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Garmin avança com campanha para aumentar 
a tranquilidade dos ciclistas 

 

 
 

 A empresa vai levar a cabo a ação “I Want to Ride Free” com o objetivo de 
consciencializar para os perigos da estrada e contribuir para viagens mais 
seguras; 
  

 As soluções Varia e Edge assumem o papel principal nesta campanha.  
 

 
 
Lisboa, 12 de julho de 2017 – Há cada vez mais ciclistas nas estradas portuguesas. A presença 
de bicicletas e carros na mesma via é, por isso, uma realidade cada vez mais constante. Foi 
exatamente a pensar nos ciclistas que a Garmin apresentou a “I Want to Ride Free”, uma 
campanha que pretende aumentar a consciencialização dos ciclistas para pedalar em 
segurança nas estradas.  
 
A campanha, alerta os ciclistas para o equipamento tecnológico 
essencial para ampliar a sua segurança. Soluções como o Radar da 
Bicicleta Varia™; a Luz frontal inteligente Varia™ UT800; a Luz 
traseira Varia™; e o Edge® 820. De acordo com a Garmin, estas são 
as soluções tecnológicas essenciais que permitem aumentar a 
segurança dos ciclistas em estrada, de dia e à noite, oferecendo 
mais liberdade e prazer no ciclismo. 
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O Radar da Bicicleta Varia permite-lhe literalmente passar “a ter olhos na nuca”. A solução 
alerta para a aproximação de veículos pela retaguarda até uma distância de 140 metros. Por 
outro lado, a unidade da luz traseira incluída permite também avisar os automobilistas que estão 
atrás da sua presença. A luz aumenta de intensidade e fica intermitente para notificar os 
veículos de que se aproximam de um ciclista. Esta solução pretende diminuir aquela que é a 
principal causa de acidentes mortais com ciclistas: as colisões traseiras. O Radar da Bicicleta 
Varia está disponível a 199 euros (IVA incluído).  
 
O radar pode funcionar de forma independente, mas também é 
compatível com outra solução essencial para o ciclistas: Edge 820. O 
Edge 820 apresenta-se como um verdadeiro computador de bicicleta 
com GPS. É um equipamento leve e compacto, com 2,3 polegadas de 
alta resolução e ecrã táctil, que funciona com luvas e quando está 
molhado. Entre uma das principais funcionalidades encontramos a 
GroupTrack, que mantém o ciclista informado sobre a localização de 
todos os ciclistas do seu grupo, e o Livetrack, que permite aos amigos 
e familiares saberem no momento a sua localização. Por outro lado, o 
Edge 820 oferece também funcionalidades de deteção de incidentes 
através de um acelerómetro integrado, que permite enviar a 
localização do ciclista para um contacto de emergência em caso de 
acidente. O Edge 820 está disponível por 399,99 euros (IVA incluído).   
 
 
 

As luzes inteligentes Varia (Luz frontal inteligente Varia UT800; Luz 
traseira Varia), da Garmin, completam as soluções essenciais para uma 
experiência de ciclismo segura. Com capacidade de funcionar também de 
forma independente, quando emparelhadas com equipamentos Edge®, a 
luz inteligentes de bicicleta Varia UT800 consegue ajustar-se às alterações 
das condições de luminosidade, bem como à velocidade da bicicleta. À 
medida que a velocidade aumenta, a luz frontal estende-se 
automaticamente para onde é mais necessária, 

atingindo distâncias superiores a 1,6 km. A Varia™ UT800 dispõe de 5 
modos de luz, incluindo, alta, média, baixa, flash de noite e flash de dia, 
sendo ideal para todas as condições. Com ambas as luzes, terá sempre a 
estrada iluminada, ao mesmo tempo que está sempre identificado perante 
os condutores que se apresentam atrás de si, com a luz traseira Varia. A 
Varia UT800 está disponível por 169,99 euros (IVA incluído), e a Luz 
traseira Varia) por 69 euros (IVA incluído).  
 
“Com a nova campanha I Want to Ride Free, queremos consciencializar dos perigos da estrada 
e mostrar de uma forma divertida e educativa os riscos de andar na estrada, para que todos 
possamos disfrutar da mesma. É um desporto e uma atividade que está a crescer cada vez 
mais e é importante que tanto ciclistas como automobilistas saibam respeitar-se mutuamente e 
usar a tecnologia para sentir-se mais seguro”, disse Vanessa Garrido, diretora de Marketing de 
Garmin Iberia."  
 
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 

http://www.garmin.pt/
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https://www.facebook.com/GarminPT
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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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