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Destaque ALI N.º 17 - abril 2020

ALI recomenda...
maior acessibilidade com Transcrição Instantânea

A Transcrição Instantânea é uma aplicação de acessibilidade, concebida
para surdos e pessoas com dificuldade de audição, podendo ser utilizada por
qualquer pessoa. Através da tecnologia de reconhecimento de voz automático
da Google, a transcrição instantânea efetua um registo, em tempo real, de voz 
e som para texto no ecrã, permitindo a surdos e pessoas com dificuldades de 
audição participar, facilmente, em conversas à sua volta. Possibilita também  
manter um diálogo constante pois permite escrita de respostas no ecrã.

Transcrição em tempo real:

• Suporta a transcrição em mais de 70 idiomas e dialetos.

• Suporta a mudança rápida entre 2 idiomas.

• Apresenta sons que não são do discurso, permitindo ficar a saber se alguém está a bater à porta, se 
um cão está a ladrar, há uma sirene a tocar, etc.

• Permite responder sem falar, ao permitir escrever as respostas na aplicação.

Voltar a consultar uma transcrição:

• Pode guardar uma transcrição até 3 dias e esta permanece segura no seu dispositivo. (Por predefinição,
as transcrições não são guardadas.)

• Toque sem soltar numa transcrição para copiar e colar.

Para uma transcrição mais precisa:

• Utilize o microfone externo de auscultadores com fios, auscultadores Bluetooth ou um microfone USB
para melhor receção de áudio.

• Verifique o indicador de ruído e de intensidade do som para saber se o seu ambiente é adequado para a 
transcrição.

Requisitos:

• Android 5.0 (Lollipop) e superior.

Disponível na Google Play


