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GPS Garmin: o seu companheiro de eleição 

para evitar filas de trânsito 
 

 
 

• Com pressa de chegar àquela reunião de trabalho num dia de trânsito intenso? 
Aceite a ajuda do seu GPS Garmin com informações em tempo real e evite as 
filas 

 
 
Lisboa, 20 de dezembro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, relembra a disponibilidade do serviço de informações de trânsito da marca. Disponível 
em todos os dispositivos GPS Garmin com a terminação «LT» (por exemplo: nüvi 2595LT e nüvi 
3490LT), este serviço muito útil permite evitar as filas de trânsito e poupar tempo precioso na 
estrada, gratuitamente durante toda a vida do equipamento, sem a necessidade de subscrições. 
 
Com o serviço de Informações de Trânsito da Garmin, o utilizador tem acesso a uma visão 
detalhada e em tempo real sobre o estado do trânsito, que inclui o tempo do percurso, os 
atrasos verificados no trajeto e a hora prevista de chegada, tendo em consideração o cenário de 
tráfego na estrada. Quando o serviço deteta congestionamentos de trânsito no percurso, faz 
novamente o cálculo do percurso até ao destino pretendido e faculta ao condutor alternativas 
mais rápidas, de forma a minimizar o tempo de viagem e a poupar tempo. 
 

Para utilizar o serviço, o condutor tem somente que 
recorrer ao ecrã do equipamento e verificar as condições 
de trânsito na zona onde está e no percurso que vai 
tomar. A interface intuitiva faculta uma série de 
pictogramas de diferentes significados (obras na via, 
engarrafamentos, acidentes, entre outros) e as estradas 
são classificadas com um código de cores (verde, amarelo 
ou vermelho) consoante a intensidade de trânsito. 
 

Com atualizações em tempo real, o serviço de Informações de Trânsito não requer qualquer 
atualização de software ou de firmware e tem uma duração ilimitada. 
 
Pode verificar a compatibilidade do seu equipamento Garmin com este serviço em 
www.garmin.com/pt/extras/extras-informacoes-de-transito/. 

http://www.garmin.com/pt/extras/extras-informacoes-de-transito/�
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“O trânsito com que nos confrontamos diariamente não nos tira apenas tempo útil, em que 
podíamos estar com a família ou a trabalhar, mas faz com que tenhamos que reorganizar o 
nosso quotidiano prevendo já a triste realidade dos congestionamentos e dos acidentes na 
estrada”, afirma Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. “Além de gratuito, o 
serviço de informações de trânsito em tempo real da Garmin é uma mais-valia para qualquer 
pessoa que tem de lidar com esta realidade, e que pode agora recorrer ao dispositivo GPS para 
o ajudar a evitar filas de trânsito, obras na estrada ou outros congestionamentos. O serviço traça 
um novo percurso até ao destino, evitando estes problemas e poupando muito tempo ao 
condutor», sublinha Mariana Dias. 
 
 
 

* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
* Nota para clientes na União Europeia: o uso de transmissores de FM é atualmente ilegal em alguns 
países europeus, devido a restrições de utilização de frequências de rádio. É da sua responsabilidade 
verificar as leis locais em todos os países europeus onde pretende usar o transmissor FM, de modo a 
garantir que seu uso é legal. O utilizador aceita a responsabilidade total pelo cumprimento das leis e 
regulamentos aplicáveis no país de uso. Os seguintes países permitem a venda do transmissor FM de 
baixa potência compatível com a EN 301 357-2, mas não o seu uso: França, Grécia, Itália, Holanda, 
Eslovénia. Os seguintes países permitem a venda e uso de transmissor FM de baixa potência 
compatível com a EN 301 357-2, mas o utilizador deve obter uma licença antes de o utilizar: Hungria e 
Polónia. 
 

 
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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