
“The easy way to communicate”
Mais de 20% da população depara-se com dificuldades de comunicação ao longo da sua vida.

Os problemas de comunicação podem surgir, em crianças ou adultos, por limitações físicas, dificuldades na 
aprendizagem ou distúrbios da fala.

Algumas pessoas ultrapassam estas dificuldades, enquanto outras vivem com as mesmas durante toda a vida.

O HelpTalk surge para minimizar os problemas causados por estas dificuldades de comunicação.

O HelpTalk é uma aplicação móvel que apresenta ao utilizador um conjunto de ícones que, quando pressionados, 
fazem o dispositivo falar a ação correspondente.

Estas ações estão agrupadas num perfil personalizável. 

Em helptalk.mobi os utilizadores podem criar perfis em múltiplos idiomas, adequados à sua rotina diária, 
patologia específica, evento específico, para fins educativos ou qualquer outro cenário relevante.

Os utilizadores podem optar por manter os seus perfis privados ou partilhá-los com outros.

Qualquer perfil público pode ser clonado e ajustado para corresponder às necessidades de cada utilizador.

Uma vez que o HelpTalk utiliza ícones juntamente com texto, pode ser usado por crianças ou analfabetos.

Os utilizadores podem enviar os seus próprios ícones de forma a que o perfil contenha símbolos que lhes sejam 
familiares.

No dispositivo, os utilizadores podem carregar os seus perfis privados ou qualquer um dos perfis públicos para 
utilização offline.

Desta forma, podem facilmente alternar entre perfis, dependendo 
do local ou contexto social.

Se o que o utilizador deseja exprimir não estiver contido no perfil 
actual pode escrever qualquer frase para o HelpTalk falar.

O HelpTalk memoriza as frases mais frequentes, permitindo um acesso 
rápido após escrever apenas alguns caracteres.

Para utilizadores com limitação da motricidade fina, o HelpTalk 
apresenta dois grandes botões "Sim" e "Não" para responder a 
perguntas básicas.

O HelpTalk também pode ser utilizado em situações de 
emergência.

Quando o utilizador pressiona o botão S.O.S., é enviada 
uma mensagem de texto para um número pré-configurado 
que pode incluir as suas coordenadas actuais.

Quando o utilizador é portador de uma patologia que o 
pode deixar desorientado, conseguir ser localizado por 
familiares é fundamental.

Quando o dispositivo recebe uma mensagem 
pré-configurada, a partir de um número específico, 
responde com as coordenadas da localização do 
utilizador.
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