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Circule em segurança e receba alertas de 
radares no seu GPS Garmin 

 

 
 

• Com a “tolerância zero” a marcar cada vez mais presença nas estradas 
nacionais, o GPS Garmin pode ser o melhor companheiro na estrada 

 
 
Lisboa, 18 de janeiro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, sabe que o início de ano é uma altura em que as autoridades de segurança rodoviária 
estão particularmente ativas nas estradas europeias. A prevenção rodoviária e a segurança na 
estrada são preocupações de todos, e a marca conta com mais uma ferramenta para assegurar 
que os utilizadores dos seus equipamentos circulam em segurança e chegam ao destino. 
 
Para viajar de forma segura, há que cumprir as regras de trânsito e os limites de velocidade. 
Para tal, o GPS Garmin é um parceiro ideal para as estradas do velho continente. A marca 
atualiza diariamente a sua base de dados de forma a garantir que os utilizadores têm acesso 
imediato à informação mais fiável sobre radares fixos, móveis, radares temporários e o limite de 
velocidade nas principais estradas. Os equipamentos Garmin facultam aos condutores os alertas 
necessários para cumprir todas as regras de trânsito e oferecem informações detalhadas sobre 
a localização de câmaras de segurança, para que não recebam em casa as aborrecidas multas 
que fazem moça no orçamento. 
 
Os alertas de câmaras de segurança e radares disponibilizados nos GPS Garmin são 
monitorizados por fontes especializadas e não apenas pelo feedback do utilizador. Antes de 
serem incluídos na base de dados, cada local será fisicamente inspecionado para confirmar o 
tipo de radar, direção, velocidade média e distância percorrida. 48 horas depois de confirmada a 
veracidade da informação, ela é incorporada na atualização do software. 
 
Assim que o GPS é atualizado, ele recorre a um software inteligente para comparar o percurso 
do condutor com a localização das câmaras de segurança. Desta forma, o utilizador recebe 
confortavelmente alertas de proximidade de câmaras de segurança, alertas importantes de 
viagem, avisos de excesso de velocidade e alertas adaptados às condições do piso, entre 
outros. 
 
Para beneficiar destas informações diariamente, basta atualizar o seu equipamento GPS, 
ligando-o a um computador com ligação à Internet e adquirir o serviço para Portugal e Espanha  
por €15 euros. Tem ainda a hipótese de subscrever todos os países europeus com o bundle 
Europa por apenas 35 euros por ano. O pacote inclui a cobertura para a Europa, Áustria, 
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Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, República da Irlanda, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino 
Unido.  
 
“Numa altura em que o tráfego aumenta consideravelmente e em que os perigos na estrada 
assumem particular relevância, a Garmin não pôde deixar de alertar os seus clientes e 
utilizadores para a necessidade de uma condução consciente e segura”, afirma Mariana Dias, 
Marcoms Manager da Garmin Portugal. “Para além de disponibilizarmos hardware e software 
premiados e reconhecidos pelo mercado e pelos nossos clientes, a nossa empresa oferece 
ainda um serviço de atualizações de software com mais-valias óbvias”, explica. “Todas as 
informações facultadas nos updates são criteriosamente verificadas para que o sistema de 
alertas funcione eficazmente», conclui Mariana Dias. 
 
 
 

* 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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