
Tecnologia  

Estudantes portugueses criam aplicação para autista s  

O projeto Enforcing Kids foi criado por dois estudantes da 

Universidade de Lisboa que criaram uma aplicação para 

facilitar a terapia de crianças autistas  
Lusa (com Vânia Maia) 8:00 Quinta feira, 26 de Junho de 2014 |  

 

Em declarações à agência Lusa, um dos responsáveis pelo projecto Enforcing Kids 
explicou que este surge no âmbito de uma cadeira da disciplina de computação 
móvel, no decorrer de um mestrado. Jorge Santos e Cátia Raminhos estão em 
mestrados diferentes, ele pelo Instituto de Educação, ela pela Faculdade de 
Ciências, ambos da Universidade de Lisboa.  
"A aplicação está neste momento em fase de testes para pré-distribuição e enquanto 
essa aplicação está a ser testada para ter uma versão final estável e distribuível 
estamos a avançar com uma plataforma de informação para esta comunidade, a 
comunidade do autismo", adiantou Jorge Santos. Segundo o responsável, a 
plataforma de informação tem vários níveis de utilização, havendo um que está 
disponível ao público em geral através das redes sociais Facebook e Twitter. 
"Para um público mais especializado, com acesso reservado, temos um blogue que 
inclui estudos académicos e temos o grupo no Facebook para a partilha de 
experiências, quer por familiares, quer por terapeutas ou professores", adiantou. 
Ainda em relação à aplicação móvel, Jorge Santos revelou que ela irá servir para 
apoiar o trabalho do terapeuta ou do adulto que acompanhe a criança. "Não digo 
concretamente qual é a atividade ou conjuntos de atividades ou a forma como nós 
damos a volta à situação porque o público saberá quando a aplicação sair", apontou, 
acrescentando que não há ainda uma data para divulgar a aplicação. 
Enquanto a aplicação não sai para o mercado, o projeto Enforcing Kids está na 
plataforma de informação, criada em finais de Março de 2014 e que, entretanto, 
chegou já a 33 países."Temos neste momento pessoas que acedem à página ou 
fazem parte do grupo que são da América Latina, entre México, Honduras, Costa 
Rica, temos depois Espanha, França, Malásia, Argélia, Turquia, Egipto, Brasil", 
exemplificou Jorge Santos. O projecto Enforcing Kids é apoiado pelo Departamento 
de Investigação LaSIGE da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.   
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Inovação  

Cientistas portugueses ajudam a criar smartphone para cegos  

O HoliBraille é uma ferramenta que facilita a escrita em Braille em 

smartphones e outros dispositivos com ecrãs táteis  

 

 

O HoliBraille é uma espécie de capa que se acopla à parte de trás de um smartphone e que 

vibra sempre que o utilizador escreve uma letra em Braille, facilitando o acesso dos invisuais 

às tecnologias de ecrã tátil.  

O projeto reúne cientistas de várias instituições, como o Departamento de Informática da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior Técnico, o 

português Hugo Nicolau está envolvido no projeto enquanto pós-doutorado do Instituto de 

Tecnologia de Rochester (Nova Iorque). A coordenação do projeto está a cargo de Vicki 

Hanson, da Universidade de Dundee (Escócia).  

Esta mesma equipa está, também, a desenvolver um corretor ortográfico de Braille chamado 

B#, que consegue sugerir a palavra correta em 72% dos casos, uma percentagem bastante 

superior à dos corretores comuns.  

Existem no mercado programas de voz que leem o que está no ecrã de um smartphone, mas 

esta tecnologia permite uma utilização mais discreta. A comunicação entre o telefone e o 

aparelho HoliBraille faz-se através de Bluetooth. O programa deteta quais os dedos 

utilizados no processo de escrita (os dedos indicadores, médios e anelares de cada mão 

representam os pontos matriz do Braille) e dá essa informação ao utilizador através de 

vibração.  

O protótipo está a ser testado na Fundação Raquel e Martin Sain, em Lisboa, que dá 

formação a invisuais. O custo de produção do HoliBraille varia entre 80 e 100 euros.  

A equipa não registou qualquer patente das duas invenções, a intenção é que as suas 

descobertas sejam a abertas a todos quantos queiram colaborar.    
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