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BlueChart® Mobile: a melhor tecnologia  
de cartografia da Garmin na ponta  

dos seus dedos 
 

 
 

• A BlueChart® Mobile já está disponível para iPhone, iPad e iPod Touch na 
Apple Store 
 

• A aplicação permite a partilha de dados através da rede sem fios e pode ser 
usada para aceder à comunidade ActiveCaptain 

 
 
Lisboa, 28 de janeiro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, anuncia a disponibilização da versão Mobile da sua reconhecida aplicação de 
cartografia náutica, a BlueChart®. A BlueChart® Mobile já está disponível para utilizadores de 
iPhone e iPad através de download da loja online da Apple.  
 
A versão Mobile partilha os argumentos de qualidade de informação, precisão de planeamento 
de rotas e detalhe de informação com a aplicação original, facultando ao utilizador um parceiro 
ideal para traçar rotas e definir planos de navegação com o máximo de dados possível. A 
BlueChart® Mobile fornece dados sobre as correntes, os contornos de profundidade, as 
obstruções e as zonas de águas pouco profundas, áreas de navegação restrita, linhas de costa 
e portos, detalhes sobre as marés, entre outros dados essenciais para que se possa tomar 
decisões informadas e adequadas de forma a traçar uma rota mais cómoda e segura em 
qualquer altura. 
 
O software foi concebido tendo em mente a facilidade de uso e a facilidade de planeamento de 
rotas. A interface é muito intuitiva e simples de usar. Em segundos apenas é possível ficar a 
conhecer todos os detalhes da carta náutica, definir pontos de destino ou descobrir mais dados 
sobre as condições meteorológicas, que são enriquecidas com dados como as temperaturas, a 
direção e velocidade do vento ou a nebulosidade. 
 
Com a BlueChart® Mobile, os utilizadores dos equipamentos da Apple têm acesso a uma 
ferramenta com visualização interativa de dados cartográficos náuticos, que são mostrados em 
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cores ricas e tons sombreados para uma melhor interpretação e visibilidade. A aplicação recorre 
aos mesmo dados que a BlueChart e é ainda compatível com a ActiveCaptain. Esta comunidade 
online conta com mais de 100 mil utilizadores que partilham entre si e em tempo real 
informações de interesse para quem se dedica à navegação. 
 
É possível transferir todos os detalhes da rota, os pontos de referência e os planos de 
navegação através da rede sem fios para os GPS/plotters cartográficos das séries GPSmap 
4000, 5000, 6000 e 7000 da Garmin, necessitando para tal de acesso ao router. 
 
“A excelência tecnológica da Garmin é mais uma vez sublinhada com a apresentação da versão 
Mobile da BlueChart”, afirma Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. 
“Procurámos não fazer concessões no que respeita à qualidade e quantidade de informação 
disponível na versão Mobile, e considero que fomos bem-sucedidos. A BlueChart® Mobile é um 
parceiro ideal para quem tem iPhone, iPad ou iPod Touch e apresenta argumentos de peso, 
como o alargado espetro de informação, a possibilidade de acesso à ActiveCaptain ou a 
capacidade de transferência de dados para alguns equipamentos da nossa marca através de 
rede sem fios”, explica a responsável da Garmin. 
 
A aplicação está disponível de forma gratuita na Apple Store, sendo depois necessário 
selecionar uma de dez regiões do mapa-mundo. Os preços variam entre os 20 e os 50 euros, 
dependendo da zona escolhida. 
 

 
 
 

* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 

 
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 25 de Dezembro, 2010, 
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: 
Ana Franco    
EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
 
Mariana Dias 

http://www.garmin.com/newsroom�
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html�
mailto:ana.franco@edc.pt�
mailto:frocha@edc.pt�


PRESS RELEASE 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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