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O Projeto ACE aborda questões de investigação levantadas pelo projeto VirtualSign que investigou a 
tradução entre a língua gestual Portuguesa e Português escrito. O projeto ACE investiga a comunicação 
entre pessoas surdas de diferentes regiões, utilizando diferentes línguas gestuais, e a comunicação 
com/entre, surdos e cegos recorrendo quer a dispositivos fixos quer móveis. O acesso fácil às novas 
tecnologias cria oportunidades em áreas de grande relevo social embora tecnologicamente desafiadoras 
como a comunicação com pessoas surdas ou cegas em contexto educativo e na vida diária. A 
investigação em áreas tecnológicas diretamente relacionadas com o projeto ACE ocorre desde os anos 
80: língua gestual, tradução de língua gestual e animação avatar 3D. Uma solução holística, abrangendo 
a comunicação entre surdos de diferentes nacionalidades e entre surdos e cegos, parece ser uma lacuna 
que o projeto ACE ajudará a resolver. O projeto ACE contribuirá para melhorar a inclusão social e o 
acesso à educação das pessoas surdas e cegas. Vamos investigar e desenvolver uma plataforma 
automática para promover a comunicação fluida entre e com as pessoas surdas ou cegas. Vamos 
promover a comunicação e literacia digital, explorando a arte digital. 
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