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Garmin lança app de navegação Víago™

 

  
 

 

 App de navegação com funcionalidades avançadas e suporte para 
navegação pedestre.  

 Acesso a conteúdos premium que não estão disponíveis nas aplicações 
gratuitas. 

 Planeamento de viagens com possibilidade de definir pontos de paragem e 
múltiplos destinos numa única rota. 

 
 
Lisboa, 26 de junho de 2014 - A Garmin International Inc, uma unidade da Garmin 
Ltd., líder mundial em soluções de navegação por satélite*, anunciou hoje o 
lançamento de uma nova aplp de navegação com conteúdos premium para os 
sistemas operativos Android e iOS: a Víago™ 
A Garmin Víago™ oferece funcionalidades avançadas de navegação que ajudam 
os condutores a ultrapassarem as mais exigentes e desafiantes situações, de uma 
forma simples e rápida.  
 
Equipada com conteúdos premium que não estão disponíveis nas aplicações 
gratuitas, esta nova app da Garmin coloca à disposição vários mapas de diferentes 
regiões do Mundo e ferramentas de navegação extremamente úteis para uma 
condução mais segura e controlada. A aplicação Garmin Víago é o ponto de partida 
perfeito para qualquer viagem. O condutor tem acesso não só a direções de rota 
(ponto-a-ponto) extremamente precisas, mas também a mapas de alta qualidade da 
HERE, e a funcionalidades premium.  
 
Toda a informação é exibida numa interface simples que garante a perfeita 
visualização da informação que é realmente importante, como é o caso do mapa. O 
planeamento de viagens fica também significativamente facilitado através de uma 
estrutura que lhe permite definir pontos de paragem e múltiplos destinos associados 
a uma única rota. A app indica ainda as condições meteorológicas para o dia em 
que a viagem está marcada, e inclui uma previsão para os três dias seguintes. Os 
utilizadores poderão facilmente ter acesso a dados relevantes como a velocidade a 
que circulam e os limites legais na zona onde se encontram, informação 
meteorológica, o mapeamento do estado do trânsito, visualização de fotos realistas 
referentes a cruzamentos e interseções, entre outras informações.  
 
Esta aplicação permite ainda que o condutor construa a solução de navegação 
perfeita para as suas necessidades e exigências através da instalação de add-ons 
premium, como mapas que podem ser facilmente descarregados (Maps to Go) e 
que não exigem ligação à internet para serem utilizados, indicação de tráfego em 
tempo real com cálculo automático de rotas alternativas, navegação urbana com 
suporte para toda a estrutura de transportes públicos1, visualização de rota em 3D, 
entre outras opções. Os mapas do Maps to Go ficam armazenados localmente, no 
smartphone, garantindo o funcionamento perfeito de todos os serviços mesmo em 
zonas de fraca cobertura de rede. O Maps to Go pode ainda ser utilizado sempre 
que se desloca ao estrangeiro, evitando assim os custos elevados da navegação de 
dados em roaming. Os diferentes mapas podem ser adquiridos facilmente dentro da 
própria aplicação. 
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Disponível na Apple Store e no Google Play com um PRVP de lançamento de 0,99 
euros, a Víago é a primeira app de navegação via smartphone que integra a Garmin 
Real DirectionsTM (disponível para aquisição), uma solução que lhe indica a rota a 
seguir, passo-a-passo, através de indicações por voz. Ao contrário do que 
tradicionalmente acontece numa solução de navegação, neste caso as direções são 
dadas com base em pontos de referência amplamente reconhecidos, como edifícios 
históricos, marcos reconhecíveis, sinais e semáforos. Tudo como se um amigo 
fosse ao seu lado a indicar-lhe o caminho.  
 
A app Víago é também a companhia perfeita de quem opta por deixar o carro em 
casa e circular em zonas urbanas. Os utilizadores podem alternar facilmente entre a 
navegação automóvel e a pedestre, a partir do momento em que estacionam o carro 
e seguem o restante caminho a pé. A aplicação manterá a rota e as indicações 
ativas, sem que seja necessária qualquer tipo de configuração extra. A área de 
navegação pedestre inclui também informação acerca dos transportes públicos1.  
 
 “Quisemos oferecer aos nossos clientes mais do que uma simples e 
tradicional solução de navegação ponto-a-ponto. O objetivo passou por 
disponibilizarmos uma ferramenta que eles pudessem facilmente ajustar às 
suas necessidades e que realmente aportasse valor para as suas viagens 
diárias, garantindo uma experiência de navegação muito mais confortável e 
eficiente”, disse Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria.  
“Esta é uma aplicação que usa a mais recente tecnologia de navegação da 
Garmin para garantir não só uma maior segurança na condução, mas também 
uma experiência mais calma e mais relaxada, que permita aos condutores 
usufruírem dos momentos que passam ao volante”, acrescentou. 
 
O pacote Safety Kit inclui, entre outras funcionalidades, a Active Lane Guidance 
que disponibiliza gráficos animados, junto ao mapa, com setas que indicam a 
trajetória mais indicada para a curva/direção que vem a seguir. Com o serviço 
Traffic Live os utilizadores são encaminhados de forma automática para caminhos 
alternativos que “fogem” aos engarrafamentos. A informação é conseguida através 
de dados facultados por outros utilizadores em tempo-real. O Panorama View 
oferece visualizações em 3D obtidas a partir de dados facultados pela NASA, para 
uma orientação visual mais intuitiva. O Urban Guidance1 integra a opção referente 
aos transportes públicos, com roteiros detalhados sobre as paragens. Para mais 
informações acerca dos pacotes disponíveis dentro da app, visite o site 
garmin.com/viago.  
 
A Garmin Víago é compatível com o Garmin HUD, uma forma totalmente inovadora 
de visualização da informação de navegação dentro da viatura. O HUD projeta 
todos os dados e as direções no vidro frontal da viatura ou na superfície refletora 
providenciada. Ao oferecer aos condutores toda a informação necessária na lateral 
do seu campo de visão, o HUD impede que estes tenham que desviar os olhos da 
estrada para consultar as indicações no GPS, contribuindo, para uma redução da 
distração e para uma condução mais segura.  
 
A Garmin Víago™ está disponível no Google Play e na App Store a um PRVP de 
0,99 euros até ao próximo dia 7 de julho, preço de lançamento, posteriormente terá 
um PRVP de 1,99 euros. Os restantes pacotes premium podem ser adquiridos por 
um preço entre os 4,99 euros e os 17,99 euros.  
 
A app Garmin Víago é a mais recente adição à família de soluções para o segmento 
automóvel da Garmin, empresa líder no fornecimento de soluções de navegação 
móvel para automóveis, motas e camiões. Os dispositivos de navegação pessoal 
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user-friendly e as aplicações da Garmin oferecem funcionalidades que garantem 
aos condutores benefícios em termos de economia de tempo e de combustível, com 
o objetivo de responder de forma eficiente às principais necessidades da condução 
do dia-a-dia. 
 
Website Viago: http://sites.garmin.com/viago/?lang=pt&country=PT  
 
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. 
 
1 Apenas disponível no sistema iOS nesta fase. Funcionalidade será estendida 
brevemente ao sistema Android. 
 
 
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 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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