
PRESS RELEASE 
 

 

 

 
Garmin® oferece Montana 650T ao Corpo de 

Bombeiros de Águas de Moura 
 
 

 
 
 
 

• Com o verão à porta e a época de maior intensidade de fogos florestais a chegar, a 
Garmin oferece o seu top de equipamentos de outdoor ao Corpo de Bombeiros de 
Águas de Moura 
 
• O Montana 650T vai ajudar a combater mais eficazmente os incêndios e 
nomeadamente a ajudar na sua prevenção, munindo os bombeiros de recursos 
altamente eficazes a vários níveis  

 
 
Lisboa, 12 de junho de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, anuncia a oferta de um GPS Montana 650T ao Corpo de Bombeiros de Águas de 
Moura, no qual Rui Laranjeira é Comandante e explica a mais valia quanto ao recurso das 
Tecnologias GPS num cenário de incêndio florestal, assim como o porquê de ter escolhido 
este equipamento da Garmin. 
 
 
Depois de alguns contactos trocados entre a Garmin Portugal e o Corpo de Bombeiros de 
Águas de Moura, foi orgulhosamente cedido pela marca um dos seus GPS de topo, o 
Montana 650T. O objetivo passa por ajudar o combate aos incêndios, como ainda a sua 
prevenção. 
 
 De entre as suas principais características, o Montana 650T possui um ecrã tátil de 4 
polegadas (4”) com orientação dupla (mapas desenhados e imagem real da estrada), e 
adequado para uso com luvas, o que facilita a sua utilização no dia a dia dos profissionais do 
corpo de bombeiros. 
O mapa topográfico recreativo de 100K Europeu pré-carregado oferece um alargado 
espectro de acesso por várias estradas e caminhos secundários, essencial na procura por 
trilhos e caminhos alternativos. 

 
A câmara de 5 MP com focagem automática permite a criação de fotografias 
georreferenciadas, característica apontada como fundamental por Rui Laranjeira, 
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Comandante do Corpo de Bombeiros de Águas de Moura e comandante de um grupo de 
combate de ataque ampliado (GRUATA Setúbal), um grupo em reforço a outros distritos que 
necessitem de mais recursos e ajuda: “Com o Montana 650T conseguimos ter sempre 
acesso à georeferenciação do local, ou seja, sabemos qual o local exato onde estão os 
bombeiros, onde estão os abastecimentos de água ou até mesmo a localização de 
habitações isoladas ou nas proximidades do incêndio. Esta funcionalidade é muito 
importante tanto para responder com maior exatidão e prontidão aos pedidos de ajuda, como 
para garantir a segurança de todo o corpo de intervenção”. Além disso, fornece o perímetro 
do incendio, ou seja da área ardida, e com imagem de qualidade. 
 
 O GPS Montana 650T tem uma bússola de 3 eixos com altímetro barométrico que 
oferece uma fiabilidade muito superior à dos smartphones. Rui Laranjeira adianta que “a 
bússola do smartphone que usava não tem a mesma capacidade do que um equipamento 
como este. A primeira vez que o experimentei, tendo sido o mote para adquirirmos um para 
o corpo de bombeiros, foi numa formação sobre coordenação de meios aéreos no combate a 
incêndios florestais, onde tivemos a oportunidade de verificar as suas potencialidades, e 
constatámos que o GPS que melhor servia os nossos propósitos operacionais, 
especialmente pelo papel relevante que temos tido nas missões de combate a incêndios no 
norte do país, era o Montana 650T”. 

 
Ao suportar imagens de satélite BirdsEye, mapas personalizados Garmin e navegação 
fotográfica, o Montana 650T guia de forma extremamente precisa do ponto de partida ao 
ponto de destino e de volta exatamente pelo mesmo trilho. 
 
“Para nós é um enorme prazer fazer parte deste grupo de intervenção nacional, os nossos 
bombeiros portugueses, dos mais importantes que existem e muitas das vezes dos mais 
negligenciados em termos de meios tecnológicos. Acreditamos que o Montana 650T está à 
altura do desafio”, afirmou Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibérica. 
 
 
Toda a informação sobre o GPS Montana 650T em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-
trilhos/portateis/montana-650t/prod75228.html  
 
Para saber mais visite http://www.garmin.com/pt-PT/explore/onthewater, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin. https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
1
 Em alguns modelos, é incluído um monitor de ritmo cardíaco. Vendido separadamente em outros modelos. 

² Vendido separadamente. 
 
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 
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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 28 de dezembro, 2013, 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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