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PT MagicContact 

Aplicação que permite a Acessibilidade a 
smartphones e a tablets Android para 
utilizadores com limitações na 
motricidade fina  (ex: paralisia cerebral) 
ou 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, vítimas de 
AVC). 

 

1.A QUEM SE DESTINA? 

Ir para o ÍNDICE 



PT MagicContact 

• VARRIMENTO  - várias áreas do ecrã são selecionadas de forma 
sequencial que são ativadas através de toques em qualquer parte do 
ecrã ou, alternativamente, num switch externo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ZONAS - toque em zonas do ecrã (1/2 ou 1/4) e ampliação. 

O PT MagicContact possui dois modos de interação: 
    

A seleção dos modos é feita na 
aplicação de Configuração (ver 
página 15). 

 

 
Modo de interação: 
•Zonas  
•Varrimento 
 

Por default, a aplicação 
vem configurada no 
modo Varrimento. 
 

2.MODOS DE INTERAÇÃO E ACESSO 

Ir para o ÍNDICE 
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O PT MagicContact permite acesso externo através 
de um switch ligado ao telemóvel (é necessário 
adaptador*) ou através do botão do auricular que, 
normalmente, vem com o equipamento. 
 
 
Esta forma de acesso permite que pessoas com 
pouca ou nenhuma mobilidade nos membros 
superiores possam usar um switch externo com 
outras partes do corpo. 
 
 

    

     *Para obter o adaptador para o switch  
 contacte a MagicKey magickey@ipg.pt 

 

Ir para o ÍNDICE 

     Ligue o adaptador antes de iniciar a app 
para evitar conflitos com o auricular. 

mailto:magickey@ipg.pt
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Comunicação Alternativa  
 

• TEXTO PARA VOZ 
vocalização do texto escrito pelo utilizador 

        através do sintetizador de voz do telemóvel. 
 

• TABELAS DE COMUNICAÇÃO 
         tabelas compostas por botões com imagens 

 e sons (utilizando a síntese de voz ou 
 ficheiros de áudio)   

         

Acessibilidade ao telemóvel 
 

• CONTACTOS RÁPIDOS  
        mensagens SMS predefinidas, com ou sem 
        localização, e chamadas para contactos 
        favoritos. 

 
• MENSAGENS ESCRITAS 
        leitura e escrita de mensagens SMS 

 
 

• CHAMADAS 
        chamadas de voz 

 
 

• INTERNET 
        browser adaptado para navegação por 
        varrimento e por zonas 

 
 
 

3.LISTA DE FUNCIONALIDADES 

Ir para o ÍNDICE 

 
• FOTOGRAFIAS 

permite tirar e ver as fotografias armazenadas 
no equipamento móvel 
 

• COMANDO MEO 
comando para a televisão do MEO 
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CONTACTOS RÁPIDOS 

• Chamadas para um contacto 
predefinido. 

• SMS com texto predefinido 
para um contacto ou para um 
grupo de contactos. 

• SMS com texto predefinido e 
com localização GPS para um 
contacto ou para um grupo de 
contactos.  
 

 
 

Configurações-> Contactos rápidos 

Permite configurar até sete SMS e chamadas. 

• Possibilidade de enviar SMS com apenas 
um clique , com texto predefinido ou realizar 
uma chamada telefónica. 

Ir para o ÍNDICE 
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MENSAGENS ESCRITAS 

• Pesquisa de novo contacto para 
envio de SMS 

• Envio de SMS para número de 
telefone que não esteja na lista de 
contactos 

• Número de mensagens não lidas 
 
• Permite ver todas as conversas que 

teve com um contacto

• Subir/descer na página e Escrever 
mensagem 
 

 
 

Configurações-> Mensagens Escritas 

Permite ajustar o tamanho da letra (10-30px)  
e o número de mensagens visíveis 

• Mostra os últimos 5 contactos com 
quem trocou mensagens. 

Ir para o ÍNDICE 
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CHAMADAS 

 
 

   Configurações -> Adicionar contacto 
   Permite adicionar um contacto  
   diretamente  na app. Caso contrário, terá   
   de usar a aplicação nativa do Android para 
   os Contactos. 

   Configurações-> Chamadas 
   Permite escolher se o atendimento é feito 
   primeiro em alta voz ou não 

Nota:  O PT MagicContact irá intercetar as suas 
chamadas. Caso não pretenda que isso 
aconteça, vá as Configurações->Funcionalidade 
Ativas e retire a seleção de “Chamadas” 

• Número de chamadas não atendidas 

• Pesquisa de contacto na lista 
telefónica do telemóvel. 

• Introdução de um número que não 
esteja na lista 

• Desligar chamada / desligar a alta 
voz do telefone. 

•  Mostra os últimos 5 contactos com 
quem falou (chamadas recebidas ou 
efetuadas) 

Ir para o ÍNDICE 
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INTERNET 

 
 

   Configurações-> Internet 
   Permite escolher a lista de favoritos e a  
   velocidade da mira de seleção. 
    
Configurações-> Internet – velocidade da mira 
no browser: 

Nível 1 = sem mira; Nível 9= velcondade máxima  

 

 

• Últimas páginas visitadas. 

• Mira de seleção da área, através de 3 
passos: 

• Toque para seleção da área 

• Toque para parar linha vertical 

• Toque para parar linha horizontal 

• Possibilidade de gravar websites favoritos. 

 

• Navegador de internet adaptado para 
modo varrimento e falta de motricidade 
fina. 

Ir para o ÍNDICE 
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FOTOGRAFIAS 
 

• Tirar fotografia. O utilizador é encaminhado 
para o ecrã inferior. 

• Fotos PT MagicContact – pasta onde são 
guardadas as fotografias tiradas com a app 

• Outras pastas do equipamento que contêm 
fotografias. 

 

 

• Tirar Fotografia. Ouvirá um som que 
confirma que a fotografia foi tirada e 
aparecerá uma miniatura da imagem no 
canto superior direito. 

• Câmara frontal. Por defeito a câmara ativa é 
a frontal. Poderá alterar este parâmetro nas 
configurações. 

• Acesso direto à pasta com as fotografias 
tiradas com a app. 

 
Ir para o ÍNDICE 
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FOTOGRAFIAS 

• Toque no ecrã para visualizar as fotografias 
em modo full-screen. 

 

• Para eliminar uma fotografia o utilizador terá 
de confirmar a ação, evitando-se assim que 
apague acidentalmente a fotografia.   

Ir para o ÍNDICE 

 
 

Por defeito, as imagens serão mostradas de 
forma automática – Slide Show. Poderá 
alterar esta predefinição na app de 
Configurações: 
Fotografias -> Apresentação Automática = 
Sim 



PT MagicContact 

COMANDO MEO 

 
 

   App de Configurações-> Comando MEO: 
      - Permite ou bloquear a edição do comando 
      -  Mostrar ou ocultar o nome do comando 
      - Procura manual do IP da box 
      - Selecionar o comando a usar 
      - Exportar o comando para outro dispositivo 

 

• Layout ajustável em nº de linhas e colunas 

• Configuração das cores dos botões e das 
letras assim como os ícons;  

• Permite criar botões com os canais 
favoritos. 

 

• O layout do comando é totalmente 
configurável de acordo com as 
preferências e necessidades do utilizador 
(ver página seguinte). 
 

Ir para o ÍNDICE 
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Configurações: 
Tem de estar no modo de Interação “Zonas” 
Comando->“Editável” 

• Toque prolongado em 
qualquer parte do ecrã 
no modo “Zonas”. 

Ir para o ÍNDICE 

COMANDO MEO 
EDIÇÃO: Adicionar/Editar Botão (1/1) 
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Ir para o ÍNDICE 

COMANDO MEO 
EDIÇÃO: Adicionar/Editar Botão (2/2) 

•Texto do botão: Palavra ou frase que fica vísível no botão 

•Texto Lido pela Voz: Texto que é lido pela síntese de voz do Android 

•Ler o Texto: 1) Sem síntese 2) Síntese ao Clicar; 3) Síntese no varrimento 

•Link aponta para:  Para quando um botão abre outra tabela Pode escolher 
uma “Uma tabela existente” ou “Criar uma tabela nova”. Por defeito, está 
selecioando “Nenhum destinho”. 

•Posição do Botão: Redefinicão da posição do botão 

•Tipo do Botão: 

•Canais – digitar o número do canal 

•Botões Comando -  selecionar  numa lista o botão do comando 
MEO.  

•Número de teclas emitidas -  poderá enviar múltiplos “toques” da 
mesma tecla. Por exemplo: aumentar som, evita  que o utilizador 
tenha de carregar várias vezes na mesma tecla para sentir o efeito. 

•Cores: Escolher a Cor de fundo e das letras para cada botão 

•Imagem -  selecionar a imagem em relação ao botão. A imagem tem de 
estar no dispositivo móvel. 
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Ir para o ÍNDICE 

COMANDO MEO 
EDIÇÃO: Configurar tabela  
(editar layout do comando MEO) 

•Nome: Nome da tabela 

•Cores: Seleção das cores de fundo da tabela 

•Organização: Seleção do númer de colunas por 
linha – de 1 até 10. 

 

•Criar Comando: 

Edição de um novo comando de raiz. 

Para selecionar outro comando que tenha criado, 
deverá ir à app de configurações em 
“Configurações-> Internet”  

 



PT MagicContact 

TEXTO PARA VOZ 

 
 

Configurações-> Teclado  -> Configurar 
frases 

NOTA: Esta funcionalidade está disponível 
em qualquer teclado, nomeadamente, ao 
escrever um SMS. 
Nas configurações pode ainda configurar a 
altura do teclado e o tamanho do texto na 
caixa. 

• Permite ao utilizador escrever uma frase e  
vocalizá-la usando o sintetizador de voz 
do telemóvel. 

 

• Escrita preditiva (próxima palavra).  
O sistema aprende com o utilizador. 

• Funcionalidade de gravação de frases que 
são selecionadas com a escrita da primeira 
letra.  A gravação das frases é feita no modo 
de configurações. 

 

Ir para o ÍNDICE 
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TABELAS DE COMUNICAÇÃO (1) 

 
 

• Permite criar múltiplas tabelas. A seleção é 
feita na aplicação de Configurações. 

• Em cada botão podem ser configurados os 
seguintes parâmetros: 

• Texto visível no botão 

• Texto lido pela síntese de voz. Alternativamente, 
pode ser associado a um ficheiro áudio. 

• Ligação para outra tabela 

• Cores do fundo e das letras 

• Imagem (tem de estar gravada no telemóvel) 

• Áudio 

• Link para uma página web, nomeadamente para 
vídeos. 

• Para editar a tabela, deverá fazer um toque 
longo no ecrã. É possível bloquear a edição 
nas Configurações. 

• As tabelas também podem ser editadas 
online, em www.ptmagiccontact.pt (saiba 
mais na página 24) 

 

Ir para o ÍNDICE 

http://www.ptmagiccontact.pt/
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TABELAS DE COMUNICAÇÃO (2) 
EDIÇÃO: Adicionar Botão 

 
 

Configurações: 
Tem de estar no modo de Interação “Zonas” 
Tabelas de Comunicação ->“Editável” 

• Toque prolongado em 
qualquer parte do ecrã 
no modo “Zonas”. 

Ir para o ÍNDICE 
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TABELAS DE COMUNICAÇÃO (3) 
EDIÇÃO: Configurar Tabela; Adicionar Perfil 

 
 

Configurações: 
Modo de Interação “Zonas” 
Tabelas de Comunicação “Editável” 
Tabelas de Comunicação “Seleção Perfil”  
 

Ir para o ÍNDICE 

Saiba como exportar e importar perfis entre 
dispositivos na página 17. 
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TABELAS DE COMUNICAÇÃO (4) 
ESCRITA COM SÍMBOLOS 

Ir para o ÍNDICE 

     Ao ativar a “Escrita por Símbolos” aparecerá uma 
caixa de texto onde poderá combinar vários 
símbolos. 
Terá acesso a novos símbolos com ações para a 
Escrita por Símbolos: 
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PT MagicContact PT MagicContact  

Ir para o ÍNDICE 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES 

A customização e configuração da aplicação são feitas 
através de outra aplicação criada para o efeito. 
Pressupõe-se a ajuda na configuração por parte de um 
terapeuta ou familiar. 
O acesso às configurações pode ser feito de duas 
formas: 
 
1. Toque prolongado em qualquer parte do ecrã no 
modo “Zonas”. 
 
 

2 . Diretamente na app de configurações. 
Na lista de aplicações do Android, o ícone da 
app de configuração surge imediatamente a 
seguir ao da aplicação principal. 
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A aplicação permite múltiplos utilizadores. 
4.MODO DE CONFIGURAÇÕES - UTILIZADORES 

Ir para o ÍNDICE 

Adicionar um novo utilizador. 

Eliminar utilizador já criado. 
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• Atenção: A aplicação vai intercetar as suas 
chamadas. Caso não tenha necessidade esta 
funcionalidade (por exemplo, seja um 
terapeuta/professor/cuidador/familiar do 
utilizador) aconselha-se que desative a 
funcionalidade “Chamadas”. 

 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (1/7) 

Ir para o ÍNDICE 

• Funcionalidades ativas: ativar apenas as 
funcionalidades que se adequam ao 
utilizador.  
O dashboard inicial é  adaptado ao número de 
funcionalidades: 
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Ir para o ÍNDICE 

Adicionar Contacto Rápido. 

• SMS com texto predefinido e com 
localização GPS para um contacto ou 
para um grupo de contactos. 

• SMS com texto predefinido para um 
contacto ou para um grupo de 
contactos. 

• Chamadas para um contacto 
predefinido. 
 

      Contacto telefónico da 
lista de contactos 
 

      Mensagem do SMS 
 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (2/7) 



PT MagicContact 
Ir para o ÍNDICE 

      Tamanho da letra na caixa de texto 
dos SMS 
 

      Nº de mensagens no histórico 
 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (3/7) 
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Ir para o ÍNDICE 

Desativação da Alta-voz. 

Ao instalar o PT MagicContact, por defeito, as chamadas estão  

configuradas em modo alta-voz. 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (4/7) 
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Ir para o ÍNDICE 

• Lista com os sites favoritos. 
Pode acrescentar os sites mais visitados pelo 
utilizador e estarão sempre presentes ao 
entrar na funcionalidade “Internet” 

 

• Velocidade da velocidade da mira. 
No nível 1, o acesso é feito sem mira. 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (5/7) 
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Ir para o ÍNDICE 

• Editável 
Quando selecionado, permite a edição de 
tabelas diretamente na aplicação 

 

• Oculto – Não mostra o título da tabela 

• Pequeno – O título aprece em letra pequena 

• Normal – O título da tabela aparece com letra  

 

• Eliminar tabela  
 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (6/7) 
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Ir para o ÍNDICE 

• Exporta a tabela que está selecionada em cima. 

 Selecione  a tabela e carregue em Exportar -  

      Ser-lhe-á apresentado a lista de aplicações para 
onde poderá enviar a tabela. Recomenda-se o 
email. 

 O ficheiro ficará guardado na pasta 
MagicContact/export do seu equipamento Android. 

 

EXPORTAR TABELAS 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

FUNCIONALIDADES PARA ESTE UTILIZADOR (7/7) 
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Importar tabelas de um dispositivo para outro: 

• Transfira o ficheiro exportado (ex: por 
email,  ou por Bluetooth ) para o 
equipamento de destino.  O ficheiro 
tem a extensão .ptmc. 

• Abra o ficheiro e a perfil ficará 
automaticamente disponível no novo 
equipamento. 

Importar tabelas de um computador: 

• Transfira o ficheiro exportado (ex: por 
email,  ou por Bluetooth ou cabo de 
dados) do computador para o 
smartphone/tablet,  para uma pasta à 
sua escolha (por exemplo, para a pasta 
“MagicContact”. O ficheiro tem a 
extensão .ptmc 

• No smartphone/tablet abra a aplicação 
de gestão de ficheiros, procure o 
ficheiro que transferiu, e execute-o. 

Ir para o ÍNDICE 

file.ptmc 

4.MODO DE CONFIGURAÇÕES - IMPORTAR PERFIS 
IMPORTAR TABELAS 

USB 

Equipamento de destino 

Equipamento de origem 

• No final do procedimento, verifique se o perfil 
foi a importado. Para tal, na app de 
configurações, em Tabelas de Comunicação-
>Tabelas, confirme qual a tabela selecionada. 
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4.MODO DE CONFIGURAÇÕES  

CONFIGURAÇÕES PARA ESTE UTILIZADOR 
     Para saber mais sobre as entre os dois 

modos, consulte a pág. 4. 

Ir para o ÍNDICE 

• Ajuste do varrimento 
até 11 segundos. 

• Fator de ampliação.  
4x4 corresponde ao acesso direto. 
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4.MODO DE CONFIGURAÇÕES – TECLADO (1) 

CONFIGURAÇÕES PARA ESTE UTILIZADOR 

Ir para o ÍNDICE 

•Permite adicionar ou apagar frases disponível através do botão 
branco “Liga/Desliga Frases”. 

•Teclado alfabético (recomendado para modo de 
Varrimento) e QWERTY 

•Teclado sem “Acesso Direto” (com ampliação das teclas). 

•Número de sugestões que são apresentadas – até 10. 
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4.MODO DE CONFIGURAÇÕES – TECLADO (2) 

CONFIGURAÇÕES PARA ESTE UTILIZADOR 

 

Ir para o ÍNDICE 

Exemplo: 

Teclado ocupa 80% do tamanho do ecrã       
Texto com 25 pixels 

Teclado ocupa 40% do tamanho do ecrã       
Texto com 45 pixels 
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4.MODO DE CONFIGURAÇÕES – TECLADO (3) 

CONFIGURAÇÕES PARA ESTE UTILIZADOR 

 

Ir para o ÍNDICE 

Exemplo: 

Botão Início na última linha 

Botão Início na primeira linha 
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4.MODO DE CONFIGURAÇÕES - UTILIZADORES 

• Retorno auditivo: Sim ou Não.  

 Vocalização do texto, quando está no modo 
de varrimento 
 

• Suspensão de ecrã: selecionar tempo para 
desligar ecrã. 
 

• Síntese de voz: ligação para síntese de voz 
nas configurações do Android. 

 

• Acesso às configurações: Ativar/desativar o 
acesso às configurações por toque longo no 
ecrã.  

Ir para o ÍNDICE 
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5.WIDGET 

     O utilizador tem a possibilidade de colocar um ícone 
de grandes dimensões (widget) no ecrã principal do 
telemóvel, maximizado a área de toque no ecrã para 
inicializar a aplicação. 

 

 

 

• Para colocar o widget terá de ir a Aplicações do 
Android, selecionar o separador Widgets e 
arrastar o ícone para o ecrã. 

Ir para o ÍNDICE 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

O website foi criado para facilitar a edição de Tabelas de Comunicação e Teclados. 
http://www.ptmagiccontact.pt 
 

http://www.ptmagiccontact.pt/


PT MagicContact 

6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

Carregar perfil gravado   
Edição de um perfil de tabelas já 
iniciado. 
 
Criar novo perfil  
Elaborar de raiz um perfil de 
tabelas 
 
Biblioteca de tabelas  
Repositório de perfis, partilhados 
pelos utilizadores. 

Edição de teclados 
Edição de um teclado já iniciado. 
Atenção: Ficheiro limitado a 10Mb. 
 
Criar novo teclado 
Criar de raiz um novo teclado 
 
Biblioteca de teclados 
Repositório de teclados, partilhados 
pelos utilizadores. 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL -> EDITAR TABELAS 

• A aplicação permite definir o número de linhas da 
tabela, mas não o número de linhas. Ou seja, os 
botões vão sendo acrescentados no fim da tabela 
(poderá reordená-los), sem limite de linhas 

 

Nota: Um Perfil é um conjunto de várias Tabelas.  
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

• Para a mesma tabela (mas não para todo o perfil) 
o utilizador pode alterar de uma só vez as cores 
de fundo, do texto e o tamanho das imagens. 

 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  AÇÕES EM MASSA 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  ADICIONAR BOTÃO (1) 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  ADICIONAR BOTÃO (2) 

• O “Texto do botão” é o que aparece no interface 

• O “Texto lido” é o que vai ser vocalizado pela síntese de 
voz do Android. 

• Ler ao clicar”– é vocalizado a frase que 
está no campo “Texto lido” 

• Ler no varrimento – vocaliza todos os 
botões, quando estiver no modo 
Varrimento. 

• Não ler – Não vocaliza o “texto lido” 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  ADICIONAR BOTÃO (3) 

Terá de escolher uma seguintes opções: 

• Menu Principal – volta à tabela inicial 

• Criar nova tabela – salta para nova tabela a criar 

• Nenhum destino – não faz nada 

• Endereço web – abre o browser para o endereço web 

• No caso dos vídeos do Youtube poderá acrescentar 
&autoplay=1 para começar  a passar automaticamente o 
vídeo. 

• Sair - volta ao dashboard do PT MagicContact 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  ADICIONAR BOTÃO (4) 

• Personalização das cores dos botões 

 

• Imagem - Poderá usar qualquer tipo de 
imagem, fotografias ou ilustrações, em 
formato jpg ou png. 

• Áudio – aceita áudio em formato mp3 
ou wav   



PT MagicContact 

• Quando terminar a edição da tabela,  
carregue em “Exportar este perfil”. 

 

• Será gerado um ficheiro com extensão 
“ptmc”  que contém toda a informação 
da tabela. 

 

• Deverá agora enviar este ficheiro para 
o seu equipamento Android e executá-
lo na app de gestão de ficheiros para 
que fique ativo. Ver página 28. 

 

 

6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  EXPORTAR PERFIL 
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• Não tente executar diretamente o ficheiro ptmc 
no seu PC, fazendo duplo clique no ficheiro, 
porque obviamente não irá abrir.   
Este ficheiro só vai ser executado num 
equipamento Android e não Windows.  
No PC terá sempre que fazer o “Carregar perfil 
gravado” através do seu browser de internet. 

 

• Utilize a opção “Carregar perfil gravado” para editar um 
perfil de tabelas já iniciado. 

• Importe o ficheiro  que criou no site ou no equipamento 
android ”ptmc” 

• Ver páginas 27 e 38. 

 

6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  EXPORTAR PERFIL 

x 

      O tamanho do ficheiro está limitado a 10 MB. 
Caso exceda este valor, poderá continuar a  
tabela no seu smartphone ou tablet android. 
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        Partilhe a sua tabela com a comunidade! 

 

 

 

 

 

 

• Para o efeito, bastará carregar o ficheiro .ptmc. 

6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

CRIAR NOVO PERFIL  ->  BIBLIOTECA DE TABELAS 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (1) 

• Para começar, é-lhe apresentado um 
teclado QWERTY. 

• Pode arrastar as teclas com o rato 
(drag” and “drop”). 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (2) 

• Configuração das cores das teclas. 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (3) 

• O número de colunas varia entre 6 e 16. 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (4) 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (5) 

• Letras - Atribuir uma letra/palavra ou frase 

• Link – ligação para outro teclado 

• Função 

• Shift; Undo; Liga/Desliga Frases 

• Apagar  

• apagar a última letra; apagar a última palavra; 
apagar o texto todo 

• OK - Esta tecla vai submeter o texto escrito pelo teclado. 
Dependendo do contexto, o texto na tecla irá alternar 
automaticamente entre OK,ENVIAR e FALAR. 
Esta tecla tem um tamanho mínimo de x2. 

• Espaçador - Esta tecla serve para adicionar 
espaçamentos ao teclado, para que possa arrumar as 
outras teclas ao seu gosto. 

 



PT MagicContact 

6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (6) 

• Tamanho “normal”, x2, x3 e x4. 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO (7) 

• Adicionar uma nova linha. 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS – CRIAR NOVO TECLADO – EXPORTAR TECLADO 

• Quando terminar a edição da tabela,  
carregue em “Exportar este teclado”. 

 

• Será gerado um ficheiro com extensão 
“mcbin”  que contém toda a 
informação da tabela. 

 

• Deverá agora enviar este ficheiro para 
o seu equipamento Android e executá-
lo na app de gestão de ficheiros para 
que fique ativo. Ver página 28. 
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6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

TECLADOS  - CARREGAR TECLADO GRAVADO 
 - BIBLIOTECA DE TECLADOS 

• Utilize a opção “Carregar teclado gravado” para editar um 
perfil de tabelas já iniciado no computador. 

 

• Biblioteca de tabelas elaboradas por outros utilizadores. 
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 Mais informações em: 
 

•http://fundacao.telecom.pt/ em “Acesso às Comunicações”  -> “Soluções Especiais” -> “PT MagicContact” 
•http://www.magickey.ipg.pt/em “Produtos”  -> “PT MagicContact” 
 

Ir para o ÍNDICE 

Para mais informações ou sugestões de 
melhoria entre em contacto connosco 
através do formulário de contactos no 
rodapé do website do PT MagicContact. 

6.WEBSITE PT MAGIC CONTACT 

FORMULÁRIO DE CONTACTOS 

http://fundacao.telecom.pt/
http://www.magickey.ipg.pt/ptmagiccontact.aspx

