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Garmin Drive: Informações sobre trânsito e 

radares em tempo-real no seu carro 

 
 

 As soluções da gama Garmin Drive proporcionam informação em tempo real sobre o 

trânsito e os radares;  

 

 O serviço de trânsito é atualizado a cada minuto e recebe mais de mil mensagens a cada 

ciclo de atualização.   

 

 Atualização de radares gratuita durante toda a vida útil do equipamento. 

 
 

Lisboa, 29 de Agosto de 2017 – O transito e as transgressões são dois dos pesadelos daqueles que 

todos os dias se aventuram pelas estradas nacionais. Ciente disso, a Garmin tem disponível uma 

gama de soluções Drive, que inclui, entre inúmeras outras funcionalidades, informação atualizada 

sobre os radares nacionais e o trânsito*.  

 

A gama Drive possui alertas em tempo real ao condutor, 

oferecendo-lhes informações úteis que dão confiança ao 

conduzir e que podem tornar as suas viagens mais rápidas. 

A informação de trânsito permite calcular o melhor caminho 

para o destino, de forma a não ser surpreendido com 

paragens inesperadas. O serviço de trânsito da Garmin é 

atualizado a cada minuto e recebe mais de mil mensagens a 

cada ciclo de atualização, tenho uma precisão de 10 metros, 

e oferece também informação sobre as rotas alternativas. Todos os dados fornecidos são fiáveis, o 

que faz com que o condutor possa calcular com maior exatidão o tempo que levará para chegar ao 

destino. 
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Outro dos alertas que a gama Garmin Drive está relacionada com os radares de velocidade. Com as 

soluções Garmin, os condutores passam a ter informação atualizada dos radares que se encontram 

na estrada, evitando assim serem apanhados desprevenidos em excesso de velocidade. Para se 

certificar que os condutores sabem que se encontram perto de um radar, os equipamentos emitem 

um alerta sonoro, dando-lhes tempo para se certificarem que estão a conduzir dentro dos parâmetros 

legais. 

 

Informação sobre radares sempre atualizada 
Até agora graças à aplicação Smartphone Link o utilizador pode obter informação atualizada dos 
radares de forma gratuita e vitalícia. Com a nova série Drive, pode mesmo descarregar esta 
informação diretamente para o seu equipamento e manter esta informação atualizada sem ter 
de se ligar novamente a Smartphone Link.   
 

Além destas funcionalidades, a gama Drive possui muitos 

outros tipos de alerta que melhoram a experiência de 

condução de todos os seus utilizadores. Alertas como 

proximidade de escolas, curvas apertadas, passagens 

de animais e passagens de nível fazem com o que o 

condutor esteja bem mais ciente do que o rodeia. Também 

tem os avisos de fadiga, que sugerem intervalos de 

descanso e possíveis áreas de repouso para parar após 

várias horas de condução, oferecendo comodidade nas 

suas viagens e ajudando a prevenir possíveis acidentes 

provenientes de distrações por cansaço ou 

adormecimento. 

A gama Garmin Drive alerta também o condutor das 

alterações ao limite de velocidade, permitindo-lhe ajustar 

de forma atempada a sua velocidade, e para sentidos 

proibidos. 

  

“O nosso objetivo é sempre melhorar a experiência dos nossos utilizadores com funcionalidades que 
realmente lhes proporcionem maior confiança nas suas viagens e que permitam desfrutar da 
condução”, aponta Vanessa Garrido, responsável de Marketing da 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. 
 

*informação obtida através da aplicação Smartphone Link ao emparelhar um smartphone compatível 

 
 

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. 

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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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: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@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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