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Glossário de Termos 

Tabelas ou quadros de comunicação – São recursos utilizados para transmitir 

mensagens. Podem ser feitos em diversos materiais e usados em diferentes suportes: 

avental, livro, papel… [1]. 

Varrimento – O varrimento é um processo de seleção alternativa, isto é, as várias opções 

de escolha são pré-selecionadas sequencialmente e quando a opção pretendida pelo 

utilizador estiver selecionada ele tem de executar o método de seleção. O método mais 

comum de seleção é um clique num switch. O varrimento pode ser executado de maneiras 

diferentes para o tornar mais eficaz: As opções são apresentadas em grelha e não em lista 

e, neste caso, o varrimento começa por ser feito nas linhas e quando o utilizador escolhe 

uma linha passa o varrimento para as opções que estão nessa linha e, assim, torna o 

processo mais rápido, principalmente quando há muitas opções [6]. 

Linhas horizontal/vertical – Tipo de varrimento em que a seleção de uma opção é feita 

com base no ponto de interseção de duas linhas (horizontal e vertical). Quando ativado 

este modo de varrimento, uma linha horizontal começa por percorrer, ciclicamente, toda 

a área ocupada pelas diversas opções de seleção. O utilizador terá de efetuar um clique 

para que a linha horizontal se imobilize sobre a linha de opções pretendida. 

Imediatamente a seguir, uma linha vertical percorre ciclicamente a área das opções de 

seleção e o utilizador terá de efetuar o último clique para parar a linha. A opção que se 

situa exatamente sob o ponto de interseção das duas linhas é a opção que será selecionada. 
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Resumo 

O presente documento descreve o trabalho realizado no âmbito da unidade curricular 

Projeto de Informática, na Licenciatura em Engenharia Informática da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. 

A motivação para o desenvolvimento deste projeto adveio da necessidade de 

disponibilizar uma versão multiplataforma da aplicação MagicContact (Android), mais 

concretamente a funcionalidade “Tabelas de Comunicação”, presente na referida 

aplicação. Ao desenvolver esta funcionalidade para a web, as tabelas de comunicação 

passam a estar disponíveis online e em todos os Sistemas Operativos que permitam a 

instalação de um browser. 

O MagicContact Web trata-se de uma aplicação de acessibilidade para auxílio à 

comunicação de utilizadores com dificuldades na fala e adaptada a utilizadores com baixa 

motricidade-fina ou sem motricidade nos membros superiores, tais como indivíduos com 

Paralisia Cerebral ou com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A adaptação para 

diversos dispositivos, a integração de tabelas de comunicação com a funcionalidade de 

síntese de voz em diversas línguas e as variadas formas de acesso, como é o caso do 

varrimento ou das linhas horizontal/vertical, possibilitam a estes utilizadores expressar-

se e comunicar de forma autónoma. 

O projeto foi desenvolvido com sucesso e testado em contexto real por utilizadores finais, 

na APPC, no Porto. 

 

 

Palavras-chave: Aplicação web, Aplicação de Comunicação Aumentativa e Alternativa, 

Acessibilidade, Motricidade fina. 
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Abstract 

This report describes the work developed during the final project of the Computer 

Engineering degree at the Higher School of Technology and Management, Polytechnic 

of Guarda. 

The motivation for this project came from the need to provide a multiplatform version of 

the application MagicContact (Android), more specifically the functionality 

"Communication Boards", present in MagicContact application. By developing this 

functionality for the web, the communication boards become available online and on all 

operating systems that allow the installation of a web browser. 

The MagicContact Web is an accessibility application to aid communication of users with 

speech difficulties and adapted for users without fine motor skills or severe motor 

impairments such as Cerebral Palsy and Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). 

Adaptation to various devices, integration of communication grids with speech synthesis 

functionality in different languages and the various forms of access, such as scanning or 

horizontal/vertical lines, enable these users to express themselves and communicate 

autonomously. 

The project was successfully developed and tested in real context by end users, at APPC 

from Porto. 

 

 

Keywords: Web application, Augmentative and Alternative Communication 

Application, Accessibility, Low motor skills. 
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1 Introdução 

A comunicação através da fala é uma arma forte na sociedade e a mais comum entre o 

Homo sapiens. Infelizmente, a incapacidade total ou parcial do ser humano comunicar 

verbalmente é uma realidade para muita gente, o que levou à necessidade do 

desenvolvimento de outras formas de comunicação, como é o caso da Comunicação 

Aumentativa e Alternativa (CAA).    

A Comunicação Aumentativa significa comunicação complementar ou de apoio. A 

Comunicação Alternativa apresenta-se como sendo qualquer forma de comunicação 

diferente da fala e usada por um indivíduo em contextos de comunicação frente a frente 

[2]. 

Os utilizadores mais comuns dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação1 

(SAAC) são indivíduos com Paralisia Cerebral, Perturbações do Espetro do Autismo 

(PEA), doenças neurológicas, como a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), ou ainda 

aqueles com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Atualmente, as aplicações de Comunicação Alternativa existentes no mercado foram 

desenvolvidas para plataformas independentes, como o Android, iOS ou Windows. Assim, 

o MagicContact Web, surge como uma aplicação web que permite que os seus utilizadores 

possam usar outros Sistemas Operativos alternativos ao Android, passando a utilizar as 

suas tabelas de comunicação noutros dispositivos, nomeadamente no computador, 

complementando a sua utilização no contexto de mobilidade através de tablets ou 

smartphones. 

1  

                                                 

1 Os Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação (SAAC) são formas de expressão diferentes 

da linguagem falada, que visam aumentar (aumentativos) e/ou compensar dificuldades (alternativos) de 

comunicação e linguagem de muitas pessoas com deficiência [14]. 
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1.1 Enquadramento 

A motivação para o desenvolvimento do projeto descrito no presente relatório, proposto 

pela Fundação Altice Portugal2, surgiu após a frequente pergunta por parte de alguns 

utilizadores da aplicação MagicContact3 se também estava disponível uma versão da 

aplicação para iOS ou para Windows. 

As “Tabelas de Comunicação” representam uma das várias funcionalidades presentes na 

aplicação MagicContact, sendo, no entanto, a mais utilizada. Esta funcionalidade permite 

a comunicação através de tabelas compostas por imagens, símbolos pictográficos ou 

fotografias, acompanhadas ou não de texto e sons (síntese de voz ou ficheiros áudio). 

Estas tabelas podem ser criadas e editadas no website do MagicContact 

(http://magiccontact.org/), mas sem a possibilidade de serem testadas ou usadas online. 

Anteriormente, o utilizador, ou o cuidador que criou as tabelas, teria de enviar sempre o 

ficheiro que contém as tabelas para um equipamento Android para testar essas mesmas 

tabelas. 

Ao desenvolver esta funcionalidade para a web, as tabelas de comunicação passam a estar 

disponíveis em todos os Sistemas Operativos que permitam a instalação de um browser. 

A participação neste projeto, juntamente com outro colega de curso, o Tiago Lucas, surgiu 

através de um convite endereçado pelo Professor Luís Figueiredo, coordenador e 

responsável do projeto MagicKey4, empresa que mantém uma parceria com a Fundação 

Altice Portugal.  

2  

                                                 

2 A Fundação Altice Portugal [13] é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade 

pública, que tem por objetivo concretizar o compromisso de responsabilidade social da Altice Portugal. 

Promove o apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, de um modo sustentável e responsável nas geografias onde a Altice está presente em 

Portugal, procurando contribuir para a capacitação de instituições, para a inclusão social da população em 

risco de exclusão e para a dinamização da cultura e das artes. 

 
3 O MagicContact [12] é uma aplicação gratuita para equipamentos Android que permite acessibilidade a 

smartphones e a tablets, para utilizadores com limitações na motricidade fina (ex: paralisia cerebral), sem 

mobilidade dos membros superiores (ex: tetraplégicos, doentes com ELA). 

É também uma ferramenta de Comunicação Alternativa para pessoas com dificuldades na fala. (ex: paralisia 

cerebral, ou vítimas de AVC). 

Esta aplicação foi desenvolvida pelo Nuno Pinto, antigo aluno do Instituto Politécnico da Guarda, através 

da parceria entre a Fundação Altice e a MagicKey, e está disponível gratuitamente na Google Play. 

 

http://magiccontact.org/
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1.2 Objetivos  

Este projeto tem como objetivo crucial o desenvolvimento de uma aplicação web para 

integrar tabelas de comunicação. Ao desenvolver esta funcionalidade para a web, as 

tabelas de comunicação passam a estar disponíveis em todos os Sistemas Operativos que 

permitam a instalação de um browser. Este ponto revela-se de elevada importância, uma 

vez que as tabelas de comunicação passam a estar disponíveis em mais dispositivos, 

cativando, assim, novos utilizadores.  

O MagicContact Web irá permitir a utilizadores com dificuldades na fala a utilização de 

símbolos como forma de expressão das suas necessidades básicas, vontades e 

sentimentos. A integração de uma síntese de voz na interação com os símbolos de 

comunicação, possibilita uma maior fluidez e compreensão na comunicação entre os 

indivíduos.  

De acordo com o que foi definido com o cliente5 e em linha com os objetivos e metas 

definidas, esta aplicação deverá permitir: 

1. Síntese de voz em várias línguas 

2. Adaptação para diversos dispositivos 

3. Integração de tabelas de comunicação 

4. Múltiplos sistemas de navegação/acesso: varrimento, linhas horizontal/vertical, 

rato ou manípulo externo (switch) 

Paralelamente aos objetivos supracitados, a otimização para o browser Google Chrome é 

também um requisito deste projeto. 

3 

  

                                                 

 

4 O desenvolvimento do Projeto MagicKey começou em 2005 no Instituto Politécnico da Guarda em 

resposta a um desafio concreto de encontrar uma forma eficiente de interação com o computador para 

pessoas que não poderiam utilizar os membros superiores. Nesse mesmo ano produziu-se a primeira 

aplicação, designada por MagicKey, que viria a dar o nome a todo o Projeto. É responsável pela empresa o 

Engenheiro Luís Figueiredo, docente e investigador no Instituto Politécnico da Guarda. 

 
5 Todas as referências a “cliente” neste documento, dizem respeito à Fundação Altice Portugal. 
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1.3 Estrutura do Documento 

O presente documento está organizado em sete capítulos, que descrevem, respetivamente, 

as várias etapas do ciclo de desenvolvimento de software. De seguida, é feita a descrição 

resumida de cada um dos capítulos, a partir do capítulo 2. 

Capítulo 2 

Neste capítulo é apresentada a realização de um estudo e a análise das funcionalidades e 

operacionalidade de três aplicações existentes no mercado das soluções de CAA. No final 

do capítulo é feita uma comparação dessas aplicações com a aplicação web a desenvolver.  

Capítulo 3 

Neste capítulo é descrita a metodologia que foi adotada para o desenvolvimento da 

aplicação web e apresentado o cronograma do projeto.  

Capítulo 4 

O capítulo 4 descreve toda a análise de requisitos, incluindo os vários protótipos da 

aplicação e ainda uma abordagem aos casos de uso fundamentais. 

Capítulo 5 

No capítulo 5 é descrita toda a fase de implementação da aplicação web, desde as 

tecnologias utilizadas até à explicação detalhada da implementação de funcionalidades 

da aplicação, como é o caso dos diferentes modos de interação/acesso. 

Capítulo 6 

O capítulo 6 refere a importância dos testes realizados à aplicação e respetivas validações, 

bem como a garantia de qualidade devido ao envolvimento de utilizadores finais da 

aplicação em todas as fases de desenvolvimento do projeto. 

Capítulo 7 

O último capítulo é destinado às conclusões gerais do desenvolvimento do projeto e 

também revelador de funcionalidades a serem implementadas no futuro.
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2 Estado da Arte 

Neste capítulo é apresentada a realização de um estudo e análise de funcionalidades e 

operacionalidade das soluções já existentes no mercado das aplicações de CAA. Este tipo 

de exploração permite uma visão mais clara e real do que é importante e útil nas 

aplicações deste segmento, assim como estudar alternativas para colmatar a ausência de 

funcionalidades relevantes que justifiquem o desenvolvimento da aplicação web.  

Primeiramente, foram comparadas funcionalidades de três aplicações concorrentes, o 

GRID 3 [3], o LetMe Talk [4] e o Grid Player [5], disponíveis para as plataformas 

Windows, Android e iOS, respetivamente. Com exceção do GRID 3, as aplicações LetMe 

Talk e Grid Player estão disponíveis gratuitamente.  

Contudo, e atendendo às caraterísticas e funcionalidades de cada uma das aplicações, 

apenas foram descortinadas e analisadas com mais pormenor duas das três aplicações 

referidas anteriormente, que são elas o LetMe Talk e o Grid Player. 

Os parâmetros comparativos de análise considerados foram: 

1. Adaptabilidade em diversos dispositivos 

2. Usabilidade e simplicidade de interação com a interface (user friendly) 

3. Acessibilidade (modos de interação/acesso) 

4. Funcionalidades ao nível das tabelas de comunicação: edição de tabelas, teclados, 

síntese de voz, entre outros. 

Na Tabela 1 podem visualizar-se os resultados da comparação de funcionalidades entre 

as três aplicações.  
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Tabela 1 - Tabela de comparação das funcionalidades das aplicações 
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Em linha com os objetivos iniciais deste projeto, e conforme representado na última 

coluna da Tabela 1, o MagicContact Web é uma solução que apresenta resposta e engloba 

novas e relevantes funcionalidades indisponíveis nas demais aplicações analisadas 

anteriormente.  

                                                 

6 Clientes em geral (PVP com IVA a 6%) [9]. 

7 A versão para iOS é gratuita, contudo a edição de tabelas de comunicação/teclados tem de ser feita com 

recurso ao software GRID 3, que tem um custo associado de 599,00€ o que torna inviável, para a maioria 

dos utilizadores, a escolha desta aplicação. 

 

Funcionalidades 

G
R

ID
 3

 

L
et

M
e 

T
al

k
 

G
ri

d
 P

la
y
er

 

M
ag

ic
C

o
n
ta

ct
 

W
eb

 

Varrimento Sim Não Não Sim 

Linhas horizontal/vertical Não Não Não Sim 

Limpar todos os símbolos Sim Não Sim Sim 

Personalização do varrimento Sim Não Não Sim 

Síntese de voz em várias línguas Sim Sim Sim Sim 

Multiplataforma  Não Não Não Sim 

Instalação no dispositivo Sim Sim Sim Não 

Edição e criação de tabelas online Não Não Não Sim 

Reprodução de vídeos Não Não Não Sim 

Manípulo (switch) externo Sim Não Não Sim 

Teclado virtual Sim Não Sim Não 

Texto para voz Sim Não Sim Sim 

Construção frásica Sim Não Sim Não 

Custo 599,00€6 0,00€ 0,00€7 0,00€ 

Aplicação 
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2.1 Análise das Aplicações Grid Player e LetMe Talk 

Das aplicações referidas anteriormente, o Grid Player e o LetMe Talk são as que 

apresentam caraterísticas e funcionalidades mais idênticas àquelas que a aplicação que se 

pretende desenvolver irá possuir. Desta forma, será feito um estudo mais perscrutador 

sobre estas duas aplicações. 

 

2.1.1 Grid Player 

O Grid Player [8] é uma aplicação de Comunicação Aumentativa e Alternativa, que ajuda 

as pessoas que não conseguem falar ou que não tenham um discurso claro a comunicar. 

As frases criadas são lidas com voz sintetizada. 

O Grid Player foi desenhado para ser utilizado com o Grid 3, acarretando, assim, custos 

associados se o utilizador quiser configurar ou criar teclados e tabelas de comunicação. 

Caraterísticas do Grid Player: 

• Alta qualidade de vozes masculinas e femininas 

• Autocomplete de palavras para uma comunicação mais rápida 

• Autocomplete com símbolos para ajudar o reconhecimento de palavras 

A Figura 1 representa a interface da aplicação GRID Player. 

Figura 1 - Interface da aplicação GRID Player, Fonte: [25] 

https://itunes.apple.com/cy/app/grid-player/id456278671?mt=8
https://itunes.apple.com/cy/app/grid-player/id456278671?mt=8
https://itunes.apple.com/cy/app/grid-player/id456278671?mt=8
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Apesar de apresentar funcionalidades interessantes, a nível de predição de palavras e 

símbolos, bem como uma gama de vozes masculinas e femininas de alta qualidade, a 

aplicação não oferece modos de interação na tabela personalizáveis e adaptáveis a um 

utilizador específico. A edição de tabelas de comunicação e teclados tem de ser feita com 

recurso a um software específico, o GRID 3, o que implica gastos para o utilizador, 

tornando-se este um ponto muito negativo para esta aplicação. Além disso, está apenas 

disponível para a plataforma iOS. 

 

2.1.2 LetMe Talk 

O LetMe Talk [4] é uma aplicação grátis de Comunicação Aumentativa e Alternativa 

(CAA) para Android que permite: 

• Alinhar imagens (numa caixa de texto) de forma a que o seu conjunto consista em 

frases com significado 

• Incluir outras imagens a partir do dispositivo, ou tirar fotografias com a máquina 

fotográfica incorporada 

Para utilizar o LetMeTalk, não é necessária qualquer ligação à internet, sendo esta 

caraterística uma vantagem.  

Características do LetMe Talk: 

• Mais de 9000 imagens da ARASAAC (http://www.arasaac.org/) incluídas 

• Síntese de voz (do Sistema Operativo) em várias línguas para imagens e frases 

• Possibilidade de criar ilimitadamente categorias e adicionar novas imagens 

• Pré-configurada para crianças com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.arasaac.org/&sa=D&ust=1562251509386000&usg=AFQjCNGh42rPR1Dz9Cbl4RqXmHAP16AF0A
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A Figura 2 apresenta a interface da aplicação LetMe Talk. 

Figura 2 - Interface da aplicação LetMe Talk.Fonte, Fonte: [4] 

 

Esta aplicação falha na acessibilidade, uma vez que não oferece formas alternativas de 

interação para além do acesso direto (com o toque no ecrã). A existência de scroll na 

aplicação também não é favorável aos utilizadores que tenham dificuldades motoras, que 

certamente terão dificuldades em escolher o símbolo para comunicar. O botão de voltar 

atrás no conjunto de tabelas também é um ponto negativo, uma vez que não é visualmente 

explícito para o utilizador. A edição de tabelas é feita no próprio dispositivo e as opções 

de configuração são limitadas. 

 

2.2 Abordagem Crítica às Aplicações Analisadas 

Apesar de nenhuma destas duas aplicações ser multiplataforma (disponível em vários 

Sistemas Operativos) e acessível através da web, as funcionalidades principais que 

apresentam vão ao encontro ao objetivo crucial definido para o projeto a desenvolver, 

referido na subcapítulo 1.4 – Objetivos. 

Ambas as aplicações permitem a edição e criação de tabelas de comunicação, sendo que 

o Grid Player requer um software específico para fazer a respetiva edição, que por não 

ser gratuito pode ser uma limitação para alguns utilizadores. No caso do LetMe Talk a 



MagicContact Web Estado da Arte 

 

10 

 

edição é feita no próprio dispositivo e apesar de ser gratuita, as opções de configuração 

são limitadas a nível de personalização dos símbolos. 

O MagicContact Web vem, desta forma, colmatar a ausência de algumas funcionalidades 

nas aplicações analisadas anteriormente e melhorar outras, conforme descrito na Tabela 

1.  

Adicionalmente às funcionalidades presentes nas duas aplicações descritas anteriormente, 

a aplicação a desenvolver permitirá a interação através de diferentes modos de acesso: 

varrimento, linhas horizontal/vertical e com manípulos (switch), bem como a 

funcionalidade de reprodução de vídeos e a criação e edição das tabelas de comunicação 

online, opção já existente e disponível no website do MagicContact 

(http://magiccontact.org/) e que conta com vários parâmetros de personalização para cada 

célula da tabela: 

• Texto visível na célula; 

• Cor de fundo da célula; 

• Cor do texto; 

• Imagem; 

• Áudio; 

• Tamanho da imagem; 

• Percentagem dos cantos redondos da célula; 

• Comprimento da célula.  

 

A aplicação web a desenvolver irá ser multiplataforma e acessível através de um browser 

em todos os Sistemas Operativos, sendo este aspeto uma vantagem competitiva face a 

outras aplicações neste segmento e já aqui analisadas, uma vez que não é necessário a 

instalação de software adicional. 

  

http://magiccontact.org/
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3 Metodologia  

Neste capítulo é descrita a metodologia que foi adotada para o desenvolvimento da 

aplicação web. 

Uma metodologia de desenvolvimento [10], em Engenharia de Software, é um 

procedimento usado para estruturar, planear e controlar o processo de desenvolvimento 

de um sistema de informação. 

Tendo em conta o problema de investigação apresentado, o contexto em que está inserido 

e também por sugestão do cliente, a escolha da metodologia recaiu sobre o processo User-

Centered Design (UCD). 

Nos tópicos seguintes, apresentam-se a caraterização da metodologia UCD e o plano de 

projeto. 

 

3.1 Metodologia User-Centered Design 

A metodologia User-Centered Design [11] assenta no princípio de que os utilizadores 

finais devem ser considerados elementos centrais e fundamentais em todas as fases de 

design e desenvolvimento do produto, bem como, claro está, na fase de testes.  

De uma forma sintética, o produto ou o sistema são desenvolvidos tendo em conta as 

necessidades, os requisitos e o feedback dos utilizadores finais. 

Uma definição mais formal, pela Usability Professionals Association (UPA) é a citada 

abaixo: 

“User-centered design (UCD) is an approach to design that grounds the process in 

information about the people who use the product. [11]” 
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3.1.1 Princípios da Metodologia User-Centered Design 

Existem cinco grandes princípios do UCD: 

1. Compreensão clara dos requisitos e tarefas do utilizador; 

2. Incorporação do feedback do utilizador para definição de requisitos e design; 

3. Envolvimento ativo e precoce do utilizador para validação do design do produto 

(protótipo); 

4. Integração do User-Centered Design juntamente com outras atividades de 

desenvolvimento; 

5. Processo de design iterativo. 

A Figura 3 representa o ciclo do processo de desenvolvimento UCD. 

 

 

 

A etapa 1, a análise, consiste em fazer uma pesquisa e análise dos objetivos e necessidades 

dos utilizadores finais, ou seja, a recolha de requisitos. 

Na etapa 2, o design, reúnem-se todas as ideias e requisitos definidos na etapa 1 e procede-

se à elaboração do protótipo tendo em conta as necessidades e objetivos do sistema a 

desenvolver. 

Na etapa 3, a avaliação, o protótipo é validado pelo utilizador final. Se houver requisitos 

a acrescentar ou a retirar, bem como mudanças no design é aqui que devem ser feitos 

todos os ajustes. Se forem feitos no final podem ter um custo mais elevado do que se 

forem feitos durante a fase de especificação de requisitos. 

Figura 3 - Diagrama que ilustra a metodologia User Centered Design, Fonte: [24] 

https://medium.com/artificial-industry/user-centered-design-ac0889e3e1e2
https://medium.com/artificial-industry/user-centered-design-ac0889e3e1e2
https://medium.com/artificial-industry/user-centered-design-ac0889e3e1e2
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Estas duas últimas etapas podem iterar-se até o protótipo ser aceite pelo utilizador final. 

Só após a validação por parte de todos os envolvidos é que se procede ao desenvolvimento 

do produto propriamente dito, que é a última etapa do processo User-Centered Design.  

A vantagem da utilização da metodologia UCD é que o utilizador final está envolvido em 

todas as fases do desenvolvimento do produto. No contexto do presente projeto, isto leva 

a que haja uma melhor perceção do contexto de utilização das tabelas de comunicação e 

das capacidades e limitações dos utilizadores que fazem uso da aplicação, garantindo que 

o resultado final vai de encontro às reais necessidades desses utilizadores. 

Adicionalmente a este processo, o cliente agendou reuniões de periodicidade quinzenal 

intituladas de reuniões de ponto de situação (PDS). Nestas reuniões participavam o cliente 

e os programadores. No início da reunião era feito um apanhado do trabalho que havia 

sido feito nas últimas duas semanas e de seguida eram definidas novas etapas para as 

semanas seguintes. Quando começou a haver versões palpáveis da aplicação, eram feitas 

demonstrações ao cliente e o mesmo testava a aplicação para fazer a respetiva validação. 

Eram feitos sprints de duas semanas e as versões resultantes desses sprints eram testadas 

nas reuniões.  

 

3.2 Plano do Projeto Realizado 

Na Figura 4 está representado o mapa cronográfico com as reuniões, sessões de testes 

realizadas e metas estabelecidas. 

 

Figura 4 - Cronograma do projeto 
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O mapa ilustrado na Figura 4, comprova, desta forma, o seguimento da metodologia User-

Centered Design e as várias reuniões de PDS realizadas ao longo dos cinco meses de 

trabalho. 

A definição de objetivos e o estabelecimento de metas logo no início do processo de 

desenvolvimento de um projeto de software, constitui uma mais valia em termos de 

organização e responsabilidade para com o cumprimento do estabelecido. 

 

3.3 Organização e Divisão do Trabalho 

Uma vez que o projeto foi desenvolvido por dois alunos: o autor e o Tiago Lucas, 

encontra-se especificada, na Tabela 2, a respetiva divisão de tarefas. 

Tabela 2 - Organização e Divisão do Trabalho 

Cristiano Patrício Tiago Lucas 

Síntese de voz em várias línguas Integração de tabelas de comunicação 

Modos de interação: varrimento, linhas 

horizontal/vertical e rato 

Adaptação para diversos dispositivos 
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4 Análise de Requisitos  

A análise de requisitos é um aspeto comum e integrante da primeira fase de qualquer 

processo de desenvolvimento de produto. É nesta fase que é feita a especificação do 

sistema e onde se define o que é que o sistema deve fazer - requisitos. 

No início de fevereiro de 2019, na primeira reunião com o cliente, o mesmo fez um 

enquadramento e apresentou os desafios para o desenvolvimento do projeto, no fundo, o 

que o sistema deve fazer - permitir a comunicação através de símbolos pictográficos, 

constituintes das tabelas de comunicação, utilizando múltiplos modos de 

interação/acesso. 

Assim, foram propostos os seguintes desafios: 

• Integração de tabelas de comunicação; 

• Diferentes tamanhos de ecrã/resolução para tablet/smartphone; 

• Otimização para Google Chrome; 

• Síntese de voz em várias línguas; 

• Compatibilidade com os diferentes modos de acesso: varrimento, linhas 

horizontal/vertical e com manípulos; 

De seguida, foram apresentadas as metodologias a seguir:  

• Reuniões quinzenais 

• Testes com utilizadores finais – Metodologia “User-Centered Design” 

No final, foi apresentado o cronograma previsto para o projeto, que se encontra ilustrado 

na Figura 4, no subcapítulo 3.2 deste documento. 

 

4.1 Análise da Aplicação MagicContact 

A primeira fase do projeto consistiu, assim, na análise da aplicação MagicContact [12]. 

O MagicContact é uma aplicação gratuita para equipamentos Android que permite 

acessibilidade a smartphones e a tablets, para utilizadores com limitações na motricidade 

fina, com paralisia cerebral, sem mobilidade dos membros superiores, como é o caso dos 

doentes com tetraplegia e doentes com ELA. 
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É também uma ferramenta de Comunicação Alternativa para pessoas com dificuldades 

na fala, com Paralisia Cerebral ou vítimas de AVC. Esta aplicação foi desenvolvida pela 

Fundação Altice Portugal em parceria com a MagicKey. 

A Figura 5 ilustra o ecrã inicial da aplicação MagicContact. 

 

 

Como foi referido no capítulo 1.1, a funcionalidade “Tabelas de Comunicação” é a mais 

utilizada entre os vários tipos de utilizadores da aplicação, e que se encontra assinalada 

na Figura 5. 

Desta forma, o principal foco incidiu na análise da referida funcionalidade a fim de 

entender o seu funcionamento aliado aos vários parâmetros de configuração que podem 

ser definidos na aplicação. 

A Figura 6 representa a funcionalidade “Tabelas de Comunicação”, presente na aplicação 

MagicContact. 

Figura 5 - Aplicação MagicContact para Android, Fonte: [26] 

Figura 6 - Funcionalidade "Tabelas de Comunicação" 
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As tabelas de comunicação são constituídas por um conjunto de símbolos gráficos que 

podem ser representados por: imagem, frase ou imagem e frase, como ilustra a Tabela 3. 

Tabela 3 - Representação de símbolos gráficos 

Imagem e frase Imagem Frase 

   

 

Ao efetuar uma ação sobre estes símbolos, neste contexto, o clique, faz com que seja 

reproduzido um som (síntese de voz) referente à frase ou palavra que o símbolo contiver. 

Existem várias estratégias para indicar os símbolos gráficos nos diferentes dispositivos, a 

saber cinco fundamentais [14]: 

• Seleção direta: consiste em apontar ou premir as células (fazendo uso de um 

teclado ou de um ecrã tátil) diretamente com os dedos, com o olhar ou com outras 

partes do corpo para indicar os símbolos de comunicação. 

• Seleção com rato: método de seleção direta que consiste em aceder com um rato 

a teclados ou células com símbolos para comunicar no ecrã.  

• Varrimento dependente: reservado a tabuleiros ou livros de comunicação, o 

utilizador vai apontando, um a um ou em grupos, linhas e colunas, símbolos para 

comunicar. 

• Varrimento independente: apenas para dispositivos eletrónicos, neste caso, é o 

comunicador ou o computador que apresenta diferentes opções a comunicar até 

que o falante assistido selecione o que pretende através de um clique, simulado 

por um comutador. Existem diferentes tipos de comutadores, que podem ser 

selecionados com diferentes partes do corpo. 

• Seleção codificada: cada símbolo tem um código, por exemplo, uma cor, de 

modo que o falante assistido indica, diretamente ou por varrimento, este código 

para transmitir o símbolo ou letra. 

EU GOSTO DE 

EU GOSTO DE 
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É graças a estas estratégias e tecnologias de apoio que é possível que a comunicação esteja 

ao alcance do mais restrito grupo de utilizadores que possuam motricidade-fina muito 

reduzida ou consigam apenas executar um movimento pouco preciso. 

A Figura 7 ilustra os modos de acesso/interação disponíveis na aplicação MagicContact 

e que podem ser configurados a partir da aplicação “Definições” do MagicContact. 

 

 

Todos estes modos de interação irão ser implementados na aplicação web a desenvolver 

e explicados mais detalhadamente no capítulo 5. 

Depois de um estudo perscrutador à aplicação, mais especificamente à funcionalidade 

“Tabelas de Comunicação”, e tendo em conta os desafios lançados pelo cliente, 

procedeu-se à elaboração do primeiro protótipo.  

 

4.2 Prototipagem 

O primeiro protótipo consistiu na elaboração de uma interface muito simplista e 

esteticamente idêntica à interface da aplicação ilustrada na Figura 6. Para a elaboração 

deste primeiro protótipo foram tidos em conta todos os requisitos propostos inicialmente 

pelo cliente e um cuidado especial com o design e a disposição dos elementos. Uma 

interface user friendly e semelhante à da aplicação MagicContact para tablet, com cores 

adequadas e tamanhos ajustáveis foram os parâmetros tidos em conta no desenho dos 

protótipos, já a pensar na acessibilidade da aplicação.  

Figura 7 - Parâmetros de configuração do modo de interação 
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A Figura 8 representa prototipicamente a página inicial do MagicContact Web. 

 

Na Figura 9, pode observar-se o protótipo relativo às definições da aplicação 

MagicContact Web. 

  

Figura 8 - Protótipo I - MagicContact Web - Página inicial 

Figura 9 - Protótipo I - MagicContact Web - Definições 



MagicContact Web Análise de Requisitos 

 

20 

 

Após a realização deste primeiro protótipo e uma vez que estava agendada a primeira 

sessão de testes na APPC para o fim do mês de fevereiro, e em cumprimento com o 

cronograma da Figura 4, procedeu-se à elaboração de uma página web simples, em HTML 

e CSS para representar o protótipo das Figuras 8 e 9. 

A Figura 10 representa a versão evolutiva do protótipo da Figura 8. 

  

Figura 10 - Versão evolutiva do protótipo I – Ecrã principal 
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A Figura 11 ilustra a evolução relativamente ao protótipo representado na Figura 9. 

 

 

4.2.1 Recolha de Requisitos e Apresentação do Primeiro Protótipo 

A visita à APPC, no Porto, no dia 28 de fevereiro de 2019, teve como principais objetivos 

a recolha de requisitos para a versão web das tabelas de comunicação, o MagicContact 

Web, o contacto com utilizadores finais da aplicação, bem como a apresentação de um 

protótipo inicial do projeto a um grupo de terapeutas que acompanham pessoas com 

Paralisia Cerebral. 

O Pedro, um dos utentes da APPC, com Paralisia Cerebral e que tem severas dificuldades 

na fala, é utilizador da aplicação MagicContact, que usa no tablet para comunicar. Apesar 

de sofrer de uma condição que afeta, essencialmente, o sistema motor, o Pedro conseguiu 

demonstrar uma precisão considerável nos movimentos realizados em torno da aplicação, 

o que lhe possibilitou uma comunicação mais fluída, alternando muitas vezes entre 

símbolos e texto para voz. 

Durante a demonstração do Pedro, rapidamente se pôde perceber o quão fundamental se 

torna a dupla símbolos e texto para voz, duas formas de comunicação. Para além de 

Figura 11 - Versão evolutiva do protótipo I - Definições 
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possibilitar uma comunicação mais fluída, a possibilidade de concatenar símbolos e texto 

é uma forma de comunicar mais real e percetível. 

No final da tarde, no decorrer da apresentação do protótipo inicial da aplicação, foram 

recolhidos requisitos propostos pelas terapeutas da APPC e pelo Eng. Daniel Freitas 

(Fundação Altice Portugal). No fim foram aprovados por todos os presentes na sala. 

Ficou definido que a versão online do MagicContact teria dois cenários de utilização: 

• Editar e visualizar tabelas de comunicação online – tarefa levada a cabo pelas 

Terapeutas/Cuidadores. Esta opção está disponível no website do MagicContact, 

acessível através do endereço: http://magiccontact.org/. 

• Usar tabelas de comunicação online – principal objetivo deste projeto. 

Reunidos e estudados todos os requisitos, apresentam-se de seguida, a reformulação dos 

objetivos e a adição de requisitos: 

• Integração de tabelas de comunicação 

• Diferentes tamanhos de ecrã/resolução para tablet/smartphone.  

• Otimização para o Google Chrome 

• Síntese de voz em várias línguas 

• Compatibilidade com os diferentes modos de acesso: varrimento, linhas 

horizontal/vertical e com manípulos. 

• Reprodução de vídeos 

• Nas definições: 

o Botão “Editar” – link para a página de edição de tabelas de comunicação. 

o Opção para ler ou não ler o conteúdo da caixa de escrita de símbolos 

quando é efetuado um clique sobre a mesma. 

o No modo de acesso “Varrimento”, acrescentar: 

▪ Opção para controlar os ciclos de varrimento. Ao fim de alguns 

ciclos, configuráveis, o varrimento é desativado. 

▪ Opção para controlar o número de vezes que os símbolos de cada 

linha são percorridos. (p. ex. dois ciclos, configurável). 

Externamente à aplicação MagicContact Web, é necessário fazer alguns ajustes no 

website do MagicContact.  

http://magiccontact.org/
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Na página inicial do website do MagicContact, acrescentar botões:  

• Mudar o botão “Carregar tabelas” para “Editar tabelas” 

• Acrescentar botão “Usar tabelas” 

A Figura 12 ilustra o protótipo de acordo com o definido nos tópicos supracitados. 

 

4.3 Atores e respetivos Casos de Uso 

A Tabela 4 especifica os atores do sistema e os respetivos Casos de Uso.  

Tabela 4 - Atores e respetivos Casos de Uso 

Atores Objetivos – Casos de Uso 

Terapeuta/Cuidador 

• Criar, editar e carregar tabelas de comunicação 

• Configurar parâmetros das definições da aplicação 

(idioma da síntese de voz, modo de acesso, entre outros) 

Utilizador final • Usar tabelas de comunicação 

 

O/A Terapeuta/Cuidador é um utilizador final da aplicação que pode: criar, editar e 

carregar tabelas de comunicação, e configurar as definições da aplicação (modo de 

acesso, idioma da síntese de voz, entre outros) de acordo com as necessidades do 

utilizador final. 

O utilizador final da aplicação é quem efetivamente usa as tabelas de comunicação. Usar 

uma tabela de comunicação significa selecionar símbolos de comunicação, usando uma 

estratégia de apoio para acesso, de forma a poder construir frases para comunicar. 

Figura 12 - Protótipo do layout dos botões na página do MagicContact 
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4.4 Diagrama de Casos de Uso 

Identificados os atores e os respetivos Casos de Uso, apresenta-se de seguida, ilustrado 

na Figura 13, o diagrama de Casos de Uso.  

 

Figura 13 - Diagrama de Casos de Uso 
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4.5 Descrição dos Casos de Uso 

Os Casos de Uso são muito úteis para auxiliar na análise de requisitos do sistema. A sua 

descrição deve ser concisa e seguir, como boa prática, um conjunto de propriedades que 

ajudam, posteriormente, na implementação do Caso de Uso por parte dos programadores. 

Na descrição dos Casos de Uso foi utilizado um template com algumas propriedades que 

permitem descrever um Caso de Uso: 

• Nome: Nome do Caso de Uso; 

• Descrição: Descrição do Caso de Uso. Frase simples e resumida da 

funcionalidade do Caso de Uso; 

• Tamanho: S, M, L, XL – classificar de acordo com a complexidade do 

desenvolvimento do Caso de Uso. O “XL” indica o grau de complexidade 

máximo, enquanto que o “S” representa o grau de complexidade baixo; 

• Caminho Principal: Sequência de passos executados pelo ator que levam ao 

sucesso da ação descrita no Caso de Uso; 

• Caminho Secundário: Sequência de passos quando há uma falha numa 

determinada ação do caminho principal;  

• Suplementos ou adornos: Requisitos não funcionais e casos de teste que são 

realmente importantes testar. 
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4.5.1 Carregar Tabelas de Comunicação 

A Tabela 5 contém a descrição do Caso de Uso “Carregar tabelas de comunicação”, que 

no fundo são os passos que o terapeuta/cuidador tem de realizar para fazer o carregamento 

de uma tabela de comunicação. 

 

Tabela 5 - Descrição do Caso de Uso: "Carregar tabelas de comunicação" 

Nome Carregar tabelas de comunicação 

Descrição 

O Terapeuta/Cuidador faz o carregamento da tabela de 

comunicação para poder ser usada pelo utilizador final na 

aplicação. 

Tamanho M 

Pré-condição Tabela de comunicação criada e armazenada no dispositivo 

Caminho principal 

1. O ator acede ao website do MagicContact 

(http://magiccontact.org/) 

2. O browser atende ao pedido e mostra a página do 

MagicContact. 

3. O ator clica no botão “Usar Tabelas”. 

4. O browser solicita ao ator que selecione um ficheiro do 

computador. 

5. O ator seleciona o ficheiro .ptmc e clica em “Abrir”. 

6. A tabela é carregada e apresentada no ecrã da aplicação 

MagicContact Web, ficando pronta para ser usada. 

Caminho alternativo 

5. a) O ator seleciona um ficheiro com uma extensão 

inválida. 

5.  b) O browser envia o pedido e o servidor faz a validação 

o ficheiro. Caso seja um ficheiro com uma extensão 

diferente de .ptmc, a página web do MagicContact é 

recarregada. 

Suplementos ou 

adornos 

Testar se é possível carregar um ficheiro com uma extensão 

diferente de .ptmc. 

 

  

http://magiccontact.org/
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4.5.2 Configurar Definições da Aplicação 

O Caso de Uso descrito na Tabela 6 refere-se ao conjunto de passos necessários para 

proceder à configuração de diversos parâmetros das definições da aplicação. 

 

Tabela 6 - Descrição do Caso de Uso: "Configurar definições da aplicação" 

Nome Configurar definições da aplicação 

Descrição 
O Terapeuta/Cuidador procede, se necessário, à configuração 

de parâmetros das definições da aplicação. 

Tamanho L 

Pré-condição Tabela de comunicação carregada 

Caminho principal 

1. O ator clica na opção “Definições”. 

2. A aplicação mostra as opções disponíveis para 

configuração: 

• Idioma da síntese de voz; 

• Falar ao clicar na caixa de escrita de símbolos 

(ON/OFF), quando aplicável; 

• Modo de interação: Rato, Varrimento e Linhas 

horizontal/vertical; 

• Título tabelas de comunicação: oculto, pequeno e 

normal. 

3. O ator configura os parâmetros do ponto 2 e clica no 

botão “Guardar”. 

4. A aplicação envia um pedido ao servidor e este envia 

um cookie para o computador, que guarda no disco a 

informação dos parâmetros das definições. 

5. A aplicação está pronta a ser usada com os parâmetros 

definidos. 

Caminho alternativo 
3. a) O ator clica no botão “Cancelar” e as alterações não 

são guardadas. 

Suplementos ou 

adornos 

Configurar o idioma da síntese de voz para “Inglês” e clicar em 

“Guardar”. 

Verificar se a cookie é guardada no computador e se tem o valor 

correto no parâmetro da síntese de voz. 

Comprovar que as definições alteradas são aplicadas no 

funcionamento da aplicação. 
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5 Implementação da Solução 

Reunidos todos os requisitos e feita a análise de algumas soluções existentes no mercado, 

procedeu-se ao desenvolvimento da aplicação web. 

Uma vez que a aplicação a desenvolver irá ser executada a partir do website 

magiccontact.org, a escolha das tecnologias a utilizar não levantou grandes questões, uma 

vez que a base do referido website utiliza as linguagens web mais comuns, como é o caso 

do  PHP, JavaScript e HTML. Adicionalmente, e para efeitos de estilização, fez-se uso 

do CSS e de uma framework igualmente conhecida, o Bootstrap. 

O facto da interação com a aplicação web ser feita na sua globalidade ao nível do DOM, 

o uso de outras linguagens ou frameworks não se justificou. 

Durante a fase de implementação da aplicação, houve necessidade de rever alguns 

requisitos com o cliente e até mesmo eliminar os que se viriam a considerar irrelevantes 

para o domínio da aplicação. 

 

5.1 Tecnologias Utilizadas 

Tratando-se o presente projeto de uma aplicação web, e considerando a vasta gama de 

linguagens de programação e frameworks disponíveis, acaba por ser difícil escolher para 

o programador, qual a melhor linguagem ou framework a utilizar.  

Contudo, e como referido na introdução do presente capítulo, a existência de uma base já 

feita, neste caso, as páginas web constituintes do website magiccontact.org, foi uma ajuda 

e uma orientação para envergar pelo caminho certo. 

De seguida, apresenta-se uma breve descrição das tecnologias utilizadas para o 

desenvolvimento da aplicação web. 

 

5.1.1 HTML 

O HTML (HyperText Markup Language) [15] é uma linguagem de marcação utilizada 

para definir o conteúdo e a estrutura básica de uma página web, fazendo uso de tags pré-

http://magiccontact.org/
http://magiccontact.org/
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concebidas para o efeito. Um documento HTML é interpretado diretamente pelo browser 

e o seu conteúdo é prontamente mostrado ao utilizador.  

 

5.1.2 CSS 

O CSS (Cascading Style Sheets) [16] é uma linguagem de folhas de estilo usada para 

especificar de que forma os documentos são apresentados para o utilizador, em termos de 

visuais. Esses documentos são escritos utilizando uma linguagem de marcação, a mais 

popular de todas, o HTML, mas também outras linguagens como o XML e o SVG. 

Existem várias maneiras de aplicar estilos a uma página web. A mais comum de todas é 

criar um ficheiro à parte com os estilos e posteriormente fazer referência ao referido 

ficheiro na página web.  

A utilização de uma framework chamada Bootstrap [17] permite aplicar estilos aos vários 

elementos que constituem uma página web de forma fácil e rápida, a somar à possibilidade 

de tornar a página responsiva e adaptável a qualquer dispositivo. Por esta razão e tendo 

em conta episódios anteriores foi também feito o uso desta poderosa framework. 

 

5.1.3 JavaScript 

O JavaScript [18] é uma linguagem de programação de alto nível do lado do cliente, quer 

isto dizer que é interpretada diretamente pelo browser, sem a necessidade de ser 

compilada. É utilizada sobretudo em páginas web para interagir com o DOM e 

proporcionar assim ao utilizador uma experiência de interação mais agradável e dinâmica. 

Existem várias bibliotecas JavaScript, sendo que no desenvolvimento desta aplicação foi 

utilizada a biblioteca jQuery. 

 

5.1.4 PHP 

O PHP, acrónimo para Hypertext Preprocessor, é uma linguagem de script adequada para 

o desenvolvimento web e que pode ser incluída no HTML. 
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A principal diferença entre o PHP e o Javascript é que o código PHP precisa de ser 

executado no servidor e só depois é que é enviado para o browser. 

 

5.1.5 Git 

O Git é um sistema de controlo de versões open-source desenhado para lidar com projetos 

de software. Este sistema permite que seja registado num repositório online todo o 

histórico de versões desde o início do projeto. Uma nova versão ou funcionalidade pode 

ser facilmente enviada para o repositório através de um commit. Todas as alterações 

podem ser consultadas a qualquer momento através da plataforma online Github. 

Nota: O presente projeto está num repositório online privado por questões de segurança. 

 

5.2 Arquitetura do Sistema 

O diagrama da arquitetura de um sistema define e representa esquematicamente a 

estrutura de um sistema de software, bem como o relacionamento entre os componentes 

constituintes. 

A Figura 14 ilustra o diagrama de arquitetura da aplicação web a desenvolver. 

  

Figura 14 - Arquitetura da aplicação web 
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A primeira atividade do circuito é iniciada pelo Terapeuta/Cuidador (Caregiver), ao 

aceder ao website magiccontact.org. Todos os pedidos/ações executados no website 

passam pelo Apache Web Server. Este, vai atender ao pedido solicitado e procurar os 

ficheiros na pasta www, que contém todos os ficheiros da página web. Caso sejam 

elementos estáticos (ficheiros HTML, CSS, JavaScript), o Web Server envia o output 

desses ficheiros diretamente para o browser, onde será feito o render do ficheiro e 

posteriormente devolvido no ecrã do utilizador. Por outro lado, se for um ficheiro PHP, 

o servidor vai enviar o ficheiro para o interpretador PHP que irá interpretar o código e 

executá-lo. O output resultante é enviado para o servidor que, por sua vez, envia o 

conteúdo para o browser, para posterior visualização no ecrã do utilizador. 

 

5.3 Funcionalidades da Aplicação 

As funcionalidades que foram pensadas para esta aplicação resultaram dos factos 

expostos no capítulo 1.1. No capítulo 4 fez-se um estudo mais aprofundado e com base 

na opinião das terapeutas e do cliente, chegou-se a um conjunto de funcionalidades 

essenciais a serem disponibilizadas pela aplicação: 

• Usar tabelas de comunicação 

• Síntese de voz em várias línguas (Português, Francês e Inglês) 

• Vários modos de interação (rato, varrimento, linhas horizontal/vertical) 

• Reprodução de vídeos 

No capítulo 5.5 serão abordadas mais aprofundadamente algumas destas funcionalidades, 

entre as quais a síntese de voz, os modos de interação e a reprodução de vídeos. 

 

5.4 Funcionamento da Aplicação Web 

A Figura 15 ilustra a sequência de passos para usar tabelas de comunicação na aplicação 

MagicContact Web. 

http://magiccontact.org/
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Figura 15 - Sequência de passos para usar tabelas de comunicação 
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De seguida, são descritos todos os passos assinalados na Figura 15, numerados de 1 a 8. 

• Passo 1: Depois de aceder ao website do MagicContact (http://magiccontact.org/), 

a primeira interação do utilizador (Terapeuta/Cuidador) é o clique no botão “Usar 

Tabelas”. 

• Passo 2: Considerando que já existe uma tabela de comunicação previamente 

configurada e adaptada ao utilizador final que irá fazer uso dela, o Cuidador 

seleciona, do disco do computador, a respetiva tabela. A tabela é carregada e 

apresentada no ecrã da aplicação MagicContact Web, ficando pronta para ser 

usada. 

• Passo 3: É necessário fazer configurações nos modos de acesso ou qualquer outra 

definição? Se não for necessário, então o utilizador final pode começar a interagir 

com a aplicação. Caso contrário, o Cuidador terá de proceder às configurações 

dos vários parâmetros que são oferecidos nas definições. Para isso, basta clicar no 

botão situado no canto superior direito da página, “Definições”. 

• Passo 4: Configuração do idioma de síntese de voz. Existem três idiomas 

disponíveis: Português (Brasil), Inglês e Francês. 

• Passo 5: Escolher se pretende ativar ou desativar a leitura dos símbolos escritos 

na caixa de escrita de símbolos quando é feito um clique sobre a mesma. 

• Passo 6: Configurar o modo de acesso “Varrimento”. Aqui podem ser 

configurados vários parâmetros: 

o Tempo de varrimento, em segundos. 

o Número de ciclos varrimento – linha a linha, intervalo de valores entre 

1 a 10. Ao fim de n ciclos o varrimento é desativado. A sua ativação é feita 

através de um clique no ecrã. 

o Número de ciclos varrimento – célula a célula, intervalo de valores entre 

1 e 10. Ao fim de n ciclos, o varrimento volta a selecionar objetos 

horizontalmente. 

o Cor de fundo ativa, sim ou não. É ainda permitida a personalização de 

cor de fundo. 

• Passo 7: Configurar o modo de acesso “Linhas horizontal/vertical”. Podem ser 

configurados os seguintes parâmetros: 

o Velocidade da linha, em segundos. 

o Largura da linha, em pixéis. 

http://magiccontact.org/
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o Cor de fundo ativa, sim ou não. É permitida a personalização da cor de 

fundo. 

• Passo 8: Para guardar todas as alterações, clicar no botão “Guardar”. 

 

5.5 Configurações 

É devido às diversas estratégias e tecnologias de apoio para acesso, já referidas e descritas 

no capítulo 4.1 do presente documento, que o acesso à comunicação, aos dispositivos 

eletrónicos e outras atividades é possível. Nem todas as pessoas têm a mobilidade e 

motricidade necessárias para fazer uso de um determinado sistema de forma dita usual. A 

adoção de estratégias e métodos de acesso faz com que a integração e o acesso à 

tecnologia sejam possíveis para este público em particular.  

Desta forma, e como cada caso é um caso, a aplicação web disponibiliza uma série de 

configurações que podem ser ajustadas à medida de cada utilizador. Dessas 

configurações, destacam-se: 

• Síntese de voz; 

• Modo de interação. 

 

5.5.1 Síntese de Voz 

Um dos objetivos principais da aplicação, tal como documentado no capítulo 4, é a síntese 

de voz em várias línguas para reprodução de sons associados aos símbolos que constituem 

a tabela de comunicação. 

Para a implementação desta funcionalidade foi utilizada a interface 

SpeechSynthesisUtterance [19] da Web Speech API [20]. Esta interface contém o 

conteúdo que o serviço de fala deve ler e as informações sobre como é efetuada a leitura 

(p.ex. idioma, tom de voz e volume). Em termos de compatibilidade desta interface com 

os diversos browsers, a Figura 16 esclarece graficamente este ponto. Uma vez que o 

Google Chrome irá ser o browser para o qual a aplicação vai estar otimizada, a opção por 

esta interface está devidamente justificada pela compatibilidade total ilustrada na referida 

Figura 16.  
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A construção do objeto SpeechSynthesisUtterance, a configuração do idioma de síntese 

de voz e a invocação do método speak(), estão descritos na Figura 17, respetivamente, 

que ilustra a função falar(). 

 

/** 

 * Sintese de voz do texto passado na variável 'fala' 

 * A variável 'lingua' é referente à lingua selecionada na selectList do 

idioma de síntese de voz 

 *  

 * @param {string} fala - texto para ser lido  

 */ 

function falar(fala) { 

    var speak = new SpeechSynthesisUtterance(fala); 

    speak.lang = lingua; 

    window.speechSynthesis.speak(speak); 

} 
 

Figura 17 - Função "falar(fala)" 

 

5.5.2 Modo de Interação 

A aplicação web a desenvolver permitirá o acesso e interação através de três modos de 

interação distintos: seleção com rato, varrimento independente e um modo denominado 

“Linhas horizontal/vertical” que se trata de um varrimento adaptado. 

Nos subcapítulos a seguir, apresenta-se a descrição de cada um dos três modos de 

interação referidos anteriormente e a estratégia adotada na sua implementação.  

Figura 16 - Compatibilidade da interface SpeechSynthesisUtterance, Fonte: [19] 
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5.5.2.1 Modo de Interação: Rato 

Esta forma de interação consiste em aceder com o rato às células com símbolos, 

constituintes das tabelas de comunicação, para a comunicação no ecrã. Podem ser usados 

uma grande variedade de ratos adaptados como o joystick, trackball ou rato de cabeça 

(controlado com movimentos da cabeça) e rato controlado pelo olhar, por exemplo. 

O clique sobre uma célula pode ter dois efeitos: i) a célula selecionada é escrita na caixa 

de escrita de símbolos e posteriormente reproduzido o som da palavra ou frase do 

símbolo, se for o caso, como ilustrado na Figura 18, ou ii) pode ser um elemento de 

ligação para outra tabela, como ilustrado na Figura 19.  

 

 

  

Figura 18 - Ação de um clique sobre uma célula - escrita na caixa de símbolos 

Figura 19 - Ação de um clique sobre uma célula - transição de tabela 
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5.5.2.2 Modo de Interação: Varrimento 

Este modo de interação carateriza-se pela simplicidade no acesso aos diversos elementos 

que constituem a aplicação. Este modo pode ser ativado nas definições da aplicação.  

A Figura 20 representa a interface das definições quando o modo de interação 

“Varrimento” se encontra selecionado. 

 

Figura 20 - Definições - Modo de interação "Varrimento" 

 

Este modo de interação permite a configuração de quatro parâmetros: 

• Tempo de varrimento: Tempo, em segundos, que a seleção de um grupo de 

objetos ou objeto permanece ativa à espera de um clique. 

• Número de ciclos varrimento – linha a linha: Número de vezes que a totalidade 

de objetos é percorrida horizontalmente. Ao fim de n ciclos, o varrimento é 

desativado. Após um clique por parte do utilizador, o varrimento é ativado 

novamente. 

• Número de ciclos varrimento – célula a célula: Número de vezes que a 

totalidade de objetos é percorrida verticalmente. Ao fim de n ciclos, o varrimento 

vertical é desativado e é iniciado o varrimento horizontal. 

• Cor de fundo ativa: Ativa por defeito. Cor de fundo que acompanha o varrimento 

de objetos. É também possível escolher uma cor de fundo personalizada através 

da seleção de uma cor da paleta de cores.  
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5.5.2.2.1 Implementação da Funcionalidade: Varrimento 

A Figura 21 ilustra a disposição dos elementos, representativos dos símbolos de 

comunicação das tabelas de comunicação, na página web da aplicação. A disposição 

dos elementos é feita em grelha.  

Cada linha da grelha, representada pela tag <div>7 na aplicação web, é identificada 

univocamente por um id (L𝒏Tabela𝒎) e com a palavra “scanning” no atributo class, 

sendo 𝑛 o índice da linha (𝑛 =  [1, 𝑛𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠]  ∧ 𝑛 ∈  ℕ) e 𝑚 o índice da tabela (𝑚 =

 [0, 𝑚𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠]  ∧ 𝑚 ∈  ℕ). 

Cada célula da grelha, representada igualmente pela tag <div> na aplicação web, e 

pertencente a uma determinada linha, é identificada univocamente por um id 

(LnObjyTabelam), com 𝑦 =  [1, 𝑦𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠]  ∧ 𝑦 ∈  ℕ , e com a palavra “scanningV” 

no atributo class. 

 

 

    

    

    

    

Figura 21 - Algoritmo esquemático do modo "Varrimento" 

5 

  

                                                 

7 A tag <div> define uma divisão ou secção num documento HTML [21]. 
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O algoritmo, descrito na Figura 22, que tem por objetivo implementar a 

funcionalidade “Varrimento”, começa por selecionar, sequencialmente, a cada x 

segundos (tempo configurável), os elementos que contêm no atributo class a palavra 

“scanning”, ou seja, as linhas. Quando é feito um clique sobre a área definida como 

clicável (toda a área ocupada na página web pela tabela), o varrimento horizontal é 

parado e verifica-se qual foi a linha selecionada. De seguida, vão ser percorridos 

sequencialmente os elementos dessa linha que contêm no atributo class a palavra 

“scanningV”. O clique seguinte vai ditar o elemento que vai ser escrito na caixa de 

escrita de símbolos ou a transição para outra tabela. Após o clique, é efetuada a leitura 

do id do elemento e, identificado o elemento que foi selecionado, executa-se o método 

click() atribuído a esse mesmo elemento. 

 

Algoritmo: Varrimento 

Autor: Cristiano Patrício 

 

1. Início: 

2. A cada x segundos Fazer: 

2.1. Iniciar Varrimento Horizontal; 

2.2. Se houver um clique Então 

2.2.1. Parar Varrimento Horizontal; 

2.2.2. Executar a ação ‘click()’ do elemento selecionado; 

2.2.3. Se o elemento selecionado contiver elementos Então 

2.2.3.1. Iniciar Varrimento Vertical; 

2.2.3.2. Se houver um clique Então 

2.2.3.2.1. Parar Varrimento Vertical; 

2.2.3.2.2. Executar a ação ‘click()’ do elemento 

selecionado; 

2.2.3.2.3. Voltar ao ponto 2.1 

2.2.3.3. Senão 

2.2.3.3.1. Parar Varrimento Vertical ao fim de n ciclos; 

2.2.3.3.2. Voltar ao ponto 2.1 

2.3. Senão 

2.3.1. Parar Varrimento Horizontal ao fim de n ciclos 

3. Fim. 

 

Figura 22 - Algoritmo da funcionalidade "Varrimento" 
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Encontram-se, no Anexo A 2, as interfaces relativas ao varrimento nos dois modos de 

funcionamento: acompanhado de cor de fundo e sem cor de fundo. 

 

5.5.2.3 Modo de Interação: Linhas horizontal/vertical 

A estratégia de acesso “Linhas horizontal/vertical” é um tipo de varrimento em que a 

seleção de uma opção é feita com base no ponto de interseção de duas linhas (horizontal 

e vertical). Este modo de interação pode ser ativado nas definições da aplicação. 

A interface das definições quando a opção “Linhas horizontal/vertical” está selecionada, 

é ilustrada na Figura 23. 

Figura 23 – Definições - Modo de interação "Linhas horizontal/vertical" 

 

Este modo de interação permite a configuração de três parâmetros: 

• Velocidade da linha – Tempo, em segundos, que a linha demora a percorrer 100 

pixéis. 

• Largura da linha – Largura, em pixéis, da linha vertical e horizontal. 

• Cor de fundo ativa - Ativa por defeito. Cor de fundo que acompanha a linha 

durante o varrimento. É também possível escolher uma cor de fundo personalizada 

através da seleção de uma cor da paleta de cores. 
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5.5.2.3.1 Implementação da Funcionalidade: Linhas horizontal/vertical 

Quando este modo de interação é ativado, uma linha horizontal começa por percorrer, 

ciclicamente, de cima para baixo, toda a área ocupada pelas diversas opções de seleção. 

O utilizador terá de efetuar um clique para que a linha horizontal se imobilize sobre a 

linha de opções pretendida. Imediatamente a seguir, uma linha vertical percorre 

ciclicamente, da esquerda para a direita, a área das opções de seleção e o utilizador terá 

de efetuar o último clique para parar a linha. A opção que se situa exatamente sob o ponto 

de interseção das duas linhas é a opção que será selecionada. O algoritmo para a 

implementação desta estratégia é o descrito na Figura 24. 

 

  

 

 

Algoritmo: Varrimento Linhas horizontal/vertical 

Autor: Cristiano Patrício 

 

1. Início: 

2. Guardar os pontos de coordenados dos elementos; 

3. Iniciar Linha Horizontal; 

4. Se houver um clique Então 

4.1. Parar Linha Horizontal; 

4.2. Guardar o ponto de coordenadas y da linha horizontal; 

4.3. Iniciar a Linha Vertical; 

4.4. Se houver um clique Então 

4.4.1. Parar Linha Vertical; 

4.4.2. Guardar o ponto de coordenadas x da linha vertical; 

4.4.3. Calcular as distâncias do ponto de interseção das duas linhas 

a cada um dos pontos de coordenadas dos elementos; 

4.4.4. Selecionar o elemento cuja distância ao ponto de interseção 

das duas linhas for menor; 

5. Fim. 

 

Figura 24 – Algoritmo da funcionalidade varrimento "Linhas horizontal/vertical" 
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A Figura 25 ilustra o esquema com os pontos de coordenadas de cada elemento, 

sinalizados a vermelho, e as distâncias (𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4, 𝑑5) relativamente ao ponto de 

interseção das linhas representadas a laranja. Neste caso, como a distância 𝑑3 é a menor 

relativamente ao ponto de coordenadas da interseção das linhas, o elemento selecionado 

é o que fica exatamente sob o ponto de interseção. 

 

 

Uma vez que cada elemento (célula) é representado por uma <div> na aplicação web, é 

necessário calcular os pontos de coordenadas de cada um para que assim seja possível 

localizar o elemento no espaço, que neste caso é o ambiente da página web. Por defeito, 

as coordenadas de um elemento <div>, correspondem ao ponto situado no canto superior 

esquerdo de cada elemento. As coordenadas 𝑥 e 𝑦 de um elemento podem ser obtidas 

através da invocação do método Element.getBoundingClientRect()8. 

A Figura 26 ilustra a função “getObjCoordinates()” que foi usada para obtenção das 

coordenadas de todos os objetos que contêm a palavra “scanning” no atributo class da 

<div>.  

A instrução var rect = obj.getBoundingClientRect(); representa a invocação do 

método Element.getBoundingClientRect(). Para obter as coordenadas 𝑥 e 𝑦 do objeto, 

Figura 25 - Algoritmo esquemático do modo “Linhas horizontal/vertical” 



MagicContact Web Implementação da Solução 

 

44 

 

basta invocar as propriedades x e y ao objeto DOMRect (variável rect), como é 

demostrado na instrução return [rect.x, rect.y];.6 

function getObjCoordinates(){ 

        // All elements that have the word 'scanning' in the class 

        elements = Array.from(document.querySelectorAll("[class*='scanning']")); 

        // Debug 

        //console.log(elements); 

         

        // Get the coordinates of all elements selected 

        objCoords = elements.map(obj => { 

            var rect = obj.getBoundingClientRect(); 

 

            if (obj.classList.contains("linha")){ 

                return [99999999.9,99999999.9]; 

            } else if (obj.id === "symbolWritingBox"){ 

                return [rect.x, rect.y]; 

            } else { 

                return [rect.x + parseInt(rect.width / 2), rect.y + parseInt(rect.height / 2)]; 

            } 

        }); 

 

        //console.log(objCoords); 

} 

 

Figura 26 - Função "getObjCoordinates()" 

 

Para efeitos de eficiência e desempenho, as coordenadas de determinados objetos não 

devem corresponder ao canto superior esquerdo, mas sim ao centro do objeto. O ajuste 

necessário para que essa mudança possa ocorrer é representado na instrução return 

[rect.x + parseInt(rect.width / 2), rect.y + parseInt(rect.height / 2)]; 

onde é adicionado à coordenada 𝑥 e 𝑦 metade do valor da largura e da altura do objeto, 

respetivamente. 

  

                                                 

8 O valor retornado da invocação deste método é um objeto DOMRect, que contém as propriedades apenas 

para leitura e usadas neste caso: width, height, x e y. 
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Tendo as coordenadas de todos os objetos e a coordenada do ponto de interseção das duas 

linhas (horizontal e vertical), procede-se de seguida ao cálculo das distâncias entre os 

pontos, sendo para isso utilizada a fórmula matemática do cálculo da distância entre dois 

pontos, definida em 5.1, que nada mais é do que o Teorema de Pitágoras resolvido em 

ordem à hipotenusa. 

 

 

 

 

Onde 𝑥2 corresponde à coordenada 𝑥 e  𝑦2 à coordenada 𝑦 do ponto de interseção das 

duas linhas. As coordenadas 𝑥1 e 𝑦1 correspondem às coordenadas dos objetos. 

Na biblioteca Math do JavaScript existe uma função Math.hypot() que devolve a raiz 

quadrada do somatório do quadrado dos parâmetros que forem passados. A dedução 

representada em 5.2 estabelece a relação matemática entre a função Math.hypot() e a 

respetiva equação. 

𝑀𝑎𝑡ℎ. ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡(𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛) =  ∑ 𝑣𝑖
 2

√𝑛

𝑖=1

=  √𝑣1
 2 + 𝑣2

 2 + ⋯ + 𝑣𝑛
 2   

 

A Figura 27 ilustra a função click(x,y), que é invocada para efetuar a ação click() do objeto 

selecionado com base no ponto de interseção (x e y) das linhas horizontal e vertical. 

  

𝑑 =  √( 𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 
(5.1) 

(5.2) 



MagicContact Web Implementação da Solução 

 

46 

 

/** 

* Perform the click action of the element 

* @param {number} x : x coordinate of the lines intersection 

* @param {number} y : y coordinate of the lines intersection 

*/ 

function click(x, y) { 

 

    // Get objects coordinates 

    getObjCoordinates(); 

 

    // Array that stores the distances from the point of intersection of the lines to the 

coordinates of object 

    var distances = []; 

 

    // Calculate distances (Pythagoras Theorem) 

    objCoords.forEach(objCoord => { 

        var distance = Math.hypot(parseInt(x) - objCoord[0],  parseInt(y) - objCoord[1]); 

        distances.push(parseInt(distance)); 

    }); 

 

    // Select the closest distance 

    var closestObjIndex = distances.indexOf(Math.min(...distances)); 

 

    var writingBox = document.querySelector("#symbolWritingBox"); 

    if (writingBox !== null) 

        var heightConfigBox = document.querySelector("#symbolWritingBox").offsetHeight + 48; 

 

    // CLick action 

    if (heightConfigBox !== null) { 

        // If y is less than height of symbolWritingBox the clicked element will be the 

symbolWritingBox 

        y < heightConfigBox ? elements[0].click():elements[closestObjIndex].click(); 

    } else { 

        elements[closestObjIndex].click(); 

    } 

         

} 

 

Figura 27 - Função "click(x,y)" 
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O seguinte pedaço de código indica como é efetuado o cálculo das distâncias do ponto de 

interceção das duas linhas a cada um dos pontos de coordenadas dos elementos, fazendo 

uso da função Math.hypot(). A cada iteração, o valor da distância é guardado num array.  

// Calculate distances (Pythagoras Theorem) 

objCoords.forEach(objCoord => { 

    var distance = Math.hypot(parseInt(x) - objCoord[0],  parseInt(y) - objCoord[1]); 

    distances.push(parseInt(distance)); 
}); 

Para determinar qual o elemento que se encontra mais próximo do ponto de interseção 

das duas linhas, ou seja, o elemento cuja distância do seu ponto de coordenadas ao ponto 

de coordenadas da interseção das duas linhas for a menor, recorre-se ao uso do método 

indexOf() que devolve o primeiro índice em que o elemento passado por parâmetro pode 

ser encontrado no array. A seguinte instrução representa a operação descrita 

anteriormente.  

// Select the closest distance 

var closestObjIndex = distances.indexOf(Math.min(...distances)); 

 

Desta forma, o valor guardado na variável closestObjIndex corresponde ao índice do 

menor valor de distância presente no array distances, onde foram anteriormente 

guardadas as distâncias, como é referido no parágrafo anterior.  

Por último, e com base nalgumas condições, é efetuada a ação “click()” do elemento, 

como mostra o seguinte pedaço de código: 

// Click action 

if (heightConfigBox !== null) { 

    // If y is less than height of symbolWritingBox the clicked element will be the 

symbolWritingBox 

    y < heightConfigBox ? elements[0].click():elements[closestObjIndex].click(); 

} else { 

    elements[closestObjIndex].click(); 

} 

 

O facto da seleção de um elemento estar dependente da distância do ponto de coordenadas 

desse elemento ao ponto de coordenadas da interseção das duas linhas, e ser sempre 

selecionado o elemento cuja distância for a menor, elimina-se a hipótese de haver 

“cliques” no vazio, uma vez que é sempre selecionado o elemento que se encontrar mais 

próximo do ponto de interseção das duas linhas. 
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Encontram-se, no Anexo A 2, as interfaces relativas ao varrimento linhas 

horizontal/vertical nos dois modos de funcionamento: acompanhado de cor de fundo e 

sem cor de fundo. 

 

5.5.3 Reprodução de Vídeos 

Uma das funcionalidades diferenciadoras desta aplicação é a possibilidade de reprodução 

de vídeos do YouTube a partir das tabelas de comunicação.  

O Terapeuta/Cuidador terá de fazer a edição da tabela de comunicação para incluir uma 

ou várias células respeitantes a vídeos, em que a ação “clique” dessa célula aponte para 

um endereço web, que será o URL do vídeo.  

A Figura 28 ilustra o processo de configuração para que seja possível a reprodução de 

vídeos na aplicação. 

 

Figura 28 - Edição de uma célula para incluir vídeo do YouTube 
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A célula pode ainda incluir uma imagem apelativa ao vídeo em questão, para melhor 

interpretação visual por parte do utilizador. A Figura 29 ilustra o resultado da ação 

“clique” sobre a célula que contém um vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apresentação do vídeo em formato de pop-up é possível graças à utilização de um 

plugin do jQuery, o YouTubePopUp9, que disponibiliza toda a documentação e código 

reutilizável para adaptar a cada situação. 

A pensar nos utilizadores finais e nas suas limitações a nível motor, bem como em 

questões de acessibilidade, o autor decidiu implementar botões de controlo da reprodução 

do player do vídeo, entre os quais, um botão play, um botão pause, um botão mute e um 

botão unmute, todos eles com a opção de varrimento, para que a experiência se torne mais 

imersiva para o utilizador.  

Figura 29 - Reprodução de um vídeo no MagicContact Web 
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Foi utilizada a API10 do IFrame do YouTube, que oferece um conjunto de funções para o 

controlo da reprodução do player do vídeo. A função youtubeAPI(), presente no Anexo  

A 3, ilustra a utilização das funções playVideo(), pauseVideo(), mute() e unMute(). 

7  

                                                 

9 O YouTubePopUp é um plugin do jQuery desenvolvido por Qassim Hassan que permite apresentar em 

formato de pop-up um vídeo do YouTube ou do Vimeo. Encontra-se disponível em: http://wp-

time.com/youtube-popup-jquery-plugin/. 

 
10 A API (Application Programming Interface) do player IFrame permite incorporar um player de vídeo 

do YouTube num website e controlar o player usando o JavaScript. Documentação disponível em: 

https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference#top_of_page. 

 

http://wp-time.com/youtube-popup-jquery-plugin/
http://wp-time.com/youtube-popup-jquery-plugin/
https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference%23top_of_page
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5.6 Aplicação das Definições 

O Terapeuta/Cuidador após configurar pela primeira vez os parâmetros das definições 

terá de selecionar a opção “Guardar” (ilustrada na Figura 15 - passo 8), para que as 

alterações sejam refletidas na aplicação. A ação “Guardar”, para além de efetuar as 

alterações, envia uma cookie11 para o computador do utilizador a fim de guardar a 

informação relativa aos parâmetros das definições. A função setCookie(jsonString), 

ilustrada da Figura 30, descreve, em código JavaScript, como é criada a cookie. A string 

que é passada por parâmetro está num formato JSON12, por ser fácil de interpretar e gerar.  

/** 

 * Set a cookie with the data of all settings 

 *  

 * @param {string} jsonString - string that contains the data of all settings 

 */ 

function setCookie(jsonString) { 

    document.cookie = "settingsData=" + jsonString + ";expires=Fri, 31 Dec 2050 23:59:59 GMT"; 

    //console.log("Cookie set!"); 

} 

 
Figura 30 - Função "setCookie(jsonString)" 

8  

                                                 

11 Cookies [22] são pequenos ficheiros de texto armazenados no computador através do browser que servem 

para guardar dados relativos a preferências de um determinado utilizador de um website. Os cookies não 

armazenam dados pessoais. 

 
12 JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript) [23] é uma formatação leve de troca 

de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e escrever. Para máquinas, é fácil de interpretar e gerar. JSON 

é em formato texto e completamente independente de linguagem, pois usa convenções que são familiares 

às linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas 

propriedades fazem com que JSON seja um formato ideal de troca de dados. 
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Conteúdo da cookie: 

settingsData={"speechSynthesisIndex":0,"talkWhenClickOn":"active","talkWhenClickOff":

"","mouseMode":false,"scanMode":false,"scanTime":"1.1","nCyclesLineByLine":"3","nCycl

esCelByCel":"3","bkColorScanActive":false,"bkColorScan":"rgba(255, 165, 0, 

0.8)","scanLineMode":true,"speedLine":"1.1","lineWidth":"5","bkColorScanLineActive":f

alse,"bkColorScanLine":"rgba(213, 117, 21, 

0.5)","titleHidden":false,"titleSmall":false,"titleNormal":true} 

Esta funcionalidade tem a vantagem de que a configuração das definições apenas terá de 

ser realizada uma única vez. Das próximas vezes que o utilizador aceder à aplicação, os 

dados da cookie que está armazenada no computador são lidos e a aplicação irá estar 

configurada com os parâmetros definidos na primeira configuração. 
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6 Testes e Validação 

O sucesso nos projetos de desenvolvimento de software implica a utilização de boas 

práticas de engenharia de software. 

Uma das boas práticas associadas ao processo de desenvolvimento de software é a 

garantia de qualidade do produto através da sua verificação contínua, ou seja, a realização 

de testes [27]. Para além dos testes realizados durante a programação da aplicação, o 

envolvimento de utilizadores finais em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, bem 

como os testes realizados pelas terapeutas e pelo cliente, possibilitaram a deteção precoce 

de algumas falhas, ou bugs, na aplicação, que muitas vezes o programador não consegue 

detetar. 

Em todas as reuniões de ponto de situação, o cliente fazia a validação e testava as 

funcionalidades já implementadas na aplicação, e se houvesse alterações a fazer, eram 

documentadas e colocadas em “TO DO” num documento online partilhado por todos 

(cliente e programadores). 

A primeira sessão de testes, na APPC, consistiu essencialmente em analisar e observar a 

interação de um utilizador da já existente aplicação para a plataforma Android, o 

MagicContact. No fim do dia, depois da apresentação do protótipo, foram também 

apreciadas e discutidas sugestões por parte das terapeutas e do cliente. No final, foram 

documentados os requisitos resultantes da reunião. 

A segunda sessão de testes, também na APPC, consistiu na apresentação de uma versão 

funcional da aplicação, com todas as funcionalidades resultantes da primeira sessão de 

testes. A aplicação foi testada por três utilizadores finais distintos. Foi elaborado um guião 

de testes pela Fundação Altice Portugal, disponível para consulta no Anexo A 1 – Guião 

de Testes, cujo objeto era sistematizar os testes de modo a não despender tempo excessivo 

e desnecessário, uma vez que todos os membros da equipa sabiam quais as tarefas que 

tinham de solicitar a quem estava a testar a aplicação.  

Primeiramente, foi solicitado às Terapeutas para exportar a tabela de comunicação do 

tablet onde o utilizador final fazia uso da aplicação e de seguida usar a tabela no 

computador, através do website do MagicContact (http://magiccontact.org/) selecionando 

a opção “Usar Tabelas”, ilustrada na Figura 15 do capítulo 5. A opção “Usar Tabelas” 

http://magiccontact.org/
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não foi claramente interpretada pelas Terapeutas, uma vez que suscitou dúvidas e alguma 

confusão com a opção “Carregar Tabelas”, já existente no website.  

O utilizador I, com Paralisia Cerebral, fez a interação com a aplicação recorrendo ao 

modo de interação normal (Rato), utilizando o dedo para selecionar os diversos símbolos. 

A demonstração decorreu sem problemas de maior, contudo a aplicação permitia scroll 

na página, o que dificultou o acesso a determinadas células e limitação na visualização da 

totalidade da tabela de comunicação. 

O utilizador II, com Paralisia Cerebral e com motricidade-fina reduzida, utilizou o modo 

de interação “Linhas horizontal e vertical”. Surgiram, no entanto, alguns problemas 

relativamente ao funcionamento do referido modo, nomeadamente o toque com dois 

dedos por parte do utilizador no ecrã tátil, que simulava o botão direito do rato. Foram 

anotadas as anomalias para o problema ser corrigido posteriormente.  

O utilizador III, pai de uma criança com Paralisia Cerebral, e familiarizado com a 

tecnologia em geral, sugeriu vantajosas melhorias e apresentou uma tabela de 

comunicação elaborada que na altura foi usada na aplicação com alguns problemas a nível 

estético.  

Todos os problemas detetados nesta sessão de testes foram resolvidos e surgiram num 

contexto de utilização que ainda não tinha sido considerado, como por exemplo, a 

utilização da aplicação em ecrãs táteis e a questão da semântica de algumas frases ou 

palavras na interface, que, de facto, têm um impacto significativo na usabilidade. 

É de realçar a importância dos testes durante a fase de desenvolvimento da aplicação web, 

uma vez que a deteção precoce de anomalias, ou bugs, faz com que a sua resolução seja 

feita com mais facilidade. Se os testes forem realizados no final do ciclo de 

desenvolvimento, o custo de resolução e principalmente o tempo tendem a ser 

evidentemente maiores. 

Foram feitos inúmeros testes à aplicação, desde o teste de todas as funcionalidades, bem 

como da operacionalidade de cada workflow, p. ex: processo de carregamento de uma 

tabela ou edição da mesma a partir da aplicação MagicContact Web. 
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6.1 Caso de Teste – Configurações da Aplicação 

De forma a ilustrar um caso de teste, apresenta-se de seguida o resultado dos testes 

realizados ao Caso de Uso “Configurar definições da aplicação” e que se encontram 

descritos na propriedade “Suplementos ou adornos” da Tabela 6. 

Passo 1 – Configurar o idioma da síntese de voz para “Inglês” e clicar em “Guardar”. 

A Figura 31 ilustra a interface das Definições após ter sido configurado o idioma de 

síntese de voz para “Inglês”. 

 

  

Figura 31 - Configuração do idioma da síntese de voz para "Inglês" 
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Passo 2 - Verificar se a cookie é guardada no computador e se tem o valor correto no 

parâmetro da síntese de voz. 

A consola do Google Chrome é uma excelente ferramenta de debug, pelo que o envio de 

mensagens para a consola é uma forma simples de controlar o que está a acontecer na 

aplicação web. 

A Figura 32 ilustra a janela da consola do Google Chrome e o output do valor da string 

JSON que vai ser guardada na cookie, com o valor “1” no parâmetro 

“speechSynthesisIndex”. Como o idioma “Inglês” é a segunda opção da lista dos idiomas, 

o seu índice é “1”, uma vez que o índice “0” é ocupado pela opção “Português (Brasil)”. 

No fim ainda é mostrada uma mensagem de sucesso “Cookie set!”, que comprova que a 

cookie foi definida com sucesso. 

 

 

Passo 3 - Comprovar que as definições alteradas são aplicadas no funcionamento da 

aplicação. 

Para ter a certeza de que as definições são aplicadas na aplicação, e tendo previamente 

configurado mensagens de controlo, deve recarregar-se a página web da aplicação. 

A Figura 33 ilustra a mensagem informativa “Cookie is set”, que indica que o valor da 

cookie respeitante aos parâmetros das definições se encontra definido. É ilustrado também 

o valor da string JSON com o valor “1” no parâmetro “speechSynthesisIndex”, o que 

comprova de que a cookie está a funcionar como o esperado. 

Figura 32 - Valor da cookie e mensagem de confirmação 
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Figura 33 - Mensagem de confirmação da existência de uma cookie 
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7 Conclusões 

Este projeto teve como objetivo fulcral o desenvolvimento de uma aplicação web de 

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) para utilizadores com dificuldades na 

fala, comunicarem através do uso de tabelas de comunicação.  

Adjacente a este objetivo, a implementação de diferentes modos de acesso/interação, 

como o varrimento e as linhas horizontal/vertical tornou a aplicação acessível e adaptável 

a qualquer tipo de utilizador. 

Numa primeira fase, foi realizado um levantamento de requisitos e feita uma análise de 

aplicações já existentes no mercado, bem como a elaboração de protótipos com base nos 

objetivos propostos e definidos em colaboração com a Fundação Altice Portugal. 

Posteriormente foram endereçadas sugestões de melhorias partilhadas pelas terapeutas da 

APPC. 

No âmbito do projeto desenvolvido e tendo em conta as caraterísticas do mesmo, foram 

definidas prioridades quanto às funcionalidades que seriam realmente relevantes para esta 

primeira versão da aplicação. De realçar, também, a constante garantia de qualidade e 

testes feitos à aplicação, resultado das várias reuniões com o cliente e sessões de testes na 

APPC. O seguimento desta metodologia fez com que a aplicação web cumprisse com 

todos os objetivos delineados inicialmente. 

O módulo mais trabalhoso foi de facto a afinação total dos dois modos de interação: 

varrimento e as linhas horizontal/vertical. A operacionalidade destes dois modos só foi 

possível graças ao envolvimento de utilizadores finais reais que testaram a aplicação e 

detetaram bugs que em situações normais não seriam descobertos à partida. 

A participação neste projeto constituiu para mim um grande desafio e uma motivação 

extra, não só pelo facto de poder ajudar pessoas com dificuldades motoras e na fala, o que 

constitui um grande entrave na comunicação e no acesso à tecnologia em geral, mas 

também por envergar por outra abordagem no que diz respeito ao desenvolvimento de 

aplicações informáticas, neste caso, adaptadas para outro espetro da sociedade, fazendo 

uso de estratégias de acessibilidade adequadas a cada caso. De referir, também, que a 

aplicação irá ser usada por centenas de pessoas e que todo o feedback recolhido irá refletir 

e classificar todo trabalho realizado ao longo deste tempo. 
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Por fim, realçar a importância do trabalho em equipa e a oportunidade de poder integrar 

um projeto em contexto real e usar novas metodologias, como o User-Centered Design, 

que sem dúvida me instruíram de muitas capacidades e diversas soft skills, como lidar 

com o cliente, gestão de expectativas, lidar com utilizadores finais, gestão de tempo, que 

farão, certamente, parte da minha bagagem no meu futuro profissional. 

 

7.1 Trabalho Futuro 

No mundo das aplicações informáticas, não há uma aplicação que fique totalmente 

concluída na sua primeira versão, até porque há sempre melhorias e funcionalidades que 

podem ser implementadas com vista a tornar a experiência do utilizador cada vez melhor. 

Desta forma, e no decorrer do desenvolvimento da aplicação web, surgiram sugestões e 

funcionalidades interessantes para implementar numa fase posterior, fora do âmbito deste 

relatório. 

As principais funcionalidades sugeridas foram: 

• Criação de contas de utilizador 

o Todos os perfis e preferências de cada utilizador ficarão guardados numa 

base de dados.  

• Compatibilização com vários browsers 

• Modo offline 

o Possibilidade de instalar no dispositivo uma versão offline da aplicação. 

Desta forma, o utilizador não necessita de acesso à internet durante a 

interação com a aplicação.  

• Teclado  

o Integração de um teclado QWERTY e ABCD para reforçar a componente 

aumentativa e alternativa da comunicação. 

Devido à enorme motivação para este projeto, a funcionalidade “Modo offline” foi 

desenvolvida fora do âmbito deste relatório, estando disponível o Guião de 

Funcionamento da respetiva funcionalidade no Anexo A 4. 

A aplicação MagicContact Web está disponível através do endereço 

http://magiccontact.org/. 

http://magiccontact.org/
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A 1. Testes  

A 1.1. Guião de Testes de Usabilidade 

 

 

MagicContact 

Testes de usabilidade 

24 Abril 2019 

APPC - Porto 

 

GUIÃO PARA OS TESTES 

Versão Web das Tabelas de 
Comunicação 
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SESSÃO DE TESTES APPC 

No final desta ronda de testes devermos ser capazes de responder 
às seguintes questões: 
 
 

Programação 

• A página está estável, tem erros? 
  
Linguagem/terminologia 

• As palavras utilizadas são claras ou suscitam dúvidas? 
 
 

Design / Interação 

  

• Os utilizadores encontram facilmente as opções para 
configuração da página? 

• As cores utilizadas são as adequadas? 
• Os ícones são facilmente compreensíveis? Terão que ser 

substituídos ou complementados com palavras? 
• Os textos são legíveis? Os tamanhos de letra estão 

adequados ao ecrã? 
 
 

Funcionalidades: 
• Há alguma funcionalidade que o utilizador não conseguiu 

encontrar? 
• Quais as mais e as menos utilizadas? 
• Quais as alterações a introduzir na próxima versão? 
• É fácil a passagem entre a experiência de utilização no tablet 

e no browser? 
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REGRAS PRÁTICAS 

·    Devemos ouvir pacientemente o utilizador, não o influenciando de 
forma alguma no sentido de “gostar da nossa aplicação”. Não 
podemos colocar-nos na defensiva se o feedback for negativo. 
  

·    Durante o teste, não influenciar o utilizador nas suas escolhas. O 
objetivo é obtermos o máximo de feedback possível. Atenção às 
nossas expressões faciais. 
  

·    Evitar responder diretamente às dúvidas do utilizador. Responder a 
uma pergunta com outra pergunta. Exemplo: 

        Utilizador: O que acontece se eu carregar aqui? 

        Entrevistador: O que acha que vai acontecer? 

  
·    Devemos estar preparados para “mudar tudo”, se necessário. 

  
Não esquecer: Estamos a desenvolver uma aplicação para os 
utilizadores e não para nós.  
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Bem-Vindo, 
Durante esta sessão vamos pedir que realize várias tarefas 
utilizando um protótipo das Tabelas de Comunicação no 
computador. A duração prevista é de 1 hora. 

  
·    O protótipo ainda não está finalizado, pelo que poderá encontrar 

alguns problemas com a performance da aplicação, assim como 
algumas funcionalidades que ainda não estão implementadas. 
 

·    Iremos registar imagens durante a sessão. Os dados recolhidos 
serão apenas utilizados pela equipa de testes para efeitos de 
desenvolvimentos. 
 

·    As ideias apresentadas são confidenciais, pelo que solicitamos a 
não divulgação do que for mostrado ou falado durante a sessão 

. 
·    Não serão divulgados dados pessoais dos utilizadores. 

 

·    Uma vez que o objetivo é termos um feedback sincero, não vamos 
poder ajudá-lo durante o teste. 
 

·    Lembre-se, estamos a testar a aplicação e não o utilizador. Não há 
respostas certas nem erradas, por favor dê sempre uma opinião 
sincera, nós não ficamos ofendidos. 
  

·    No final vamos reservar alguns minutos para falarmos sobre as 
tarefas. 
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Utilizadores 1 e 2:  - clientes da APPC, utilizadores do 
MagicContact no tablet, com recurso às terapeutas como 
intermediárias. 
 
 

Gostaria de saber um pouco mais sobre si 
(em caso de dificuldade na comunicação, perguntar à terapeuta) 

• Nome 
• Idade 
• Escolaridade: 
• Usa tablet com o MagicContact? 
• Usa computador? Qual, e para que atividades? 

 

Podemos gravar esta sessão?  
Muito bem, vamos começar o teste. 
 

Tarefa 1 – Na app - Este é o protótipo da aplicação. Relembro 
que ainda não está finalizada 

·    Pedir para selecionar uma tarefa que gosta de fazer: 
. 

 

  
Tarefa 2 – Pedir à terapeuta que exporte a tabela e que a 
abra no computador, apenas indicando a 
página:  preview.magiccontact.org 

·    Observar se a terapeuta conseguir realizar a tarefa sem 
ajuda. 

 

Tarefa 3 – Pedir à terapeuta que configure o acesso 
(varrimento/ampliação), tal como usado pelo utilizador em 
causa. 

 

Tarefa 4 – Pedir ao utilizador que volte a realizar a tarefa 
anterior. 

  
 Debrifing: 
 

• De tudo o que viu hoje, o que foi mais memorável? 
• O que está a faltar? 
• Vai usar as tabelas também no computador? Se sim, em que 

contexto? 
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Utilizador 3- pai de criança com Paralisia Cerebral. 
 

Gostaria de saber um pouco mais sobre o seu filho 

• Nome 
• Idade 
• Escolaridade: 
• Usa tablet com o MagicContact em que contexto? 
• Usa computador? Qual, e para que atividades? 

 

Podemos gravar esta sessão?  
Muito bem, vamos começar o teste. 
 

Tarefa 1 – Na app - Este é o protótipo da aplicação. Relembro 
que ainda não está finalizada 

·    O que é o Diogo normalmente conta com o 
MagicContact quando chega a casa? 

. 
 

  
Tarefa 2 – Pedir ao pai que exporte a tabela e que a abra no 
computador, apenas indicando a 
página:  preview.magiccontact.org 

·    Observar se a terapeuta conseguir realizar a tarefa sem 
ajuda. 

 

Tarefa 3 – Pedir ao pai que volte a “escrever” o mesmo que 
na tarefa 1. 

 

Tarefa 4 – Pedir ao pai que realize uma alteração à tabela. 
 

Tarefa 5 – Pedir para mudar para o modo varrimento. 
 

Debrifing: 
 

• De tudo o que viu hoje, o que foi mais memorável? 
• O que está a faltar? 
• Vai usar as tabelas também no computador? Se sim, em que 

contexto? 
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A 2. Interfaces da Aplicação 

A 2.1. Ecrã Inicial 

“Página inicial da aplicação web MagicContact Web” 

 

 

A 2.2. Definições 

“Página das Definições” 
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A 2.3. Modo de Interação: Varrimento 

“Varrimento com cor de fundo ativa” 

 

 

“Varrimento sem cor de fundo ativa” 
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A 2.4. Modo de Interação: Linhas horizontal/vertical 

“Linhas horizontal/vertical com cor de fundo a acompanhar” 

 

 

“Linhas horizontal/vertical sem cor de fundo a acompanhar” 
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A 3. Código 

A 3.1. Controlo da Reprodução do Player do Vídeo 

/** 

 * YouTube API 

 */ 

function youtubeAPI() { 

    // Video ID 

    var idVideo = document.querySelector("#player").classList; 

 

    // Control Buttons 

    var $video = document.querySelector("#player"); 

    var $btnPlay = document.querySelector("#btnPlayVideo"); 

    var $btnPause = document.querySelector("#btnPauseVideo"); 

    var $btnMute = document.querySelector("#btnMuteVideo"); 

    var $btnUnMute = document.querySelector("#btnUnMuteVideo"); 

   

    // Button event listeners 

    $btnPlay.addEventListener('click', function () { 

        playVideo(); 

    }); 

 

    $btnPause.addEventListener('click', function () { 

        pauseVideo(); 

    }); 

 

    $btnMute.addEventListener('click', function () { 

        muteVideo(); 

    }); 

 

    $btnUnMute.addEventListener('click', function () { 

        unMuteVideo(); 

    }); 

 

    // 1. This function creates an <iframe> (and YouTube player) 

    //    after the API code downloads. 

    var player; 

    window.onYouTubeIframeAPIReady = function () { 

        player = new YT.Player($video, { 

            height: '360', 

            width: '640', 

            videoId: idVideo, 

            events: { 

                'onReady': onPlayerReady, 

                'onStateChange': onPlayerStateChange 

            } 

        }); 

    } 
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    function playVideo() { 

        player.playVideo(); 

    } 

 

    function pauseVideo() { 

        player.pauseVideo(); 

    } 

 

    function muteVideo() { 

        player.mute(); 

    } 

 

    function unMuteVideo() { 

        player.unMute(); 

    } 

} 
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A 4. Guião de funcionamento do Modo Offline 

 

 

 

 

MagicContact Web 
Versão Web das Tabelas de Comunicação 

 
 
 

Modo offline 

 

GUIÃO PARA USAR A 
APLICAÇÃO NO COMPUTADOR 
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Passo 1 – Download do ficheiro 
 

• Aceda às Definições (1) e, na secção Instalar versão offline, 

clique no botão “Download” (2). 

 
 

 
 

 
  

 1 

 2 
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• Escolha o diretório de destino (p.ex: Ambiente de Trabalho) 

para onde o ficheiro irá ser descarregado e clique em 

“Guardar” (3). 

 

 
  

 3 
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Passo 2 – Descompactação do ficheiro 
 

• Para fazer a descompactação do ficheiro, necessita de uma 

ferramenta de descompactação, p.ex: WinRAR, ou pode utilizar 

a ferramenta nativa do Sistema Operativo. Clique com o botão 

direito sobre a pasta que foi descarregada e selecione a opção 

“Extract to MagicContactWebOffline\” (4), ou equivalente, no 

caso de usar outra ferramenta de descompactação.  
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• Feita a descompactação da pasta, efetue um duplo clique sobre 

a pasta descompactada a fim de visualizar o seu conteúdo. 

• O ficheiro que que contém a aplicação é um ficheiro html e com 

o nome “mcweb[números]”. 

• Para facilitar o acesso, pode criar no Ambiente de Trabalho ou 

noutro diretório à escolha, um atalho do ficheiro da aplicação. 

Para tal, basta clicar com o botão direito sobre o ficheiro .html 

e selecionar a opção “Enviar para… Ambiente de trabalho 

(criar atalho)” (5).  
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• Caso pretenda, pode renomear o atalho do ficheiro, bastando 

para isso, efetuar um clique com o botão direito sobre o atalho 

e selecionar a opção “Mudar o nome” (6). De seguida, escreva 

um nome à sua escolha e pressione Enter. 
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Passo 3 – Executar a aplicação 
 

• Para executar a aplicação, basta efetuar um duplo clique sobre 

o atalho criado. De seguida, é aberto um separador no seu 

navegador de internet com a aplicação MagicContact Web. 

 

 

 


