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Para o melhor Pai, o melhor Garmin 

 
 

 
 

A empresa comemora o Dia do Pai com um variado leque de GPS 
para Outdoor, Fitness, Auto e Náutica. A ideia é mostrar que há 
sempre um GPS Garmin para cada paixão e, neste dia especial, 
para cada Pai. 
 
 
Lisboa, 12 de março de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, celebra o Dia do Pai com uma lista de GPS transversal a todas as áreas: 
Outdoor, Fitness, Auto e Náutica. O mote é “Para o melhor Pai, o melhor Garmin”, 
passando a ideia que há sempre um Garmin para cada utilizador que responde às suas 
necessidades, paixões e aventuras. O presente ideal para desfrutar em conjunto: Pai e 
filho(a) hoje e sempre.  
 
 
O meu Pai adora aventuras ao ar livre 
 
GPSmap62sc  
O best-seller de outdoor, a primeira paixão dos amantes de provas BTT e 4x4, um modelo 
pensado para vários estilos de aventura. Inclui uma bússola com compensação de 
inclinação de três eixos, um altímetro barométrico, uma câmara de 5 megapíxeis com 
focagem automática (ideal para documentar o percurso), navegação fotográfica e suporte 
para mapas personalizados e imagens de satélite BirdsEye™ (sendo necessária uma 
subscrição). Robusto e à prova de água, o GPSMAP 62sc utiliza uma antena quad helix 
para uma receção incomparável, possui uma ligação USB de alta velocidade e liga-se 
facilmente e através de tecnologia sem fios aos navegadores portáteis Garmin 
compatíveis. PVP recomendado de 469 euros. Toda a informação disponível em 
 http://sites.garmin.com/gpsmap62/info/?lang=pt&country=PT. 
 
eTrex 30 
O eTrex 30 apresenta características e funcionalidades melhoradas como a sua interface 
e o ecrã de 2,2 polegadas, 65 mil cores e legível sob luz solar. Foi concebido para resistir 
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aos elementos da natureza, tais como pó, sujidade, humidade ou água. Com a ranhura 
para cartões microSD™ e os 1,7 GB de memória interna, o eTrex 30 permite-lhe carregar 
vários mapas: TOPO, BlueChart g2® e City Navigator NT®. Possui altímetro barométrico, 
bússola electrónica de 3 eixos, receptor de GPS de alta sensibilidade e Geocaching 
informatizado. A vida útil da bateria é de 25 horas. Disponível com um PVP de 249 euros, 
IVA incluído. Mais informações em  
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145&pID=87774. 
 
 
Para arrancar até o Pai mais preguiçoso do sofá 
 
Forerunner 10 
Se o Pai não for atleta mas quiser iniciar um treino organizado e de forma muito simples, o 
recente relógio da Garmin oferece a resposta certa. Todos os quilómetros contam. 
Registe-os todos com o novo Forerunner 10, o relógio de corrida com GPS mais simples 
da Garmin. Regista com precisão o quão longe e quão rápido corre e as calorias gastas, 
ajudando a controlar os seus objetivos. A corrida de hoje é a motivação de amanhã, por 
129 euros PVP. Veja mais em http://www.garmin.com/pt/forerunner10. 
 
 
Um presente para "pescar" muitos beijos e abraços 
 
Portable Echo Kit  
Esta é uma inovação da Garmin no segmento de produtos marítimos. Trata-se de uma 
bolsa de transporte que contém tudo o que é preciso para uma boa pescaria. Seja para 
utilizar em caiaques, em canoas, em pequenos navios ou até na pesca no gelo, o kit 
portátil echo oferece a resposta certa para as necessidades de qualquer pescador(a). Esta 
bolsa de transporte permite acomodar qualquer um dos modelos inseridos na ampla gama 
de sondas Garmin echo desde o modelo mais simples, a echo 100 até à 550c. O kit 
portátil está disponível com um PVP de 109 euros. Mais informações em 
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=114006. 
 
 
Eu e o meu Pai juntos, sempre! 
 
GPS Nuvi 3590LMT e software gratuito Voice Studio 
O GPS Nuvi faz parte da gama de navegadores de topo premium da Garmin. Com um 
espantoso design ultra-fino, um fantástico ecrã de 5 polegadas, funcionalidades 
compatíveis com Live e o nosso novo motor de navegação extremamente rápido 
Guidance 3, o nüvi 3590LMT oferece um funcionamento rápido, velocidade de cálculo e 
fiabilidade de navegação. Outras funcionalidades premium da Garmin incluem 
atualizações de mapas vitalícios, radares exclusivos Cyclops e chamadas de mãos livres 
através de Bluetooth. PVP de 329 euros.  
Info em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=96637.  
 
E a cereja no topo do bolo será personalizar a voz do GPS com o software gratuito 
Voice Studio. É um processo simples e rápido, apenas 30 minutos será o suficiente para 
um resultado super divertido, para que o Pai nunca sinta saudades de ouvir o(a) seu/sua 
filho(a)! Para recordar todos os dias e não apenas mais tarde. Veja aqui 
como http://www.garmin.com/pt/extras/extras-voice-studio/. 
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Na voz de Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Ibéria para Portugal, “temos 
um portfólio de soluções muito rico para que cada utilizador siga o seu trilho 
pessoal. Seja em lazer, em trabalho ou para responder a necessidades quotidianas. 
Queremos passar a ideia que existe sempre um Garmin para cada pessoa e no dia 
do Pai, um Garmin é a prenda ideal”. E Mariana remata dizendo que se o utilizador 
“achar que todos os dias são especiais, então esta será a prenda perfeita, para 
sempre”. 
 
 
Veja aqui a lista de revendedores e agentes Garmin para poder comprara o seu Garmin: 
http://www.garmin.com/pt/revendeurs/. 
 

Se preferir comprar online, visite a página https://buy.garmin.com/shop/. Ao comprar online, a 
Garmin oferece-lhe 10% de descontos  em acessórios. Pode registar o seu equipamento Garmin 
online e em apenas alguns minutos, na página que o fabricante preparou para o efeito, 
disponível em http://www.garmin.com/pt/register. 

 
 
 
* 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 
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936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager da Garmin Ibéria para Portugal 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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