
Alunos do IPVC lançam
projecto para invisuais

Trata se de mais um

projeto desenvolvido
por alunos do Politéc
nico de Viana que
atentos às inúmeras bar
reiras instituídas sob as
mais variadas formas no

dia a dia dos invisuais
se encontram a traba

lhar num projeto com
vista a proporcionar a
acessibilidade a defi
cientes visuais em tare

fas simples do dia a dia

Atividades tão simples
do dia a dia como uma

ida às compras que à
partida não constitui
qualquer dificuldade para
o comum cidadão pode
representar um enorme
obstáculo para um defi
ciente visual E é com
base nesta premissa que
dois alunos do curso de

Engenharia Eletrónica e
Redes de Computadores
EERC do Instituto Poli
técnico de Viana do Cas
telo IPVC sensibilizados
para questões relaciona
das com a inclusão social
desenvolveram aparelhos
tecnologicamente avan
çados para ajudar invisu
ais a conseguir cumprir
essa tarefa eliminando
várias inacessibilidades

que se deparam nesse
simples ato
Segundo Tiago San

tos finalista do curso de
EERC e um dos mento
res do projeto intitulado
Guia de apoio à navega
ção de invisuais em su
perfícies comerciais
pretendeu se proporcio
nar a pessoas com defi
ciência novas oportunida
des com base nas novas

tecnologias
Este projeto consis

te no desenvolvimento de
um sistema que permite
apoiar um invisual na ges
tão otimizada da sua na
vegação numa superfície
comercial durante o pro
cesso de aquisição de
bens existentes numa lis

ta de compras pré confi
gurada explica Tiago
Santos a propósito do
protótipo desenvolvido e
já em fase de testes com
utilizadores

Uma das tarefas mais

complicadas que um invi
sual enfrenta no seu quo
tidiano é a visita a uma
superfície comercial com
o objetivo de fazer com
pras Tendo em conta
que todos os dias novos
produtos chegam às pra
teleiras das superfícies
comerciais e que as suas
posições no espaço so
frem constantes altera
ções pretende se com
este projeto desenvolver
um guia de compras para
pessoas com deficiências
visuais baseado num
SmartPhone justifica
João Palma igualmente
finalista do curso e men
tor do projeto
Segundo os dois auto

res o sistema gera au
tomaticamente um per
curso otimizado tendo

em conta critérios espa
ciais e de proximidade
entre os produtos exis
tentes na lista de com

pras minimizando assim
a distância percorrida
pelo invisual nesse pro
cesso revelam acres
centando ainda que a
localização do indivíduo
tira partido de tecnologia
RFID colocada no pavi
mento em pontos de de
cisão de um sistema de
orientação tátil pré exis
tente e g o Trelleborg
Tactile Guidance System
TGS que pode ser facil
mente instalado numa

superfície comercial ten
do sido desenvolvido para
o efeito um dispositivo de

leitura de RFID com capa
cidade de comunicar com
um SmartPhone através
de comunicações sem
fios descrevem Tiago e
João
Este trabalho é o re

sultado do projeto final
do curso de EERC dos alu

nos Tiago Santos e João
Palma tendo sido execu
tado sob orientação cien
tífica dos docentes Sér

gio I Lopes e Salvador
Lima ambos docentes da
Escola Superior de Tecno
logia e Gestão do IPVC
Questionado sobre as

finalidades do projeto
Sérgio Lopes esclareceu
que o principal objetivo
foi o desenvolvimento de
um protótipo funcional
que pudesse ser testado
em laboratório com invi
suais adiantando ainda
que do ponto de vista
académico pretendeu se
expor os alunos a tecno
logias atuais no desenvol
vimento de sistemas de
informação no desenvol
vimento do hardware de

suporte ao sistema e no
desenvolvimento da apli
cação cliente para dispo
sitivos móveis Android™

A interface com o
utilizador é baseada em
voz e utiliza a framework
para conversão de texto
para voz e reconheci
mento de fala existente
no SDK Android™ des
creve Salvador Lima a
propósito do funciona
mento do dispositivo
móvel

A atual posição do
invisual é obtida nas zo
nas de decisão da infra
estrutura de orientação
táctil TGS através de
um leitor de RFID equipa
do com comunicações
Bluetooth acoplado na
ponteira da bengala bran
ca explica o docente
Relativamente às pró

ximas etapas do projeto
ambos os Docentes afian

çaram que o trabalho em
curso está a ser desen
volvido com base na
evolução do protótipo
para que possa ser sub
metido a testes em am

biente real e com o apoio

dos associados da Associaçãoíris Inclusiva tes
tar melhorar e evoluir o
projeto numa perspetiva
mais centrada no utiliza
dor concluíram
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