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Centro de Congressos do Estoril

Venues portugueses disponibilizam Google Indoor Maps

O Centro de Congressos do Estoril e o Centro Cultural de Belém disponibilizam, em parceria com o Google, o Indoor Maps.

Integrada no Google Maps esta é uma funcionalidade que permite aos utilizadores visualizarem o mapa do interior do espaço de forma

detalhada, podendo encontrar informações úteis e ajuda em termos de orientação.

O dois venues portugueses fazem parte deste projecto que em Portugal, engloba ainda vários outros espaços, desde estádios de

futebol, como o Estádio do Dragão, no Porto, centros comerciais, monumentos nacionais, estações de transportes públicos até

Universidades.

Os mapas interiores são um trabalho em desenvolvimento da Google e podem ser acedidos através do Google Maps fazendo zoom

sobre o local ou edifício. Se este tiver mais de um piso, o utilizador pode seleccionar o pretendido clicando no número do andar.

O Indoor Maps está neste momento disponível em 24 países.
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