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Descobrindo a nova versão do Connect IQ 2.3.1 da 
Garmin 

  

 
 
 Na nova versão da aplicação, que permite aos utilizadores Garmin explorar e transferir 

aplicações que permitem personalizar o seu equipamento, as apps já podem funcionar em 
segundo plano, quando o relógio está em modo de repouso 

 Apresentada em 2015, a plataforma já registou mais de 29 milhões de downloads de apps 

 Os equipamentos passam a usufruir de funcionalidades de Action Intelligence, que 
oferecem novos níveis de acesso aos sensores onboard dos equipamentos para a criação 
de apps com ainda mais métricas  

 
Lisboa, 31 de Julho de 2017 - A Garmin lançou recentemente a nova versão da sua inovadora 
plataforma aberta, Connect IQ, que permite que todos possam participar de forma ativa na 
concepção e atualização de apps para os equipamentos da multinacional. Lançada em 2015, a 
plataforma Connect IQ permite que as equipas de desenvolvimento possam facilmente desenvolver 
projetos para os equipamentos wearable disponíveis e futuros, e transformar os dados facultados 
pelos sensores em novas métricas relevantes que têm por base sistema totalmente personalizados 
às necessidades e metas de cada pessoa. Com este apoio, os equipamentos da Garmin passam a 
ter potencialidades infinitas, existindo sempre uma app para apoiar o desportista no que necessita.  
 
A Connect IQ 2.3.1 vem munida de novas funcionalidades que oferecem um poder de 
personalização ainda maior, tendo como objectivo oferecer uma experiência cada vez mais interativa 
aos utilizadores. Um claro exemplo da potencialidade da Connect IQ é a aplicação SmartThings 
Smart App, que lhe coloca o poder de controlar a sua casa no pulso. Com esta aplicação de 
Domótica, pode configurar as suas rotinas favoritas para que possa ligar as luzes, aquecer a casa ou 
ligar a máquina de café depois da sua corrida da manhã. Apenas necessidade de clicar em alguns 
botões no seu smartwatch Garmin e terá tudo preparado à sua espera. A app vem já com uma lista 
de rotinas pré-configuradas, mas também tem capacidade para ter rotinas específicas.  
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A nova versão da plataforma da Garmin possui agora a funcionalidade Always Active Watch Faces, 
que permite que os mostradores personalizados do Connect IQ que estão instalados nos relógios 
Garmin possam ser atualizados a qualquer segundo, de forma continuada, sem afetar a sua 
conhecida autonomia*. 
 
Os utilizadores podem agora também beneficiar de um maior nível de acesso aos sensores onboard 
através da funcionalidade Action Intelligence, que lhes permite criar métricas para todo o tipo de 
atividades, como poder nos movimentos de boxe, a força de uma pancada no ténis, contagem de 
repetições, etc. 
 
A Garmin criou também os Background Services, que oferecem a capacidade de as apps poderem 
funcionar, periodicamente, enquanto o relógio está em modo de repouso. Serviços como 
comunicação através da Web, verificação de sensores, comunicação com a ANT ou até a notificação 
de eventos ao utilizador, podem ser feitos agora no background. 
 
O SDK do Connect IQ foi também melhorado, tendo sido integrado um novo debugger, uma nova 
versão Linux do SDK, uma unidade de teste de integração de frameworks com Eclipse, e novas 
adições à linguagem Monkey C, que fazem com que desenvolver aplicações na Connect IQ seja 
mais fácil que nunca. Importante referir que este SDK é o primeiro a suportar o novo relógio para 
golfe Approach S60. 

 
“Esta plataforma veio revolucionar a forma como os utilizadores veem os seus equipamentos. 
Queremos incentivá-los a seguirem uma vida mais ativa e saudável, e a personalização do 
equipamento assume aqui um papel fundamental. Com a nova versão, a criação de apps ficou mais 
fácil, o que fará com que existam cada vez mais, e melhores, aplicações para os equipamentos 
Garmin, o que é para nós um orgulho”, aponta Vanessa Garrido, responsável de Marketing da 
Garmin Iberia. 
 
Pode ver as aplicações que estão disponíveis no Connect IQ neste link: 
https://apps.garmin.com/pt-PT/  
 
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. 

 

https://apps.garmin.com/pt-PT/
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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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