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Conduza em segurança com a tecnologia 
Bluetooth incorporada nos equipamentos 

Garmin 
 

 
 

• Vários modelos Garmin disponibilizam a tecnologia Bluettoth nos 
equipamentos, permitindo aos condutores fazerem e receberem chamadas em 
modo mãos-livres com todo o conforto e cumprindo todas as regras de 
segurança rodoviária 

 
 
Lisboa, xx de janeiro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, tem como princípios basilares da sua área de atuação e de desenvolvimento de 
produtos a promoção da segurança rodoviária e de uma condução consciente e responsável. 
Por essa razão, a marca enriqueceu muitos dos seus dispositivos GPS com conectividade 
Bluetooth, de forma a que os utilizadores possam conduzir com segurança e utilizar o telemóvel 
sempre que recebem ou querem fazer uma chamada.  
 
Recorrendo a esta bem-sucedida tecnologia de rede sem fios, os condutores podem emparelhar 
os telemóveis compatíveis com os GPS da Garmin para efetuarem e receberem chamadas 
telefónicas sem terem de utilizar o terminal móvel. Para tal, têm ao dispor o microfone e a coluna 
embutidos no equipamento GPS, que permitem liberdade de movimentos, um total conforto na 
utilização e, mais importante que tudo, asseguram que o condutor se mantém focado na estrada 
e na condução. O telemóvel pode ficar simplesmente guardado na carteira ou no porta-luvas, 
desde que tenha o Bluetooth ligado e desde que esteja emparelhado com o GPS. 
 
Além disso, o utilizador pode usar a interface do GPS para efetuar chamadas telefónicas para 
centenas de diferentes Pontos de Interesse (POI) facultados pela Garmin. Desta forma, é 
possível fazer uma reserva rápida por telefone num hotel enquanto ainda está em viagem, ou 
marcar uma mesa naquele restaurante especial – e sempre sem pegar no telemóvel. 
 
“A Garmin é conhecida pela mensagem de condução consciente que passa com cada novo 
produto que lança”, sublinha Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. “A inclusão 
de tecnologia Bluetooth e a consequente aptidão para utilização do telemóvel em modo mãos-
livres, testemunha a nossa dedicação às regras de segurança rodoviária e à segurança dos 
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condutores. Consideramos que ninguém tem de perder uma chamada telefónica por estar a 
conduzir, pelo que enriquecemos os nossos GPS com as ferramentas necessárias para que 
todos possam efetuar e receber chamadas sem colocar em causa a sua segurança e a dos 
outros“, explica a responsável da marca. 
 
As chamadas em modo mãos-livres da Garmin funcionam com todos os equipamentos da marca 
que incluam a tecnologia Bluetooth. Para efetuar o emparelhamento com o telemóvel 
compatível, o utilizador deve aceder ao menu Definições, dentro de Ferramentas. 
 
 
 

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