de dento da viatura para 
fotografar os pormenores do acidente no exterior. O utilizador pode visualizar os vídeos gravados 
diretamente no ecrã do GPS. A câmara possui um cartão microSD™ de 4 GB para armazenar todo o 
material.  
 
A funcionalidade Garmin Real Vision™ facilita a leitura de toda a informação ao permitir alternar o 
mapa com o modo de câmara, e ao sinalizar o local onde se encontra e o destino pretendido através 

de um código de cores.  
 
O Garmin DriveAssist™ 50 permite receber notificações 
inteligentes de emails, mensagens ou de outros 
serviços através da aplicação Smartphone Link, 
instalada em smartphones compatíveis. Com esta app o 
utilizador pode transferir informação atualizada 
diretamente do smartphone para o GPS. Integra ao 
mesmo tempo a tecnologia Bluetooth® para usar o 
telefone no modo mãos livres. Inclui um sistema de 
reconhecimento de voz avançado que permite controlar 
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o equipamento de uma forma segura, e que pode ser personalizado através de um comando de voz 
exclusivo do condutor.  
 
Para os pais mais exigentes que procuram uma solução de navegação mais completa, o Garmin 
DriveAssist™ 50 pode ser combinado com a câmara de segurança sem fios traseira BC™ 30 
(vendida em separado. Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional).  
 
PRVP Garmin DriveAssist™ 50LMT: 319,99€ (IVA incluído)  
PRVP Garmin DriveAssist™ 50LMT-D: 329,99€ (IVA incluído)  
 
 
 
 
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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