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Garmin® e Wikiloc: Todas as rotas do mundo 
aos seus pés 

 
 

 Os adeptos das atividades ao ar livre têm agora novas ferramentas à 
disposição que vão abrir a porta a novas aventuras 

 A app da conhecida comunidade Wikiloc disponibiliza inúmeras rotas 
para caminhadas, ciclismo e todo o tipo de atividades.  

 A aplicação está disponível no Garmin Connect IQ e é compatível com 
múltiplos GPS da Garmin. 
 

 
 
Lisboa, 23 de junho de 2017- A Garmin deu a conhecer a nova aplicação disponível na sua 
Garmin Connect IQ – a Wikiloc. Esta aplicação permite ao utilizador transferir rotas a partir da 
conhecida comunidade online para um GPS compatível, e coloca à disposição dos clientes da 
Garmin várias ferramentas que os ajudam a desfrutar ainda mais das atividades ao ar livre. 
Tudo isto de uma forma rápida e bastante simples.  

 
A app da Wikiloc (www.wikiloc.com) é uma comunidade composta por 
adeptos de várias atividades ao ar livre que partilham atualmente quase 6 mil 
rotas para caminhadas, ciclismo e outras atividades, vai permitir aos 
utilizadores transferirem rotas da Wikiloc para o seu GPS da Garmin 
compatível e utilizarem as funções de navegação disponíveis para seguirem 
o trajeto escolhido, em qualquer local. Para ter acesso a todas as rotas terá 
apenas que subscrever o Pack de navegação (2,99 euros trimestrais). A 
aplicação é gratuita e está disponível para os sistemas Android e iOS. 
 

Para começar a aproveitar ao máximo tudo o que a comunidade Wikiloc pode oferecer, o 
utilizador tem que criar um perfil na Wikiloc a partir do seu smartphone e garantir que este está 
ligado à internet e ao equipamento GPS através de Bluetooth para efetuar todas as 
transferências. Depois disto só tem que introduzir os dados de autenticação da Wikiloc na app 
Garmin Connect (instalada no telemóvel), e abrir a app Wikiloc para Connect IQ que aparece no 
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dispositivo Garmin. Deverá receber uma mensagem sobre a existência de rotas 
pendentes que pode descarregar. A partir deste momento, basta selecionar a 
rota pretendida a partir da app Wikiloc no smartphone, carregar em “Enviar 
para Garmin” e pressionar “Continuar” ou “Start” no GPS para confirmar o 
download. Depois destes primeiros passos, a rota será guardada 
automaticamente no dispositivo GPS da Garmin. É só dar início às aventuras.  

 
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. 
 
* GPS compatíveis: Edge 1000, Edge 520, Edge 820, Edge Explore 1000, Edge Explore 820, fēnix 5, fēnix 5S, fēnix 5X, fēnix Chronos, Oregon 7 Séries, 

Rino 7 Series, Forerunner 935 e forerunner 735. 

 

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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