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ermitem ver as notificações que chegam 
ao smarpthone, descarregar aplicações 
e responder a chamadas sem ter de 
mexer no smartphone. O relógio inteli-
gente é o último grito da tecnologia. Mas 

não é um dispositivo independente. A maioria das 
funções depende da ligação Bluetooth ao smartphone, 
que não resiste a mais de 10 m de distância ou, no caso 
do Samsung Galaxy Gear, a 14 metros.
Outro inconveniente é a duração da bateria, que ex-
ceto no Cookoo Watch, dura entre 1 e 6 dias. É mais 
um aparelho para carregar com frequência, além do 
smartphone e do tablet. Para poupar energia, o Sam-
sung, o I’m Watch e o ZeWatch desligam o ecrã quan-
do não está a ser utilizado ou a receber notificações, 
o que faz pouco sentido num relógio de pulso onde as 
horas devem estar sempre visíveis.
São aparelhos com argumentos diferentes, mas par-
tilham as funções de relógio e a possibilidade de se 
ligarem via Bluetooth ao telemóvel para receberem 
avisos de notificações e ler as mensagens nalguns 
casos. Os mais sofisticados permitem ler vários tipos 
de mensagens, mas esta funcionalidade nem sempre 
está disponível para alguns programas mais popu-
lares. Entre os mais básicos, o Cookoo Watch não per-
mite visualizar o conteúdo dos avisos, enquanto o 
ZeWatch se limita a reproduzir os alertas sonoros do 
telefone.
Outro trunfo em todos os modelos, exceto o Cookko 
Watch, é a possibilidade de atender as chamadas de 
telemóvel. Porém, só o Samsung Galaxy Gear, o I’m 
Watch e o ZeWatch o podem fazer diretamente no reló-
gio. O Samsung, I’m Watch e Sony (com auriculares) 
também permitem fazer chamadas a partir do relógio. 
Sem o telemóvel por perto pouco mais são do que um 
relógio, e ligados a este só reproduzem algumas fun-
ções de modo limitado. Podemos sobreviver sem estes 
caprichos até que consigam evoluir e tornar-se úteis.
Exceto o Pebble, que até ao fecho desta edição só en-
contrámos na loja do fabricante nos Estados Unidos,  
todos os modelos estão disponíveis em lojas físicas ou 
através de lojas online portuguesas ou na Europa. 
Nos estabelecimentos tradicionais, apenas encontrá-
mos o Sony SmartWatch e o Samsung Galaxy Rear. ¬
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Smartwatch só com smartphone
Testámos 6 exemplares do 
fenómeno tecnológico do ano. 
Sony SmartWatch 2, Samsung 
Galaxy Gear e Pebble 
destacam-se pela boa 
qualidade

Relógios inteligentes

Q 

Q 

R

R

Tem ecrã tátil.
Fácil de utilizar.

Aparelho leve e pouco 
volumoso.
À prova de àgua desde 
que a ligação micro-USB 
se mantenha coberta.

Para fazer ou receber 
uma chamada, 

é preciso recorrer a 
auriculares Bluetooth.

Tem ecrã tátil.
Fácil de utilizar.

Resistente à água.
Inclui câmara de qualidade 
razoável para fotografia 
e vídeo. Com microfone e 
alta voz, permite fazer e 
receber chamadas com boa 
qualidade.

Só funciona com 
alguns aparelhos da 

marca. O ecrã desliga-se 
quando não está a ser 
utilizado.

Melhor 
do Teste

Escolha 
Acertada

Escolha  
Económica

Sony 
SmartWatch 2
Sistema operativo: Android 
4.0 ou superior. 
Peso: 47 g. 
Duração da bateria: 3 dias.
€ 189 a € 199

79
SamSung 
galaxy gear
Sistema operativo: 
Android, mas apenas 
compatível com os 
smartphones Samsung 
Galaxy Note 3 e Galaxy S4. 
Também será compatível 
com o Note 2 e Galaxy S3 
após a atualização para 
Android 4.3.
Peso: 73 g. Duração da 
bateria: 2 a 3 dias. 
€ 279 a € 299,90

79
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Smartwatch só com smartphone
€ 160

PouPançaProteste

Relógios inteligentes

Q 
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Com aspeto, 
dimensões e peso de 

um relógio de pulso normal, 
tem uma bateria com boa 
autonomia. 
À prova de água. 
Disponibiliza muitas 
aplicações.

Ecrã monocromático 
de baixa resolução 

e sem funcionalidade tátil.
Permite receber chamadas, 
mas só via auriculares 
Bluetooth.

Com microfone e alta 
voz, permite fazer 

e receber chamadas.
Disponibiliza muitas 
aplicações.

Pesado e volumoso. 
O ecrã desliga-se 

quando não está a ser 
utilizado. 
Obriga a carregamento 
diário.
As aplicações são difíceis 
de instalar. É pouco 
confortável de utilizar.
É o mais caro do teste.

Tem a autonomia, o 
aspeto e as 

dimensões de um relógio 
de pulso normal.

Limitado em 
funcionalidades. 

Não permite fazer ou 
receber chamadas. O 
utilizador é notificado de 
uma nova chamada sem 
informação do "chamador".
Disponibiliza as 
notificações das 
mensagens de texto, redes 
sociais e calendário, mas 
não permite aceder ao 
conteúdo. Sem função de 
alarme.

Com microfone e alta 
voz, permite receber 

chamadas. 
Funciona com todos os 
sistemas operativos.

Muito limitado em 
funcionalidades.

Não disponibiliza 
notificações de mensagens 
no ecrã. Este desliga-se 
quando não está a ser 
utilizado. A identificação 
do "chamador" só funciona 
com smartphones com iOS.
Sem função de alarme. 
Ecrã com fraca legibilidade 
sob luz intensa 
ou no exterior.

Pebble
Sistema operativo: 
Android e iOS. 
Peso: 37 g. Duração  
da bateria: 5 a 6 dias. 
€ 108,89
Comprado via Estados 
Unidos, pode obrigar a 
custos extra na alfândega. 
No melhor cenário, paga no 
total € 137, mas também 
pode ultrapassar uns 
exorbitantes 200 euros. 
Peça o envio por correio 
normal.

cookoo Watch
Sistema operativo: 
Android 4.2.2 e 4.3 e iOS 6 
e 7. Peso: 75 g. 
Duração da bateria: mais 
de 2 anos.
€ 119,90 a € 129,86
€ 122,90 a € 168,77 
com custos de transporte 
para Lisboa, por exemplo.

I'm Watch
Sistema operativo: 
Android 4.0 e iOS 4 
ou superior. 
Peso: 79 g. Duração  
da bateria: 1 dia.
€ 349 
€ 359 com custos de 
transporte para Lisboa, 
por exemplo.

ZeWatch
Sistema operativo: todos.
Peso: 32 g. 
Duração da bateria: 3 dias.
€ 72,49 
€ 76,98 com custos de 
transporte para Lisboa,  
por exemplo.
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