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Garmin atualiza software das séries GPSMAP® e 
echoMAP™ e oferece funcionalidades acrescidas 

 
 

 
 

 
 

• Os updates possibilitam a partilha de mapas e dados de utilizador como waypoints, rotas e 
tracks com outros equipamentos compatíveis e conectados em rede 
 
• O novo software permite a configuração dos dispositivos de ambas as séries para 
navegação à vela 

 
 

Lisboa, 9 de janeiro de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, atualiza software para as séries GPSMAP® e echoMAP™. As novas 
funcionalidades oferecem aos utilizadores dados essenciais para uma navegação mais 
confortável e objetiva, ao mesmo tempo que poderão aproveitar melhor os seus 
equipamentos. 
 
 
Com a nova versão do software os navegadores podem partilhar mapas e dados de 
utilizador, como waypoints, rotas e tracks, com outros equipamentos compatíveis e 
conectados em rede, além de poder partilhar com outras unidades GPSMAP® o radar e o 
novo módulo de sonda Down vu e Side vu. O update das séries GPSMAP® e echoMAP™ 
traz boas notícias para os apaixonados de embarcações à vela, incorporando um conjunto 
de características chave para uma navegação otimizada, configurando o equipamento para 
satisfazer as necessidades desta atividade específica. Os fãs desta atividade poderão 
adicionar o sofisticado dispositivo NMEA 2000 à sua rede para obterem informação sobre o 
vento real e percecionado. 
 
Com esta atualização, os dispositivos das séries echoMAP™ 50 e 70, que combinam 
características de plotter e sonda, agora podem ser ligados em rede com os transdutores de 
50 kHz, ganhando uma maior amplitude de operacionalidade. A cartografia BlueChart® g2 
Vision® também está agora disponível para os equipamentos destas duas séries, 



oferecendo tecnologia de Rotas Automáticas, perspetivas em 3D e mapas com imagens de 
satélite, entre muitas outras opções. 
 
A atualização do software para as unidades 500 e 700 da série GPSMAP® e para as 
unidades 50 e 70 da série echoMAP™ pode ser feita via download gratuito através do site 
da Garmin, em http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4763. 
 
Já os portadores dos modelos 800, 1000 e 8000 Glass Helm da série GPSMAP® terão de 
esperar até fevereiro de 2014 para terem disponível a atualização dos softwares destas 
unidades. 
 
“O segmento náutico é uma área de grande enfoque da Garmin, tendo apresentado 
um aumento da receita de 24%, um resultado muito significativo tendo em conta a 
recessão económica que se faz sentir a nível mundial que afetou bastante a compra 
de novas embarcações”, afirma Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. 
Apesar de ser uma indústria com uma dinâmica muito desafiante, a eficiente gestão das 
despesas operacionais liderada pela Garmin deu origem a receitas operacionais positivas 
neste trimestre.  
Ainda nas palavras da responsável, a empresa “vai continuar a focar-se na inovação 
tecnológica e na oferta de updates de software para proporcionar equipamentos mais 
otimizados aos seus atuais utilizadores”. 
 
 
Para mais informações sobre outros produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.com/pt, www.garmin.com/us/products/onthetrail/, www.garmin.blogs.com e 
http://twitter.com/garmin. 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 
* 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 
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