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Garmin® apresenta gama Drive™ para 2017 
 

 Todos os modelos Drive™ incluem alertas de segurança que são ativados perante 
múltiplos elementos que podem desencadear uma situação imprevista; 
 

 Os equipamentos drive são também compatíveis com Smartphone Link que 
permite obter informações em tempo real de trânsito, radares e meteorologia, o 
Livetrack, para partilharem a sua localização com terceiros, e o Watch Link, para 
controlar os equipamentos através do seu smartwatch Garmin compatível; 
 

 Possuem conectividade ao TripAdvisor®, para assim obter ajuda na indicação de 
pontos de interesse de viagem, como hotéis e restaurantes, entre outros; 

  
 Com o sistema de alerta de colisão frontal integrado nos dispositivos DriveAssist, 

o condutor recebe um aviso visual e sonoro sempre que se aproxima demasiado 
do veículo da frente, sempre que a viatura está a sair da faixa, que existe um 
desvio ou mesmo quando o carro da frente começa a circular em marcha atrás. 

 

 
 
Lisboa, 24 de abril de 2017- A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., deu a 
conhecer os equipamentos e as novidades da Drive™ para 2017. Mais segurança, tecnologias 
mais avançadas, serviços em direto, alertas úteis e um conjunto de ferramentas inovadoras são 
apenas algumas das vantagens oferecidas pelo alinhamento de produtos para este ano, que 
contempla equipamentos das séries Garmin Drive™ 51/61, Garmin DriveSmart™ 51/61, 
Garmin DriveAssist™ 51 e Garmin DriveLuxe™ 51. 

 
Este portefólio foi especificamente desenhado para garantir 
aos condutores uma maior segurança na estrada e viagens 
mais divertidas e despreocupadas através da 
disponibilização de várias funcionalidades e serviços em 
direto que facilitam toda a navegação e transmitem a 
informação relevante de uma forma clara e direta, para 
reduzirem ao mínimo os níveis de distração e garantirem 
que o condutor consegue seguir o trajeto correto sem tirar s 
olhos da estrada e as mãos do volante. Com o serviço de 



PRESS RELEASE 
 

 

 

trânsito1 em direto, por exemplo, o condutor pode evitar mais facilmente os engarrafamentos e 
os atrasos, procurando percursos alternativos. A informação de trânsito chega em direto através 
da aplicação gratuita Smartphone Link (LMT-S) ou do Trânsito Digital (LMT-D). Para poupar 
tempo e evitar períodos de maior stress, os equipamentos da Garmin mostram-lhe as várias 
opções de estacionamento disponíveis, com respetivos preços. Além do serviço de 
estacionamento em direto6, a aplicação Smartphone Link disponibiliza o LiveTrack que permite 
aos condutores partilharem a sua localização com terceiros, e o Watch Link, para controlar os 
equipamentos através do seu smartwatch Garmin compatível  
 
Para encorajar uma condução mais segura e aumentar a perceção situacional, os novos 
modelos da Garmin emitem uma série de alertas que simplificam toda a navegação. Entre 
outras coisas irá receber alertas de curvas apertadas, mudanças nos limites de velocidade, 
radares5, aproximação de passagens de nível, entre outros exemplos. Além disso, o 
equipamento de navegação notifica-o se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido 
único e envia avisos sobre zonas escolares nas proximidades. O utilizador irá também receber 
um alerta de fadiga com sugestão de possíveis áreas de repouso após várias horas ao volante. 
 
Uma das grandes vantagens destes novos 
equipamentos é a assistência em caso de acidente. 
Alguns dos modelos destas quatro séries possuem 
notificação de incidentes2, enviando uma mensagem 
de texto ao um contacto predefinido se o veículo se 
envolver num incidente (Garmin DriveAssist e 
DriveLuxe). O Garmin DriveAssist é fornecido com 
uma câmara de tablier que grava permanentemente a 
condução. Em caso de colisão, o G-sensor de deteção 
de incidentes guarda automaticamente os ficheiros no 
momento do impacto, e o GPS regista o local e 
momento exato em que os eventos ocorreram. As 
gravações podem ser reproduzidas diretamente no 
dispositivo, e este pode ser removido do tablier para 
tirar fotos e registar os danos da colisão.  
 
Para reforçar a segurança e garantir que o condutor se mantém ficado na estrada e sempre com 
as mãos no volante, os navegadores da Garmin reconhecem comandos de voz (versões EU do 
Garmin DriveAssist e do Garmin DriveLuxe) e permitem efetuar chamadas em modo mãos-livres 
(Garmin DriveAssist e do Garmin DriveLuxe) e receber notificações inteligentes personalizáveis 
no ecrã. Basta sincronizar o equipamento com um smartphone Bluetooth compatível3 para 
poder ver as chamadas recebidas, as mensagens de texto e os lembretes de calendário sem ter 
de usar o telemóvel. O Real Directions™ dá indicações de conduções fáceis de compreender 
com recurso a marcos reconhecíveis, edifícios e semáforos além da indicação por voz do nome 
das ruas. Por exemplo: "Vire à esquerda depois da estação de abastecimento" ou "Vire à direita 
depois do edifício vermelho". Seguir indicações nunca foi tão fácil. 
 

Esta oferta da Garmin pode ainda ser emparelhada com 
um smartwatch Garmin compatível (vendido 
separadamente) através da funcionalidade Watch Link.  
Desta forma, o utilizador pode continuar a acompanhar a 
navegação no seu pulso, mesmo depois de ter 
estacionado o carro e enquanto caminha em direção ao 
seu destino. O relógio transmite igualmente alertas úteis 
para o condutor. Por exemplo, fornece orientação por 
bússola a partir do veículo estacionado até ao seu destino 
e de volta ao veículo. 
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A atualização dos mapas e software é também mais fácil. O equipamento vai receber uma 
notificação no ecrã sempre que uma nova atualização estiver disponível. A transferência dos 
novos dados será feita através da rede Wi-Fi (exceto nos modelos Garmin Drive 51/61). 
 
Para melhorar a viagem, os condutores podem ainda contar com a ajuda do TripAdvisor®, que 
indica pontos de interesse de viagem, tais como hotéis, restaurantes e atrações ao longo da sua 
rota ou perto do destino. O Planificador de viagem sugere paragens interessantes pelo 
caminho. Os modelos Garmin Drive™ oferecem cartografia da Europa do Sul, Europa 
Ocidental ou Europa e atualizações vitalícias dos mapas e tráfego (de acordo com a versão e 
modelo). 
 
A linha Garmin Drive™ 51/61 vai estar disponível a preços de venda ao público recomendados 
de 159,99€;
 
A linha Garmin DriveSmart™ 51/61 vai estar disponível a preços de venda ao público 
recomendados de 169.99€; 
 
A linha Garmin DriveAssist™ 51 vai estar disponível a preços de venda ao público 
recomendados de 299,99€;  
 
A linha Garmin DriveLuxe™ 51 vai estar disponível a preços de venda ao público 
recomendados de 329.99€. 
 

 
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. 
 
1Para receber serviços em direto e notificações inteligentes no seu equipamento de navegação, deve descarregar a aplicação 
gratuita Smartphone Link. Se existirem encargos no plano de dados de utilizador os mesmos serão aplicados. Contacte o seu 
fornecedor de serviços de dados para obter mais informação sobre o seu plano de dados e roaming. Requer um smartphone 
compatível com Bluetooth (vendido em separado) 
2Certas condições podem impedir a função de alertas. Visite Garmin.com/warnings para mais detalhes.  
3Requer um smartphone com Bluetooth® (vendido em separado). 
4 Lifetime Maps dá-lhe direito a receber atualizações de mapas sempre e quando Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu 
dispositivo Garmin, ou enquanto a Garmin receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, o que ocorrer primeiro. Para o 
significado de “vida útil” do produto e outros termos e condições importantes por favor visite  Garmin.com/LM para mais detalhes. 
5Alertas de semáforos e radares de velocidade não estão disponíveis em todas as regiões. 
6Alertas de semáforos e radares de velocidade não estão disponíveis em todas as regiões. Dados de estacionamento em direto não 
disponível em todas as regiões. 
 

 
 

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 

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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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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