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App Garmin Helm: Controlo total do plotter 
cartográfico através do dispositivo móvel 

 
 

 
• Os utilizadores poderão monitorizar e controlar os seus sistemas de navegação, 

mesmo quando estão longe do leme 
 

• A aplicação suporta até cinco dispositivos móveis em simultâneo e vem equipada 
com funcionalidades especificamente desenhadas para garantir a segurança a 
bordo da embarcação   

  
Lisboa, 23 de dezembro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de 
navegação por satélite*,anunciou hoje a Garmin Helm, uma aplicação móvel 
gratuita que permite aos navegadores a visualização e controlo  dos seus plotters 
cartográficos multifuncionais a partir do seu dispositivo móvel.  Com a Garmin 
Helm, os utilizadores poderão monitorizar e controlar os seus sistemas de 
navegação, mesmo quando estão longe do leme, tendo acesso a todos os menus 
multifuncionais, ecrãs e funcionalidades disponíveis. Tudo, de uma forma simples e 
intuitiva. 
 
A app Garmin Helm oferece a mesma facilidade de uso e simplicidade garantidas 
pelos equipamentos da Garmin desenhados para a área de navegação. Logo à 
partida, o utilizador pode escolher que plotter cartográfico pretende controlar através 
do seu dispositivo móvel, selecionando-o a partir de uma lista de miniaturas exibidas 
no ecrã. Se existirem vários plotters cartográficos SmartMode ™ instalados, as 
miniaturas serão agrupadas com base na ordem pela qual foram instalados no 
barco. A partir do momento em que seleciona o equipamento pretendido, o 
navegador passa a conseguir controlar totalmente o plotter cartográfico através do 
ecrã da aplicação móvel. Entre outras coisas, poderá alterar facilmente o ecrã 
multifunções que pretende visualizar e controlar, tendo acesso exatamente às 
mesmas informações que estão disponíveis no leme. 
 
A Garmin Helm suporta até cinco dispositivos móveis em simultâneo e vem 
equipada com funcionalidades especificamente desenhadas para garantir a 
segurança a bordo da embarcação, sem compromisso para uma boa experiência de 
navegação. Entre outras opções, a aplicação permite restringir ou limitar o acesso 
móvel ao leme. A opção View Only permite apenas a visualização dos dados, mas 
existe a possibilidade de proibir qualquer tipo de interatividade com o plotter 
cartográfico.  
 
“Os dispositivos móveis são já parte integrante do nosso dia-a-dia 
profissional e pessoal, razão pela qual este lançamento é visto pela Garmin 
como estratégico e ao mesmo tempo essencial para conseguirmos garantir a 
melhor experiência de navegação aos nossos clientes”, afirmou Natália 
Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria.  
“Ao oferecer o controlo dos plotters cartográficos através de um dispositivo 
móvel, a app Garmin Helm está a acrescentar à excelência tecnológica já 
garantida pelos equipamentos que estão a bordo, um maior conforto, 
conveniência, segurança e interatividade. Vantagens que são valorizadas 
pelos amantes da navegação”. 
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A aplicação Garmin Helm é totalmente gratuita e está disponível na App Store para 
iPad® e iPhone®. É compatível com as séries Garmin GPSMAP® 8000 Glass Helm 
e GPSMAP 8500 Black Box. A ligação entre o iPhone ou iPad e os equipamentos da 
série GPSMAP Glass Helm instalados a bordo só pode ser feita através do Garmin 
Marine WiFi Adapter (vendido separadamente). No entanto, a app Garmin Helm 
será totalmente suportada pelos plotters cartográficos GPSMAP lançados 
futuramente. Para mais informações sobre a compatibilidade com os diversos 
modelos disponíveis consulte o site www.garmin.com/pt. 
 
O segmento de negócios marítimo da Garmin é líder no fornecimento de 
equipamentos de navegação e comunicação para clientes da área do retalho e 
OEM. O portefólio da Garmin inclui o mais sofisticado conjunto de plotters 
cartográficos e ecrãs táteis multifuncionais, sonares, radares de alta definição, 
soluções de piloto automático, cartografia de alta resolução, instrumentos e 
navegação, entre outros exemplos, da indústria. Estes são produtos e serviços 
reconhecidos pela inovação, fiabilidade e facilidade de uso que oferecem. 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
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 
 
Natália Cabrera 
Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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