
Predictable 6 
Guia do Utilizador



1. Noções básicas sobre o 
Predictable



O Predictable foi criado para pessoas alfabetizadas que 
perderam a capacidade de falar. Isto pode ter ocorrido devido a 
condições que incluem: paralisia cerebral, doença do neurónio 
motor, laringectomia, acidente vascular cerebral, apraxia ou lesão 
cerebral.

Comece a escrever no Predictable e ele vai prever o que quer 
dizer e depois vai ler a frase por si. O Predictable dá voz a quem 
não têm!

1.1. Sobre o Predictable



Existem várias formas para interagir com o Predictable; no 
entanto, algumas das funcionalidades são mais utilizadas do 
que outras. Consideramos que estas são as principais 
funcionalidades do Predictable:

1. Faixa de História: fornece acesso rápido às mensagens 
faladas mais recentes.

2. Faixa Favoritos: fornece acesso rápido às frases mais 
usadas

3. Faixa de Previsão de Palavras: fornece um mecanismo 
inteligente de previsão de palavras que permite construir 
mensagens mais rapidamente.

4. Funcionalidades Chave: permite-lhe interagir facilmente 
com várias funcionalidades úteis.

5. Categorias: permite-lhe guardar conjuntos de frases 
relevantes.

6. Frases: permite-lhe falar frases pré-construídas.

1.2 Principais Funcionalidades



Se é a primeira vez que vai usar o Predictable, saiba que terá de 
instalar a aplicação. Depois de fazer isto, inicie a sessão com os 
dados da sua conta. Se não tiver conta, pode criar uma ou entrar 
na aplicação através do Modo Convidado.

Alguns utilizadores já utilizavam versões anteriores do Predictable. 
Neste caso, basta atualizar o Predictable 5 para o Predictable 6. Se 
o seu dispositivo for compatível, terá de atualizar a aplicação a 
partir da App Store.

Atualizar o Predictable no iOS:
1. Abrir a App Store.
2. Se usar o iOS 12 ou anterior, toque em 

"Hoje" na parte inferior do ecrã. Se usar 
uma versão mais recente, toque no ícone 
de perfil na parte superior do ecrã.

3. Deslize para baixo para ver as 
atualizações pendentes e as notas de 
lançamento. Toque em Atualizar ao lado 
da App Predictable para obter a versão 
mais recente.

1.3 Abertura da App pela Primeira Vez



Quando abrir o Predictable pela primeira vez, é provável que queira falar 
a sua primeira mensagem. Para o fazer, deve considerar alguns passos.

Se for um utilizador novo, por defeito terá a voz 
da Samantha. Se acha que Samantha não 
reflete a sua voz, pode escolher outra opção na 
seção "Fala" nas Definições. Se já tinha o 
Predictable 5, sua voz será mantida no 
Predictable 6.

Depois de fazer a sua escolha, 
regresse ao Modo Utilizador. Neste 
modo, utilize o teclado para construir 
uma mensagem. Ao digitar, a 
mensagem aparece na “Janela de 
Mensagens”. Quando estiver pronto 
para falar a mensagem, pressione o 
ícone dourado de fala que pode ser 
encontrado tanto à direita da “Janela 
de Mensagens” como no canto 
inferior direito do teclado.

1.4 Falar a sua primeira mensagem

Se tiver uma mensagem que espera utilizar frequentemente, como por 
exemplo "Como foi o seu dia? Pode ter uma mensagem guardada como 
frase para evitar escrever sempre que a quiser dizer.

Para isso, pressione o ícone “Categorias e 
Frases”, que pode ser encontrado 
diretamente por cima do ícone “Fala” no 
teclado. Clique na categoria que melhor 
se adequa à sua frase e depois pressione 
o ícone de “Editar”. Pressione “Adicionar 
Frase”, que o levará a uma página onde 
pode criar a sua frase. Pode adicionar 
texto para a Frase Falada, para a Frase 
Apresentada, uma gravação, um ícone e 
um link para multimédia.



2. Conta Convidado 
vs Conta Predictable



2.1 Convidado
Uma forma de interagir com o Predictable é através do Modo Convidado. 
O Modo Convidado irá armazenar os dados localmente no seu 
dispositivo. Isto significa que se desejar mudar ou utilizar um dispositivo 
diferente não poderá recuperar as suas definições, frases e multimédia 
do dispositivo anterior. Além disso, se perder os seus dados, não poderá 
recuperar as suas personalizações.

No Modo Convidado, o, Predictable 
fornecerá informação sobre o número 
de vezes que utilizou a aplicação para 
falar, o número de Categorias e Frases 
que possui e a Duração Média das 
Frases

Se desejar passar do Modo Convidado 
para uma Conta de Utilizador prima 
"Converter para utilizador completo". A 
conversão para um utilizador completo 
irá transferir toda a personalização atual, 
para a sua nova Conta Predictable. Para 
converter para um utilizador completo, 
deve digitar o seu nome, e-mail e 
palavra-passe desejada. Terá de ativar a 
sua nova conta, clicando no link que será 
enviado para o seu endereço de e-mail.

Também tem a opção de reiniciar as 
suas Configurações e Phrasebank. Isto 
irá restaurar todas as suas 
configurações e personalizações do 
Phrasebank para os valores padrão.

Finalmente, tem a opção de Sair do Modo Convidado. Ao pressionar esta 
opção, terá a opção de sair do Modo de Convidado, e voltar ao ecrã de 
início de sessão do Predictable. Se decidir fazer isto, sem converter para 
um utilizador completo, perderá todos os dados Predictable.



Também pode criar uma Conta Predictable. Esta conta permite que os 
seus dados (definições, categorias, frases e multimédia) sejam 
automaticamente armazenados na nuvem quando estiver ligado ao 
WiFi. Isto permite utilizar a sua conta Predictable em múltiplos 
dispositivos. Um dos objetivos da Conta Predictable é manter os dados 
dos utilizadores Predictable seguros e oferecer a possibilidade de utilizar 
o Predictable em todos os dispositivos compatíveis que o utilizador 
possa ter.
Além disso, ter uma conta Predictable permite o login no CMS da 
Predictable 6. O CMS permite-lhe gerir os seus conteúdos Predictable a 
partir da plataforma web. As características e benefícios do CMS são 
descritas em detalhe na secção Plataforma Web do Guia do Utilizador.

O Predictable também 
fornecerá informação sobre o 
número de vezes que utilizou a 
aplicação para falar, o número 
de Categorias e Frases que 
possui e a Data em que 
utilizou a aplicação pela última 
vez

2.2 Conta Predictable

Tal como no Modo Convidado, tem a opção de reiniciar as suas 
Definições e o Phrasebank para os valores padrão.

Por fim, pode ainda sair da conta Predictable. Se pressionar esta opção, 
pode sair da sua conta e voltar ao ecrã de login da Predictable. 
Considere que ao contrário do Modo Convidado, não perderá os seus 
dados.



Outra funcionalidade a considerar quando tem uma conta 
Predictable, é que pode usar esta conta em várias plataformas. 
Para além de ter acesso à sua conta Predictable em múltiplas 
plataformas, caso faça uma alteração numa das plataformas, esta 
será refletida em todas as outras plataformas. Se decidir criar uma 
nova frase no seu iPad, quando entrar na sua conta através do seu 
iPhone, vai encontrar esta nova frase lá! Isto também se aplica a 
quaisquer alterações que faça no seu CMS. Isto poupa-lhe o esforço 
de ter de repetir todas as personalizações em múltiplos 
dispositivos.

2.3 Utilização Multiplataforma



3. Modo de Utilizador



A Faixa Favoritos inclui todas as frases da sua 
Categoria Favorita, e pode ser encontrada no 
canto superior direito do Modo Utilizador. Pode 
deslocar-se da esquerda para a direita para aceder 
às diferentes frases armazenadas na sua Categoria 
Favorita. Esta funcionalidade permite o acesso 
rápido às mensagens frequentemente utilizadas.

Uma das novas funcionalidades do Predictable 
6, é dar acesso fácil à sua História e Frases 
Favoritas, colocando-as no topo do ecrã do 
Modo Utilizador. A Faixa de História inclui todas 
as frases faladas anteriormente e pode ser 
encontrada no canto superior esquerdo do 
Modo de Utilizador. A faixa de história permite 
repetir uma frase que tenha falado 
recentemente, o que é particularmente útil 
numa situação em que precisa de se repetir.

A Janela de Mensagens é onde o texto da 
sua mensagem é apresentado. Isto 
permite-lhe pré-visualizar as suas 
mensagens para corrigir qualquer erro 
ortográfico antes de as dizer.

3.1. História, Favoritos e Janela de 
Mensagens



As Funcionalidades Chave são funcionalidades do Predictable com que 
pode interagir diretamente no Construtor de Mensagens. Existem 12 
Funcionalidades Chave:

A. Campainha: emite um som pré-selecionado quando pressionado. 
Este som pode ser uma gravação áudio ou pode ser escolhido a 
partir do banco de sons de alerta existente no Predictable. Esta 
funcionalidade é útil para notificar que necessita de ajuda.

B. Partilhar: permite partilhar a sua mensagem em múltiplos canais 
de comunicação, por exemplo, Facebook, e-mail, etc.

C. Definições: leva-o às definições.
D. Apagar: apaga a mensagem inteira na janela de mensagens.
E. Falar ou Mostrar: lê a mensagem na janela de mensagem na voz 

que o utilizador escolheu ou mostra o texto na janela de 
mensagem, para que o interlocutor possa ler a mensagem.

F. Chamadas: permite telefonar para qualquer um dos contatos 
pré-introduzidos na secção Chamadas nas Definições. Para mais 
detalhes sobre a funcionalidade, consulte a secção Chamadas 
deste Guia do Utilizador.

G. Apagar Tudo: remove todo o conteúdo da Janela de Mensagens
H. Apagar Última Palavra: remove a última palavra da Janela de 

Mensagens
I. Caligrafia: permite escrever as suas mensagens à mão
J. Phrasebank: irá levá-lo ao seu Phrasebank
K. Vista da Grelha: vai levá-lo à disposição da Grelha do Predictable
L. Email: envia o conteúdo da sua Janela de Mensagens como email

3.2. Funcionalidades Chave



Uma das funcionalidades básicas do Predictable é a sua sofisticada 
função de auto aprendizagem de Previsão de Palavras. A Previsão de 
Palavras utiliza letras introduzidas pelo utilizador, contexto de palavras 
anteriores, e o próprio vocabulário do utilizador, para fornecer 
previsões precisas. A função de auto aprendizagem é intuitiva e 
aprende com o padrão de utilização, capta palavras não padronizadas 
e compreende a gramática e o estilo de discurso preferidos pelo 
utilizador. As Previsões de Palavras podem ser encontradas acima do 
teclado.

Outro elemento do Modo Utilizador é o teclado. O Predictable oferece 
5 opções diferentes de teclado incorporado e também permite ligar 
um teclado externo por Bluetooth. As funcionalidades das diferentes 
opções de teclado estão delineadas na seção Teclado no Guia do 
Utilizador.
O teclado para além de permitir digitar a sua mensagem, também 
tem outras funcionalidades Predictable. A função de “Controlar o 
espaço” também está localizada no teclado. “Controlar o espaço” é 
uma função que lê frases pré-construídas. Escrever mensagens mais 
longas pode ser demorado, pelo que esta função pode ser utilizada 
para notificar o seu interlocutor que está a construir uma mensagem. 
Pode encontrar mais informação em como personalizar o seu 
“Controlar o espaço” na secção Controlar o espaço do Guia do 
Utilizador.

3.3 Previsão de Palavras, Teclado e 
Funcionalidades



4. Mergulhar Fundo no 
Phrase Bank



As categorias são utilizadas para armazenar e organizar frases 
relacionadas com um tema específico. Isto permite que as frases 
pré-construídas sejam organizadas de forma lógica e facilmente 
acessível. O Predictable tem 14 categorias prontas a usar, mas também 
oferece a opção de adicionar, editar, reordenar e eliminar categorias

Para personalizar as suas categorias, pressione o ícone editar à direita 
do seu teclado. Existem três formas de personalizar as suas categorias:

A) Adicionar Categoria: Para adicionar uma nova categoria, prima 
Adicionar Categoria. Esta opção pode ser encontrada à esquerda da 
secção de categorias. Aqui pode decidir o nome da categoria e a foto a 
atribuir. Pode atribuir uma foto dos ícones existentes disponíveis no 
Predictable, da galeria de fotos do seu aparelho, ou pode tirar uma 
nova foto.

B) Editar Categoria: Pode editar o nome e o ícone de uma categoria. 
Para o fazer, toque na categoria que pretende editar. Depois prima o 
botão Editar, que tem um ícone de caneta. 

C) Apagar Categoria: É possível apagar categorias indesejadas. Para o 
fazer, prima na categoria que pretende apagar. Em seguida, prima o 
ícone de caixote do lixo para apagar a categoria.

4.1 Categorias e Personalizações



Dentro de cada categoria, pode pré-construir e armazenar quantas 
frases quiser. O benefício de ter frases pré-construídas é poupar-lhe o 
esforço de digitar as mensagens mais usadas.

Se quiser personalizar as suas Frases, pressione o ícone de edição à 
direita do teclado. Existem três formas de personalizar as suas 
categorias:

A) Adicionar Frase: para adicionar uma frase, primeiro escolha a 
categoria onde deseja armazenar a frase. Para adicionar uma 
frase, prima o ícone de edição e, em seguida, adicione a frase. Aqui 
pode tomar decisões sobre a frase falada; o texto apresentado; se 
pretende gravar áudio para a frase ou manter como texto-fala; 
que ícone gostaria de atribuir; e se gostaria que a frase estivesse 
ligada a qualquer multimédia

B) Apagar Frase: No lado direito do teclado, toque no botão editar. 
Toque na frase que pretende apagar e depois no ícone do caixote 
do lixo.

C) Editar Frase: Também tem a opção de editar uma frase. Toque no 
botão Editar, do lado direito do teclado. Toque na frase que 
pretende editar e, em seguida, pressione no ícone de editar. 

4.2. Personalização de Frases



5. Discurso



No Predictable 6, pode escolher diferentes gêneros e nacionalidades para 
as suas vozes.

Voz do Dispositivo 
As vozes do dispositivo são as vozes que 
vêm com o seu dispositivo. Algumas vozes 
do dispositivo estão pré-descarregadas e 
prontas a usar. Embora sejam gratuitas, 
algumas vozes podem necessitar de ser 
descarregadas ou instaladas. Se optar por 
utilizar uma voz do dispositivo primeiro, terá 
de selecionar o sotaque da voz. Existem seis 
sotaques disponíveis: Britânico, irlandês, 
americano, australiano, sul-africano e 
escocês. Depois de selecionar o sotaque, 
pode clicar no perfil da voz para ouvir um 
exemplo.

Se achar que nenhuma das vozes é adequada, pode fazer o download de 
vozes adicionais a partir das definições do seu dispositivo. Depois de fazer 
o download, pode usá-las no Predictable.
Como fazer o download de vozes extra a partir das definições do 
dispositivo:

1) No iOS 
Saia da app Predictable pressionando 
o botão Home do dispositivo (ou 
deslizando para cima no caso do iPad 
pro). Depois selecione a aplicação de 
definições do dispositivo na página 
inicial e pesquise por Vozes, e escolha 
o idioma pretendido. Esta página terá 
a lista completa de vozes disponíveis 
no dispositivo. Clique no ícone de 
download para obter a voz. Depois de 
descarregada, estará disponível para 
utilização.



O Comportamento dos Botões de Fala refere-se às diferentes 
formas como pode usar o Botão de Fala para falar. Existem três 
Comportamentos diferentes do Botão de Fala: Tipo de 
comunicação, Interações de Fala e Interrupções de Fala. Pode 
atribuir diferentes Comportamentos dos Botões de Fala para o 
botão de Fala Principal, para o botão de Fala do Teclado e para a 
Janela de Mensagens. Quando o botão de Fala da Janela de 
Mensagens está ativo, o toque na Janela de Mensagens ativará o 
comportamento de fala. Tenha em atenção que ao ativar esta ação 
irá desativar todas as outras interações possíveis com a Janela de 
Mensagens, tais como mover o cursor, copiar, colar, etc.

O Tipo de Comunicação define se o botão vai mostrar ou falar a sua 
mensagem. Se ativar a opção Mostrar, quando premir o botão 
Mostrar, o texto na sua janela de mensagem será apresentado de 
trás para a frente. Falar irá simplesmente ler a sua mensagem 
depois de pressionado.

5.2 Comportamento dos Botões de Fala



Por fim, existem duas Interrupções da Fala: Parar e Pausar. 
Quando a função de Parar está ativa, quando premida, 
interrompe toda a mensagem. Se desejar falar a mesma 
mensagem, terá de começar do início e não do ponto em que 
premiu o botão Parar. Ao contrário, a função Pausa irá parar a 
mensagem quando premida, e permitir-lhe continuar a partir 
deste ponto quando premir o botão Reproduzir. Para ativar 
qualquer uma destas funções, toque no botão de falar a que 
está atribuída esta função de Interrupção da Fala.

A interação da Fala determina como a sua mensagem será 
falada depois de ser pressionada. Existem 7 formas diferentes 
de alterar a opção de interação por voz:
a) Falar Tudo : é falada a mensagem completa que está na 

janela de mensagem
b) Falar depois do Cursor: é falado o texto que está após os 

cursor
c) Falar Antes do Cursor: é falado o texto que está antes do 

cursor
d) Falar a última frase: apenas será falada a última frase 

falada pelo motor de voz.
e) Falar o não falado: só serão faladas as palavras não 

faladas
f) Falar Frase Atual: é falada a frase onde o cursor está 

atualmente posicionado
É importante referir, que apenas as opções de Falar Tudo, 
Falar a última frase e Falar o não falado estão disponíveis para 
no comportamento interativo de Fala da Janela de 
Mensagens.



5.3 Pronúncia Personalizada e Abreviaturas

Pronúncia Personalizada
Esta funcionalidade permite-lhe personalizar a forma como certas 
palavras são pronunciadas. Se a voz sintética não estiver a 
pronunciar uma palavra como gostaria, pode ajustá-la. Pode ter uma 
palavra (que será inserida no campo de pronúncia personalizada) 
que deve ser lida em voz alta de uma certa forma (pronúncia 
fonética). Existem três opções disponíveis:

A) Adicionar Pronúncia: quando adiciona uma nova pronúncia, 
precisa de adicionar a palavra e a pronúncia fonética desejada.

B) Editar pronúncia personalizada existente: toque na pronúncia 
que deseja editar, depois selecione o ícone editar no canto superior 
direito do ecrã.

C) Apagar pronúncia personalizada existente: toque na pronúncia 
que deseja apagar e selecione o ícone apagar no canto superior 
direito do ecrã.

Abreviatura
Para o ajudar a criar mensagens mais rapidamente, o Predictable 
permite-lhe criar as suas Abreviaturas. Por exemplo, pode criar a 
abreviação LOL para significar (Laugh Out Loud em inglês). Se 
digitar LOL na janela de mensagens, o Predictable falará toda a frase 
associada à Abreviatura, por exemplo, Laugh Out Loud ou muitas 
risadas em português.
Para criar abreviaturas, nas Definições toque em “Gerir Abreviaturas”. 
Pode gerir as suas Abreviaturas de três formas:
1) Adicionar Abreviatura: para adicionar uma nova abreviatura.
2) Apagar Abreviatura: toque na abreviatura que pretende apagar 

e selecione o ícone apagar no canto superior direito do ecrã.
3) Editar Abreviatura: toque na abreviatura que pretende editar, 

depois selecione o ícone editar no canto superior direito do ecrã.



5.4 Mais Personalizações de Fala
O Predictable oferece uma série 
de formas adicionais para 
personalizar o seu discurso. Uma 
das personalizações consiste em 
ajustar a sua velocidade de fala e 
do seu discurso. A Velocidade da 
Fala refere-se à velocidade a que a 
mensagem é falada. A velocidade 
da fala pode variar de Muito lenta 
a Muito rápida. O Timbre da Fala 
determina quão alta ou baixa a 
voz irá soar. A cadência de fala 
pode estar entre o Muito Baixa e 
Muito Alta.

Outra opção oferecida é a 
“Limpar depois de falar”. 
Quando está ativa, esta 
função faz com que toda a 
mensagem seja apagada da 
janela de mensagens depois 
de ter sido falada. Isto evita 
que tenha de apagar o texto 
sempre que falar uma 
mensagem. Falar Depois do Espaço é outra 

opção de discurso. O 
Predictable irá ler uma palavra 
após cada espaço. Esta 
funcionalidade pode ser 
utilizada para um diálogo mais 
contínuo.

Quando a opção “Falar após 
frase” está ativa, irá ler a frase 
mais recente cada vez que 
utilizar a pontuação de fim de 
frase.

O Destaque enquanto fala irá 
realçar o conteúdo da sua janela 
de mensagem enquanto este é 
falado. Esta funcionalidade é 
especialmente útil para 
utilizadores com dislexia, uma 
vez que pode ajudar a 
acompanhar o conteúdo que 
está a ser atualmente falado.



As outras personalizações do Discurso que fornecemos estão 
relacionadas com a utilização de Frases. Tem a opção de 
ativar ou desativar Enviar Frases para a Janela de 
Mensagens e Falar Frases ao Toque. Enviar Frases para a 
Janela de Mensagens significa que, quando toca numa frase, 
ela é enviada para a janela de mensagens. Ao contrário, Falar 
Frases ao Toque significa que, quando tocar numa frase, ela 
será dita. Se ativar ambos, quando tocar numa frase, ela será 
enviada para a janela de mensagem e falada.

Uma nova funcionalidade do Predictable 6 é a Falar 
Categoria ao Toque, quando ativa, lerá o nome da Categoria 
após o toque. Esta função é especialmente útil para 
utilizadores com pouca visibilidade.



6. Acessibilidade



6.1 Métodos de Acesso e utilização de 
Progressão e Seleção

O Predictable oferece 5 
métodos de acesso 
diferentes:
1) Toque Direto
2) Acesso por Comutador
3) Toque no Ecrã
4) Seguimento da Cabeça
5) Análise e Seguimento

Os detalhes de cada método estão descritos em pormenor nas 
outras secções de Acessibilidade. No entanto, um tema comum a 
cada uma delas é a Progressão e Seleção. A Progressão refere-se à 
forma como escolhe as coisas no ecrã. Isto pode variar desde o 
movimento do dedo em cima do ecrã, até a um ponteiro no ecrã a 
ser dirigido pelos movimentos da cabeça. A Seleção é a forma 
como se envolve com as coisas no Predictable. Isto pode ser algo 
como o toque no ecrã, usando um comutador ou através do 
sorriso.



6.2 Toque Direto com Força e Atraso de 
Tempo
Por padrão, a aplicação utiliza o Toque Direto. Para o Toque Direto, a 
progressão é o seu dedo a mover-se para o botão desejado, e a seleção é o 
toque do botão.

Estas duas configurações foram disponibilizadas para personalizar o Toque 
Direto para se adequar às suas necessidades específicas de competências 
motoras. Estas opções são : Força e Atraso de Tempo. Podem ser 
especialmente úteis para os utilizadores que têm dificuldades em 
controlar os seus movimentos, o que leva a uma série de interações 
indesejadas com a aplicação. As duas opções são mutuamente exclusivas.

A primeira personalização é o Atraso de Tempo. Quando o Atraso de 
Tempo estiver ativado, terá de carregar no botão desejado durante um 
determinado período de tempo para o ativar. Um temporizador informa o 
utilizador sobre o tempo restante antes do botão ser selecionado. Pode 
configurar a duração entre 1 a 15 segundos utilizando a barra deslizante.

A outra opção é a Forçar Atraso. Ao ativar esta definição, o ecrã bloqueia 
após o primeiro toque. Enquanto o ecrã estiver bloqueado, o toque no ecrã 
não desencadeará quaisquer ações. Será apresentado um temporizador 
personalizável que informa o tempo restante antes do ecrã desbloquear. 
Pode configurar a duração entre 1 a 15 segundos utilizando a barra 
deslizante.



6.3 Acesso por Comutador e Toque no 
Ecrã com personalização de análise
Acesso por Comutador e Toque no Ecrã são métodos de 
Acessibilidade criados para utilizadores que não possuem a 
coordenação ou força muscular para selecionar diretamente o botão 
que desejam.

Para o Toque no Ecrã, a progressão implica que os itens no ecrã sejam 
automaticamente realçados. Assim que o item relevante estiver 
realçado, toque em qualquer parte do ecrã para o item ser 
selecionado.

A progressão para o Acesso por Comutador é semelhante, com os 
itens no ecrã a serem destacados. No entanto, ao contrário do Toque 
no Ecrã, o Acesso por Comutador oferece dois métodos de 
progressão: automático e manual. O método automático funciona da 
mesma forma, com os itens a serem automaticamente realçados no 
ecrã. Para selecionar um item, basta premir um botão. A análise 
manual funciona de forma diferente e requer dois comutadores em 
vez de um. Neste caso, irá utilizar um dos comutadores para mover o 
marcador para baixo no ecrã. Isto é feito premindo o comutador para 
baixo. Para selecionar um item no ecrã, deve premir o segundo 
comutador quando o item pretendido estiver realçado.

Existem várias Personalizações para o Acesso por Comutador e Toque 
no Ecrã:
1) Taxa de Digitalização: Isto determina a rapidez com que a 

análise irá realçar os diferentes níveis do ecrã. Isto só está 
disponível na análise automática.

2) Parar de Digitalizar: O número de ciclos antes do fim do ciclo de 
análise do ecrã. Varia entre: parar após 1 ciclo até nunca parar. Da 
mesma forma, isto só é compatível com a análise automática



6.4 Seguimento da Cabeça e Ativadores

O Seguimento da Cabeça só é compatível com dispositivos IOS que 
tenham sistema de reconhecimento facial (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS 
Max, iPhone XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 
12.9 polegadas 3ª geração, e iPad Pro 11 polegadas). Esta funcionalidade 
permite-lhe interagir com o Predictable, acompanhando os movimentos 
da sua cabeça. Quando ativado, o Predictable identifica a sua face, escolhe 
um ponto central, que é tipicamente o nariz, e imita-o como um ponteiro 
no ecrã. A progressão do ponteiro, é ditada pelo movimento do seu nariz.

Outra configuração para o 
Seguimento da Cabeça é a Posição 
da Cabeça. Esta definição tem duas 
opções: por defeito ou Calibração. 
Por defeito, a aplicação espera que 
a sua cabeça esteja numa posição 
centrada em relação à câmara 
virada para a frente. Os melhores 
resultados para esta opção ocorrem 
quando a câmara frontal do 
dispositivo está ao nível dos olhos, o 
dispositivo está posicionado numa 
linha direta em relação a si e está 
entre 10 cm a 100 cm da posição do 
nariz. A opção de Calibração 
permite que a função de 
Seguimento da Cabeça localize um 
ponto central independentemente 
da posição da cabeça

Quando premir em Calibrar, verá uma moldura da câmara que aponta 
para a sua face. Tire uma foto da sua posição da cabeça, e a calibração será 
determinada por esta foto.

Pode influenciar a progressão do 
ponteiro, ao alterar a 
Sensibilidade do Movimento da 
Cabeça. A Sensibilidade do 
Movimento da Cabeça tem três 
opções: Baixa, Média e Alta.
Esta característica permite 
calibrar o tamanho dos 
movimentos da cabeça para que 
o ponteiro do ecrã se possa 
mover no ecrã. Por exemplo, se 
definir a sensibilidade como 
Baixa, necessita de percorrer 
com a cabeça uma distância 
maior para mover o ponteiro



A funcionalidade de Seguimento da Cabeça oferece uma série de 
alternativas de seleção:

1) Pairar: para selecionar um item, terá de focar o ponteiro sobre ele 
durante um período de tempo pré-definido. Este tempo pode 
variar entre 1 a 5 segundos.

2) Piscar os olhos: piscar os olhos para desencadear uma seleção.
3) Boca Aberta: para desencadear uma seleção, abra a boca.
4) Língua de Fora (apenas disponível em iOS 12 ou superior): Para 

selecionar um item, direcione o cursor para o item escolhido, e 
depois coloque a língua de fora.

5) Sorrir: para desencadear uma seleção, terá de sorrir.
6) Franzir a Testa: Para selecionar um item deve franzir a testa.
7) Sobrancelhas Para Cima: levante as sobrancelhas para 

desencadear uma ação.
8) Sopro da Bochecha : sopre as suas bochechas para desencadear a 

seleção.
9) Olhos para cima: olhar para cima para desencadear uma seleção.

Tal como a Sensibilidade de Movimento da Cabeça, a sensibilidade de 
todos estes métodos de seleção pode ser personalizada. Pode escolher 
a sensibilidade por defeito ou calibrá-la. A calibração pode variar de 0.1 a 
0.9, sendo que 0.1 corresponde à sensibilidade mais alta e 0.9 à mais 
baixa.

Ao ter Sensibilidade Baixa, o gesto para o método de seleção terá de ser 
mais pronunciado para ser ativado, enquanto que ao ter Sensibilidade 
Alta terá de fazer um gesto menos brusco para ativar a seleção.

Também disponibilizamos um Jogo de Seguimento da Cabeça dentro 
das configurações. Neste jogo é-lhe pedido que dirija um ponteiro para 
um quadrado que está no ecrã usando a cabeça, e depois use o método 
de seleção escolhido para o selecionar. Assim, o quadrado irá mudar de 
posição. Este jogo permite-lhe experimentar os diferentes métodos de 
seleção e sensibilidades antes de utilizar o Seguimento da Cabeça no 
Modo Utilizador.



6.6 Análise e Acompanhamento da 
Progressão e Seleção

Análise e Acompanhamento permite-lhe combinar a 
Progressão e Seleção dos diferentes Métodos de Acesso. O 
benefício disto é que permite-lhe escolher os métodos de 
Progressão e Seleção que melhor se adequa às suas 
necessidades.
Para a Progressão, tem três opções: Análise Automática, Análise 
Manual e Seguimento da Cabeça.

Existem 11 opções de seleção disponíveis na Escola e Mistura. A 
sensibilidade dos métodos de seleção pode ser personalizada. 
Pode escolher a sensibilidade padrão ou calibrá-la. A calibração 
pode variar de 0,1 a 0,9, sendo que 0,1 corresponde à 
sensibilidade mais alta e 0,9 à mais baixa.
Ao escolher a Baixa Sensibilidade, o seu gesto para o método 
de seleção terá de ser mais pronunciado para ativar, enquanto 
que se escolher a Sensibilidade Alta basta fazer um gesto mais 
pequeno para ativar a seleção.



6.7 Personalização da Análise 
Pode ajustar vários elementos relativos ao aspecto dos seus 
Métodos de Acesso. Pode escolher fazê-lo para personalizar a 
aplicação, ou devido a uma deficiência visual que possa ter.
Existem 4 personalizações :

O Botão Saída Rápida e Bloqueio pode ser aplicado a todos os 
Métodos de Acesso, exceto o Toque Direto. A Saída Rápida permite-lhe 
sair do Método de Acesso que está a utilizar e voltar imediatamente ao 
Toque Direto. Ao contrário, quando ativa o Botão de Bloqueio, este 
fornece a opção de fazer uma pausa no seu método de acesso. Isto é 
útil se não precisar de comunicar nesse momento ou caso queira fazer 
uma pausa. Para ativar o Bloqueio pode tocar nele ou direcionar o 
cursor sobre o botão Bloqueio e depois utilizar qualquer opção de 
seleção que tenha escolhido.

1) Enchimento do botão de 
destino: é a cor do item 
selecionado no ecrã.

2) Limite do botão de 
destino: é a cor do limite 
do botão de destino

3) Ponteiro: é a cor do 
ponteiro no ecrã para o 
seguimento da cabeça

4) Opacidade do 
enchimento do botão de 
destino: Determina o quão 
transparente é o scanner. 
Vai de Muito baixo a Muito 
alto, sendo o muito baixo 
um scanner de cor mais 
clara e muito alto um 
scanner mais escuro.



6.8 Configuração dos contactos de email

Esta funcionalidade permite-lhe enviar e-mails através do 
Predictable. Adicione a sua conta de e-mail ao Predictable, e depois 
adicione os endereços de e-mail dos seus amigos, familiares e 
colegas que queira contactar.

Para configurar o seu e-mail, deve escolher o fornecedor de e-mail 
que pretende ligar à sua conta Predictable. Note que, para enviar 
e-mails de dentro do Predictable, terá de conceder acesso ao 
Predictable nas definições de segurança do seu fornecedor de 
e-mail. Encontre abaixo o processo para o Gmail, Yahoo e Outlook.

Para conceder acesso, deve clicar no seu fornecedor de e-mail. 
Depois, será redirecionado para fora da aplicação para as 
configurações de segurança do fornecedor de e-mail. Aqui ser-lhe-
á pedido que conceda o acesso ao Predictable à sua conta de 
e-mail. Se desejar enviar e-mails a partir do Predictable, conceda 
permissão. Depois regresse à aplicação.

Se tiver um fornecedor de e-mail que não seja o Gmail, Yahoo ou 
Outlook, o processo é ligeiramente diferente. Primeiro, deve ativar a 
definição de "Outro fornecedor de e-mail". Depois, introduza o seu 
endereço de e-mail e palavra-passe e prima guardar detalhes. Não 
são necessários outros passos.

Depois de configurado, pode adicionar os endereços de e-mail das 
pessoas que gostaria de enviar e-mails. Para isto, deve clicar em 
adicionar destinatário e depois tem de introduzir o seu nome e 
endereço de e-mail. Para usar esta funcionalidade, elabore uma 
mensagem no construtor de mensagens. Depois certifique-se de 
que o ícone de e-mail é mostrado numa das Funcionalidades 
Chave. Quando estiver satisfeito com a mensagem, prima o ícone 
de e-mail. Dependendo da funcionalidade escolhida, a mensagem 
será imediatamente enviada para o seu contacto favorito ou pode 
escolher um destinatário da lista apresentada.



6.9 Controlar o Espaço
Controlar o espaço é uma funcionalidade que lê as suas frases 
pré-construídas. Por vezes pode demorar algum tempo a escrever 
mensagens mais longas. Esta função pode ser utilizada para notificar 
o interlocutor de que está a construir uma mensagem.
 
Pode ligar a opção “Controlar o espaço Automático”. Quando está 
ativa, esta funcionalidade irá ler automaticamente as suas frases 
pré-construídas após um determinado período de tempo. Se estiver 
desligado, terá de premir o botão “Controlar o espaço” para que uma 
das frases seja lida.

Se ativou a funcionalidade automática de Controlar o espaço, a 
duração definida nesta configuração determinará o tempo antes da 
leitura das frases pré-construídas.

Também pode gerir opções de Controlar o espaço. 
Existem três personalizações diferentes.

1) Adicionar Frase: isto permite adicionar o seu 
“Controlar o espaço”. Para adicionar um “Controlar o 
espaço“, pressione o ícone + Adicionar frase. Pode 
atribuir uma gravação áudio ou uma legenda 
Texto-para-Fala.

2) Editar Frase: pode editar uma frase existente 
tocando na frase e selecionando o ícone editar no 
canto superior direito do ecrã.

3) Apagar Frase: Para apagar uma frase, selecione a 
frase que pretende apagar e prima o ícone de 
apagar no canto superior direito do ecrã. Não será 
possível apagar todas as frases, deve manter pelo 
menos uma frase.



7. Aparência



7.1 Temas

Começar: esta é a versão mais simples do Modo 
Utilizador e inclui apenas as funcionalidades mais 
básicas. Pode ser útil para um utilizador inicial

Acessível para Tablet: esta é a interface otimizada 
para utilização num Tablet

Acessível para Proteção de Teclas: esta interface 
está otimizada para ser utilizada com um Protetor 
de Teclas. A interface foi criada numa Grelha 10 por 9 
para que o Predictable possa ser utilizado 
eficazmente com Proteção de Teclas

Acessível para Proteção de Teclas e Esquerdinos: 
esta interface está otimizada para ser utilizada em 
conjunto com um Protetor de Teclas para um 
utilizador canhoto. A interface foi criada numa 
Grelha 10 por 9 para que o Predictable possa ser 
utilizado eficazmente com Proteção de Teclas

Alto Contraste: Interface criada para quem tem 
visibilidade limitada

Teclado de Vogal: Interface criada para chamar a 
atenção para as vogais no teclado. Também é 
adequado para quem tem pouca visibilidade

Teclado de Dez Teclas: define o teclado de Dez 
Teclas como padrão

Grelha - 2*2: a página inicial predefinida é uma 
grelha 2*2 

O Predictable 6 oferece 16 temas pré-construídos, que são personalizáveis 
de acordo com as definições, para funcionarem como modelos para 
utilizadores com diferentes preferências e requisitos. A partir das 
definições de Aparência, pode selecionar um dos 16 temas pré-criados:



Grid - 5*4: a página inicial predefinida é uma grelha 
5*4 

Acesso ao Toque do Ecrã: define o Toque no Ecrã 
como o método de acessibilidade padrão

Acesso por Comutador: define o Acesso por 
Comutador como o método de acessibilidade 
padrão

Seguimento da Cabeça - Pairar : define o 
Seguimento da Cabeça como o método de 
acessibilidade padrão, sendo “Pairar” o método de 
seleção

Seguimento da Cabeça - Pestanejar: define o 
Seguimento da Cabeça como o método de 
acessibilidade padrão, sendo “Piscar de olhos” o 
método de seleção

Mantenha-se Ligado: otimizado para permitir uma 
comunicação fácil com amigos, família e colegas, 
definindo as chamadas e o e-mail como 
Funcionalidades Chave padrão.

Dislexia: um teclado com código de cores criado 
para os utilizadores com Dislexia.



7.2 Personalizações Visuais
Embora os temas do Predictable ofereçam a opção de alterar toda a 
aparência da aplicação, também pode personalizar elementos 
específicos.

Os botões de Código de Cor 
permitem-lhe personalizar 
individualmente a Cor de Fundo, o 
Tamanho e Cor da Fonte para 
diferentes elementos dentro da 
aplicação. A tabela abaixo mostra as 
personalizações visuais disponíveis 
para cada elemento.

Pode escolher diferentes tipos 
de letra, incluindo: Montserrat, 
Lora, Roboto, OpenDyslexic, 
Source Serif, Nunito, Open 
Sans, e Lato.

Funcionalidade Cor de 
Fundo

Cor do Tipo 
de Letra

Tamanho 
de letra

Faixa de História ✓ ✓ ✗

Faixa de Favoritos ✓ ✓ ✗

Janela de Mensagens ✓ ✓ ✓

Previsão de Palavras ✓ ✓ ✓

Teclas do Teclado ✓ ✓ ✗

Teclas de Função - Topo do Ecrã ✓ ✗ ✗

Teclas de Função - Fundo do Ecrã ✓ ✗ ✗

Frases ✓ ✓ ✗

Categorias ✓ ✓ ✗

Fundo da Disposição de Grelha ✓ ✓ ✓

Fundo da célula ✓ ✗ ✗

Por fim, pode ativar ou desativar a Visão Amigável de Proteção de Teclas. A 
interface de Proteção de Teclas está otimizada para ser utilizada em 
conjunto com Proteção de Teclas. A interface é uma grelha 10 por 9. Se 
desativar esta funcionalidade, a Janela de Mensagens será otimizada para 
uma utilização normal de tablet.



7.2 Mostrar/Ocultar Funcionalidades Chave

Algumas funcionalidades são mais ou menos utilizadas por certos 
utilizadores. Por isso, é útil esconder funcionalidades não utilizadas para 
reduzir a desordem no ecrã.

Tem a opção de mostrar ou esconder as seguintes funcionalidades:

Finalmente, nesta secção tem a opção de criar o seu Som de Campainha. 
Para o fazer, toque no botão Campainha na Lista de Funcionalidades 
Chave a Mostrar/Ocultar. A campainha é utilizada como sinal para 
notificar alguém de que necessita de assistência. Pode atribuir a sua 
gravação única à campainha ou utilizar um dos sons da campainha 
pré-criados do Predictable.



7.3 Mais Aparência e Personalização

O Predictable também permite posicionar as Funcionalidades Chave 
no lado esquerdo ou direito do Construtor de Mensagens. Pode 
atribuir a Posição de Destreza à Esquerda ou à Direita. Esta 
funcionalidade foi criada para facilitar o acesso das pessoas a esses 
botões, dependendo se são canhotas ou destras.

Entrada Padrão do Construtor de Mensagens permite-lhe 
selecionar se pretende que o seu ecrã primário seja o teclado, 
Phrasebank ou a Vista de Grelha no arranque da aplicação.



8. Previsão de Palavras



8.1 Definições de Vocabulário
Pode personalizar as Definições de Vocabulário para Previsões de 
Palavras para garantir que as previsões se aproximam dos seus 
padrões de utilização de palavras.

"Escolher Dicionário” permite-lhe decidir de que dicionário irão 
derivar as suas previsões de palavras. Para utilizadores do 
Predictable Inglês, pode escolher o Dicionário Americano ou o 
Dicionário Britânico. Por exemplo, o Dicionário Britânico sugere a 
palavra “Colour” enquanto um Dicionário Americano sugere “Color”'.

Também pode bloquear ou desbloquear palavras profanas das suas 
previsões. Quando esta opção estiver desligada, as palavras ofensivas 
serão omitidas das previsões de palavras e ficarão ocultas.

Pode ainda personalizar a funcionalidade da Definição do Histórico. 
Pode desativar a opção “Guardar o Histórico” para não guardar 
conteúdos previamente falados. Além disso, tem a opção de apagar 
o seu histórico existente, selecionando a opção “Apagar todo o 
Histórico”

Pode personalizar as Palavras automaticamente aprendidas 
na secção Gerir Palavras automaticamente aprendidas de 
três formas:

1) Adicionar: pode adicionar palavras ao seu dicionário.
2) Apagar: se desejar apagar uma palavra 

automaticamente aprendida, possivelmente por ter 
sido mal aprendida, toque nela e depois selecione o 
ícone apagar no canto superior direito do ecrã

3) Editar : se desejar editar uma palavra automaticamente 
aprendida, toque nela e depois selecione o ícone editar 
no canto superior direito do ecrã

O Predictable tem a opção Reiniciar a Aprendizagem de 
Contexto. Esta funcionalidade irá repor o motor de aprendizagem 
de palavras do Predictable, apagando todas as palavras 
automaticamente aprendidas, esquecendo os padrões de 
utilização de palavras.



8.2 Mais Personalizações de Previsão de 
Palavras
Juntamente com as personalizações do vocabulário, o Predictable 
também oferece formas adicionais de personalizar as suas previsões de 
palavras.

Primeiro tem a opção de ativar ou desativar o motor de previsão de 
palavras do Predictable. Embora muitos utilizadores utilizem o intuitivo 
motor de previsão de palavras, para aumentar a velocidade de construção 
de uma mensagem.

Outra opção é a de ativar ou desativar o Auto-completar. Quando esta 
opção está ativa, ao digitar a palavra desejada, esta função prevê a palavra 
que vai escrever, e completa o resto da palavra a vermelho. Para escolher 
a palavra, toque na barra de espaços para transformar as letras vermelhas 
em letras pretas.

O Predictable também oferece 2 formas diferentes de identificar ou 
corrigir erros ortográficos:

1) Autocorreção: as palavras com erros ortográficos são 
automaticamente corrigidas.

2) Verificação Ortográfica: as palavras com erros ortográficos estão 
escritas a vermelho.

Finalmente, pode ajustar a taxa a que o Predictable revê a utilização da 
sua língua. Tem quatro opções para a Taxa de Aprendizagem: Nunca, 
Lento, Médio e Rápido. Embora Nunca, significa que o Predictable nunca 
aprenderá o seu uso linguístico ou palavras únicas, Rápido, irá aumentar a 
velocidade de aprendizagem da previsão de palavras.



9. Teclado



9.1 Keyboard

QWERTY
Esta é a opção de teclado pré definida e tem o mesmo 
design que os teclados que encontramos nos 
computadores e outros dispositivos móveis.
ABC
As chaves estão listadas por ordem alfabética.
Alta Frequência
As chaves estão ordenadas com base na frequência 
com que são utilizadas, sendo as letras mais frequentes 
as primeiras e as menos frequentes as últimas.
Dez Teclas:
Em comparação com as outras opções, tem uma maior 
área de seleção para cada chave. É especialmente útil 
para as pessoas que beneficiam de definições 
específicas de toque. Em vez de existirem teclas 
individuais para cada letra no teclado, existem 
agrupamentos de letras.
Por exemplo, o ABCDE é um agrupamento de uma 
letra. Tem de tocar no grupo de letras que pretende 
utilizar e o teclado irá mudar para lhe permitir 
selecionar uma das letras do grupo escolhido. Depois de 
adicionar uma letra, o teclado volta à página principal 
do teclado (com o mesmo formato de agrupamento de 
letras).
Nativo
Permite-lhe utilizar o teclado predefinido do dispositivo.

O Predictable tem cinco opções de teclado. Também oferece a 
possibilidade de utilizar teclados externos e de terceiros. As cinco opções 
de teclado incorporadas são:

Além disso, pode ativar as Teclas do Teclado Capitalizadas, o que fará com 
que todas as teclas do teclado sejam capitalizadas. No entanto, a 
funcionalidade do teclado permanecerá a mesma, por exemplo, terá de 
pressionar a tecla shift para que uma letra seja capitalizada na Janela de 
Mensagens.



9.2 Gestão de Atalhos do Teclado Externo 

Tem também a opção de ligar um 
teclado externo Bluetooth ao seu 
dispositivo para utilizar com o 
Predictable. Nas definições do 
teclado, tem a opção de ativar os 
Atalhos. Estes atalhos destinam-se 
a ajudá-lo a utilizar o Predictable 
de forma mais eficiente. 

A) Adicionar Atalho
Para adicionar um novo atalho, 
pressione o botão +. Depois, 
terá de selecionar uma Ação na 
lista para corresponder a uma 
tecla no teclado externo. Este 
atalho será acionado quando 
premir a tecla de atalho no 
teclado externo.

B) Apagar Atalho
Pode apagar um atalho 
existente, basta tocar nele e 
selecionar o ícone de apagar 
no lado direito do ecrã.

C) Editar Atalho 
Pode editar um atalho 
existente tocando nele, e 
selecionar o ícone editar no 
canto inferior direito.



9.3 Gestão de Emojis

O Predictable 6 oferece uma grande seleção de emojis. Pode utilizar estes 
emojis nas suas mensagens, selecionando-os no Teclado Emoji no canto 
inferior direito do seu teclado.
Pode personalizar os seus emojis na secção de Definições do Teclado. 
Basta selecionar o Emoji que deseja editar e pressione o ícone da caneta 
no canto superior direito. Existem duas formas de personalizar os seus 
emojis:
A) Nome do Emoji: Pode editar o nome do emoji. Se escolher a opção 

Texto para Discurso para o som do emojis, este nome será lido 
quando utilizar esse emoji numa mensagem.

B) Som ligado ao Emoji: existem três tipos diferentes de som que pode 
atribuir ao seu emoji:

1) Grave o seu próprio áudio para o emoji. Para o fazer, prima o 
botão ‘Novo Ícone de Gravação', grave o áudio, atribua ao áudio 
gravado um Nome > depois prima o ícone de tiquetaque para 
guardar a gravação.

2) Atribuir um dos sons pré-gravados do Predictable aos emoji. O 
Predictable tem 8 sons diferentes gravados para os emoji, e 
estão disponíveis tanto para Homens como para Mulheres.

3) O Texto-para-discurso irá ler o nome do emoji quando utilizar 
esse emoji numa mensagem falada. Para selecionar esta 
funcionalidade, terá de premir o botão X.



10. Disposição da Grelha



A Disposição da Grelha mostra as suas categorias e frases num 
formato de grelha. Esta disposição está otimizada tanto para os 
diferentes métodos de digitalização como para os utilizadores mais 
dependentes de imagens para comunicar, por exemplo, indivíduos 
com autismo.

Existem duas opções para aceder à Disposição da Grelha:
1. Definir como página inicial predefinida: se espera comunicar com 
o Predictable principalmente a partir desta página, pode valer a pena 
defini-la como página inicial predefinida. Para isso, vá a Definições > 
Aspecto Global > Vá até ao fim das opções > Selecione Vista de Grelha 
como página inicial predefinida.
2. A partir do Modo Utilizador: também pode aceder à Vista de 
Grelha enquanto estiver no Modo Utilizador. Para o fazer, prima o 
ícone Phrasebank > Prima o ícone Vista de Grelha (encontrado 
diretamente por baixo do botão de edição).

Também pode personalizar a aparência da sua Disposição da Grelha. 
Pode alterar a quantidade de Colunas e Linhas a serem apresentadas, 
escolhendo o número de Colunas e Linhas que gostaria de ter.

Para além disto, pode ainda editar o Tamanho e Cor da Fonte da 
Célula e a cor do Fundo da Célula. Pode mostrar/ocultar os ícones 
tanto para as Categorias como para as Frases e esconder as 
categorias.



11. Chamadas 



11.1. Como fazer e receber chamadas e gerir a 
lista de contactos

Uma nova funcionalidade do Predictable 6 é a capacidade de fazer e 
receber chamadas. Também pode utilizar o Facetime. É importante notar 
que só poderá utilizar as vozes dos aparelhos nas chamadas.
Antes do processo de realização de uma chamada, terá de adicionar 
destinatários à sua lista de contactos. Toque em adicionar novo, e depois 
introduza o nome e número do contacto que pretende adicionar. Prima 
guardar quando estiver satisfeito com os detalhes que introduziu. Pode 
editar e eliminar os seus contactos.

Tem duas opções para definir a ação do botão de chamada: Mostrar a lista de 
contactos e ligar para o contacto favorito. Com a opção “visualizar a lista de 
contactos”, ao premir o botão de chamada no Modo de Utilizador, serão 
apresentados todos os contactos que adicionou. Pode escolher uma das 
opções. A opção de “contacto favorito” funciona de forma ligeiramente 
diferente. Nas Definições de chamadas, pode tocar na estrela ao lado de um 
contacto para o definir como favorito. Ao premir o botão de chamada, a 
chamada será feita para este contacto.

É importante notar que, ao premir o 
botão de chamada, será redirecionado 
para fora da aplicação. Por isso, se estiver 
a utilizar algum dos métodos de 
acessibilidade do Predictable, estes não 
estarão funcionais enquanto não voltar a 
entrar na aplicação. Para usar o 
Predictable para falar, terá de regressar à 
aplicação Predictable.



12. Gesto Fala



12.1. Porquê e quando utilizar o Gesto Fala e 
gestão das ações

O Gesto Fala é uma novidade do Predictable 6. O que o Gesto Fala oferece 
é a capacidade de atribuir uma frase falada ou uma ação a um ativador. 
Por exemplo, podemos atribuir o gesto “Língua de Fora” à frase "Como 
está?”. Se colocar a língua de fora no Modo Utilizador a frase “Como está?” 
será falada. O objetivo desta nova funcionalidade, é aumentar a 
velocidade de comunicação. A utilização de um destes gestos de fala é 
mais rápida do que ter de escrever a mensagem no teclado.

Também pode associar um ativador a uma ação. Pode optar por atribuir 
um piscar de olhos para falar, de modo a que sempre que utilize um 
piscar de olhos como ativador, o conteúdo da janela de mensagens seja 
falado.

Existem três formas de gerir as Ações de Gesto Fala.
1)Adicionar: primeiro vá para a seção de Definições de Gesto Fala. Depois, 
clique em Adicionar Novo. Nesta página, terá a opção de escolher se 
deseja criar um Gesto Fala para uma Categoria ou para uma Ação. Se 
escolher uma Ação, serão apresentadas todas as opções de 
Funcionalidades Chave possíveis. Se escolher Categorias, serão 
apresentadas todas as Categorias e as frases correspondentes. Depois de 
selecionar a ação ou frase desejada, pode escolher o ativador que deseja 
atribuir. Quando estiver satisfeito com a combinação, prima confirmar. Se 
já estiver a utilizar um ativador como método de seleção, não poderá 
utilizá-lo para um Gesto Fala.
2)Editar: para editar um gesto Fale, toque no gesto que deseja editar e 
depois no botão editar.
3)Apagar: para eliminar um gesto Fala, toque no gesto que pretende 
apagar e depois clique no botão Apagar.
Para aumentar o número de opções de Gesto Fala disponíveis, 
introduzimos a opção de criar 'Receitas'. No contexto Predictable, receitas 
significa que pode atribuir uma combinação de Ativadores a uma frase 
falada. Por exemplo, Piscar os olhos, Língua de Fora e Franzir a Testa 
podem ser atribuídos à frase 'Quem é este?' enquanto Piscar os olhos, 
Franzir a Testa e Língua de Fora podem ser atribuídos à frase 'Isto é 
ótimo'.  Pode cancelar uma receita utilizando o método de Seleção 
escolhido na seção Acessibilidade.



13. Apoio



13.1. Resolução de problemas com guias de 
vídeo ou através de e-mail
Esta secção fornece Tutoriais em Vídeo do Youtube que têm como 
objetivo ensinar-lhe a utilizar as funcionalidades do Predictable. Existe um 
link para este Guia do Utilizador e a opção de enviar um e-mail à nossa 
equipa de Suporte caso tenha qualquer outra questão.
Para além disto, na parte inferior da seção de Suporte de Definições, pode 
encontrar uma série de Guias de Vídeo que oferecem tutoriais sobre 
como utilizar eficazmente todas as funcionalidades do Predictable.



14. Plataforma Web



14.1. Personalize o seu banco de frases e 
faça o download de categorias e frases
A partir do site da Therapy Box, pode entrar na plataforma web com 
as suas credenciais Predictable. A plataforma web oferece a 
possibilidade de gerir a sua conta Predictable a partir do seu 
ambiente de trabalho. Pode ajustar definições, carregar conteúdos e 
apagar ficheiros indesejados. As alterações feitas na plataforma Web 
serão instantaneamente refletidas na aplicação do seu dispositivo. 
Esta funcionalidade é especialmente útil se um utilizador alterar uma 
definição por acidente. Ela permite que um SLT, um membro da 
família ou a equipa de suporte da Therapy Box faça a correção de 
forma remota.



A secção Phrase bank da plataforma web fornece uma visão geral do 
seu banco de frases. A partir daqui, pode:

1) Procurar facilmente as suas frases: Ao pressionar o título de uma 
coluna (categoria, frase exibida, frase falada), os ficheiros da 
coluna ficam ordenados alfabeticamente. Também pode 
pesquisar o ficheiro escrevendo o nome do ficheiro de áudio, a 
frase falada, a frase visualizada ou o nome da categoria.

2) Apagar conteúdo: Selecione as categorias e frases e prima 
“Apagar selecionado". Também pode apagar uma a uma, 
premindo o ícone de apagar em cada frase.

3) Editar o conteúdo do banco de frases: clicando no nome da 
categoria, no nome da frase, ou no nome da frase falada.

4) Editar imagens anexadas às frases:
- Adicionar uma nova imagem: Prima o ícone "+" e escolha a 
imagem que pretende anexar à frase.
- Alterar a imagem anexada: Ao pressionar a imagem anexada a 
uma frase, tem a opção de a substituir ou de remover.

5) Editar os sons anexados às frases:
- Adicionar um novo som: Pressione o botão "+" e escolha o som 
que deseja anexar à frase.
- Alterar som em anexo: Ao pressionar o som anexado a uma 
frase, tem a opção de a substituir ou de remover.

6) Anexar uma ligação multimédia: Pode colar um link web na caixa 
de texto. Se precisar de eliminar multimédia, basta apagar o link 
no CMS.

Também pode fazer o download de categorias e frases para 
carregá-las noutra conta Predictable. Desta forma, a partir da sua 
conta Predictable, pode criar uma categoria com frases, personalizar 
e enviar o ficheiro .zip para carregar numa conta Predictable



14.3. Importar conteúdo do 
MyMessageBanking

A partir da secção de Rascunhos de frases, pode carregar frases 
pré-construídas fornecidas a partir de 2 fontes: Predictable e 
myMessageBanking.

myMessageBanking.com é um serviço gratuito oferecido pelo 
Boston Children's Hospital Department of Otolaryngology e 
pelo Tobii Dynavox com o objetivo de oferecer um banco de 
mensagens aberto e gratuito para pessoas em risco de perder a 
sua voz.

O sistema irá guiá-lo através do processo de banco de 
mensagens, ajudar a organizar as mensagens, armazenar as 
mensagens e fornecer formas de descarregar as mensagens 
para utilização em qualquer sistema que possa reproduzir 
essas mensagens. O uso do sistema, o armazenamento de 
mensagens e o download de mensagens armazenadas é 
gratuito para uso pessoal.

Como utilizar o serviço com a plataforma web Predictable

O conteúdo do myMessageBanking é compatível com o 
Predictable, ou seja, pode carregar os ficheiros de áudio 
armazenados e transcritos através do myMessageBanking.com 
na sua conta Predictable para que se tornem em frases novas 
no seu banco de frases.



Para o fazer:

1. A partir da sua conta myMessageBanking, faça download 
dos ficheiros de áudio que pretende utilizar no Predictable

2. Carregue a pasta .zip para a secção Frases Rascunho da 
plataforma web Predictable, as transcrições tornar-se-ão as 
nas suas frases faladas e nas etiquetas das suas categorias.

3. Pode fazer algumas alterações antes de adicionar as frases 
novas à sua conta Predictable

4. Em seguida, prima Fundir

Alguns pontos fundamentais:

● Pode editar as suas novas frases dentro da seção Banco de 
Frases

● Se tiver várias etiquetas para uma mesma frase na seção 
Projeto de frases, a sua frase será acrescentada a 
diferentes categorias. Para adicionar uma nova etiqueta, 
pressione o botão "+", também pode apagar pressionando 
x.

● Na secção Projeto de frases, também pode carregar 
categorias e frases que foram descarregadas de outra 
conta Predictable. Desta forma, a partir da sua conta 
Predictable, pode criar uma categoria com frases, 
personalizar e enviar o ficheiro .zip para que carregue para 
a sua conta Predictable



14.4. Gestão do seu conteúdo áudio e 
imagem

As secções de áudio e imagens da plataforma web permitem ter uma 
visão geral e editar a sua lista de ficheiros de áudio ou imagem. A partir 
daqui, pode:

1. Pesquisar os seus ficheiros facilmente: Ao pressionar o título de uma 
coluna (título, fonte), os ficheiros na coluna ficam ordenados 
alfabeticamente. Também pode pesquisar o ficheiro escrevendo o 
título.

2. Apagar conteúdo: Selecione os ficheiros que pretende apagar, 
depois prima “Apagar selecionado". Também pode apagar os 
ficheiros um a um, premindo o ícone de apagar de cada ficheiro.

3. Editar o título anexado aos seus ficheiros: clicando no título do 
ficheiro, uma caixa de texto expande-se, permitindo-lhe, por sua vez, 
editá-lo.

4. Todos os ficheiros carregados nesta secção irão aparecer na sua 
aplicação quando editar uma frase e escolher um ficheiro de áudio 
para a anexar:
- Importe um ficheiro de áudio do seu computador: Para importar 
um ficheiro de áudio, pressione o botão Importar, depois pressione 
Procurar, Selecione o ficheiro que guardou anteriormente no seu 
computador portátil e selecione Upload.
- Grave um ficheiro de áudio do seu computador portátil: Para 
gravar um ficheiro de áudio do CMS, pressione Gravar, depois 
selecione o ícone do microfone. Assim que parar de gravar, pode 
pausar, retomar e guardar o ficheiro, Escreva um título e prima 
Guardar


