
Focada na Transformação
Digital da Vela



Quem somos?
.



A ProRegatta é uma empresa Portuguesa, sendo o seu foco a

transformação digital da Vela. Um dos nossos grandes objetivos é o

de tornar a vela num desporto mais fácil não só para aqueles que

estão a aprender como também para aqueles que estão a ensinar.

A ProRegatta é um projeto a longo prazo, onde, nos dias de hoje, o

seu mercado está em constante crescimento, e por isso, queremos

fazer a diferença ao apostar em funcionalidades como o Tracking, a

transmissão de Regatas em Tempo Real, a segurança, na

comunicação, na qualidade/preço e no facto de que Podemos

ajudar os velejadores a desenvolverem e a melhorarem as suas

capacidades de uma forma mais acessível, através do meio online.



Os Produtos
.



Plataforma SaaS da 
ProRegatta

✓ Criação de Campeonatos no Micro-site

✓ Notificações Push para comunicar com os participantes
e seguidores, através da App

✓ Integração com o AdSense e o Google Analytics

✓ Integração com as Social Media - Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn and WhatsApp

✓ Tipos de Regata: Campeonatos, Handicap, Match Race, 
Frotas, Medal Race e Round Robin 

✓ As boias podem ser adicionadas através do site ou da 
App

✓ Pagamentos com cartão de crédito, via Stripe



App da ProRegatta

✓ Tracking

✓ Transmissão das Regatas em Tempo Real

✓ Treino com Amigos (treino em grupo com a 
equipa, amigos ou escolas) 

✓ Botão de SOS – disponível no Tracking

✓ Distância desde a linha de partida

✓ Velocidade

✓ Direção 

✓ Tempo da Regata

✓ Contagem Regressiva



Botão SOS

✓ Esta funcionalidade envia uma mensagem com as 

coordenadas de GPS, em formato Google Maps, para 

um máximo de três números de telemóvel, escolhidos 

pelo velejador. É necessária rede GSM para que este 

botão funcione. Útil em casos de: 

➢ Falta de vento

➢ Avarias com o barco

➢ Perdido no nevoeiro

➢ Cair ao mar

➢ Problemas de Saúde 



Porque somos diferentes
dos nossos concorrentes?

✓ Somos o único software com todas as

funcionalidade integradas

✓ Gestão dos Clubes

✓ Tracking

✓ Gestão dos Membros

✓ Site para o clube e para os campeonatos

✓ Uma comunicação mais eficaz e direta

através das notificações push

✓ Todas as ferramentas estão no meio

online e a um preço acessível




