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Resumo 

O presente relatório de estágio visa descrever e refletir sobre as tarefas realizadas 

ao longo do estágio curricular na empresa de tradução JABA-Translations, no âmbito do 

Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto.  

Num primeiro momento, apresenta-se a empresa de acolhimento, a sua estrutura e 

a sua organização, os serviços que presta e a sua metodologia habitual. Seguidamente, 

descrevem-se as tarefas concretizadas, nomeadamente a tradução, a extração automática 

de terminologia, o trabalho corretivo e a revisão de formatação. Por fim, são analisados 

alguns casos práticos de tradução. 

 

Palavras-chave: tradução, localização, terminologia, estágio curricular, empresa de 

tradução. 
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Abstract 

This report aims to describe and reflect on the tasks carried out during an internship 

that took place at the translation company JABA-Translations, as part of the Master in 

Translation and Linguistic Services of the Faculty of Arts and Humanities of the 

University of Porto.  

First, the hosting company is presented, its structure and organization, its services 

and its usual methodology. Then, the tasks performed, namely translation, automatic term 

extraction, corrective work and formatting revision, are described. Finally, some practical 

translation cases are analysed. 

 

Keywords: translation, localization, terminology, internship, translation company 
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Introdução 

O estágio curricular que é objeto deste relatório teve lugar na empresa portuguesa de 

tradução JABA-Translations. Este relatório tem por objetivo apresentar as tarefas realizadas, 

os conhecimentos adquiridos e a análise de casos específicos de tradução. 

Este estágio foi aguardado com grande espectativa e com um desejo de ficar a conhecer 

o mundo do trabalho na área da tradução e o seu mercado, assim como o modo de 

funcionamento de uma empresa de tradução desde a gestão de projetos até à gestão de uma 

empresa em si. 

Em primeiro lugar, de maneira a obter um lugar nesta empresa, foi necessário levar a 

cabo uma série de procedimentos. Foi criado um Curriculum Vitae e uma carta de motivação 

que foram enviados para oito locais. A escolha destes locais foi feita a partir de uma lista de 

empresas fornecida pelo diretor de curso de MTSL e em função da localização, dos pares 

linguísticos de trabalho e das áreas de tradução, sendo que a estagiária tinha preferência pela 

zona do Porto, trabalha com os pares inglês-português europeu e francês-português europeu e 

desejava ganhar experiência na tradução técnica e científica.  

 Destas oito candidaturas a estágio, foram recebidas três respostas positivas, tendo a 

escolha da estagiária recaído sobre a JABA-Translations. A escolha deveu-se a um dos locais 

ter respondido já depois de ter aceitado a proposta da JABA e ao outro não ser propriamente 

uma empresa de tradução. Ainda assim, a candidatura foi enviada a esta última por ser uma 

associação que necessita de traduções para poder divulgar o seu trabalho e sensibilizar a 

sociedade para a luta contra a pobreza. Portanto, a JABA-Translations surgiu como um local 

mais indicado para aperfeiçoar conhecimentos e adquirir competências essenciais para o 

mundo do trabalho da tradução.  

De seguida, foi agendada uma entrevista com o diretor geral da empresa com o objetivo 

de ficar a conhecer de forma mais concreta os interesses tanto da estagiária como da empresa 

de acolhimento e os moldes do estágio curricular. A colocação foi confirmada nessa mesma 

entrevista e foi agendada uma data para a realização de testes práticos de tradução. O resultado 

destes testes não iria influenciar a entrada na empresa. O objetivo destes seria ajudar a avaliar 

o nível da candidata de maneira a poderem preparar devidamente o estágio. 

Estes testes consistiram na tradução de quatro excertos de textos: dois de francês para 
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português e dois de inglês para português. Para cada língua foram traduzidos um texto técnico 

e um texto de marketing. As traduções foram realizadas em documentos Word, sem o apoio de 

qualquer ferramenta de apoio à tradução (CAT-tool), no entanto, era autorizada a consulta de 

todos os recursos disponíveis online. 

Por fim, foram acordadas as datas de início e de conclusão do estágio e foi realizado um 

plano de estágio para, posteriormente, se poder elaborar o protocolo de estágio a ser celebrado 

entre a empresa, a faculdade e a estudante.  

Assim, o estágio teve início no dia 4 de fevereiro de 2019 e chegou ao seu termo no dia 

26 de abril de 2019, tendo a estagiária sido integrada no departamento de inglês para realizar 

vários serviços linguísticos propostos pela JABA-Translations. De entre esses serviços 

propostos e mencionados no plano de estágio (ver Anexo 1) constam a tradução, o estudo, a 

análise e a manutenção de bases de dados terminológicas, a revisão e a adaptação linguística 

de textos técnicos, a realização de tarefas de edição eletrónica e de controle de qualidade, o 

apoio à gestão de projetos, a pesquisa terminológica e a pós-edição. 

Deste modo, o relatório começa por descrever a empresa de acolhimento, a sua estrutura, 

a sua organização, os serviços prestados e o seu método habitual de trabalho. De seguida, são 

abordadas as tarefas realizadas durante os três meses de estágio, começando pela formação 

seguida dos serviços linguísticos, nomeadamente a tradução, a extração automática de 

terminologia, o trabalho corretivo e a revisão de formatação. Neste segundo capítulo, são 

especificados os tipos de tradução executados e o volume de trabalho geral. No terceiro 

capítulo, alguns casos práticos de tradução são analisados e comentados. 
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Capítulo 1 – A empresa de acolhimento 

A JABA-Translations, localizada em Canidelo, Vila Nova de Gaia, foi criada por 

Joaquim Alves em 1998. A sua atividade começou em regime freelance, com traduções de 

alemão para português. Ao longo dos anos, com o crescimento da carteira de clientes, formou-

se uma equipa para atender às necessidades dos clientes. 

De acordo com o Web site da empresa, a JABA-Translations tem por objetivo transmitir 

a mensagem original do texto de partida da maneira mais clara possível ao seu cliente 

oferecendo uma tradução de qualidade e ambiciona ser a maior referência mundial de serviços 

de tradução para a língua portuguesa. Esta empresa tem por base valores como a excelência, o 

profissionalismo, a inovação tecnológica, a confiança e a ambição.  

A JABA realiza projetos para empresas de média e grande dimensão, essencialmente na 

área da indústria internacional, e oferece diversos serviços linguísticos para diferentes tipos de 

textos.  

 

1.1. Estrutura e organização da empresa 

A JABA-Translations é composta por uma vasta equipa de colaboradores tanto internos 

como externos que se dividem por vários sectores. No gráfico abaixo pode-se observar a 

estrutura desta empresa: 

Direção

Vendas e 
Marketing

Operações

Edição eletrónica
Gestão de 
Projetos

4 Equipas (Blue, 
Black, White, 

Grey)

Tradução

5 Departamentos 
(EN, FR, ES, DE, 

PB)  

5 estagiários

Secretaria e 
Contabilidade

Informática

Figura 1- Estrutura da empresa 
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No topo da estrutura surge a direção, encabeçada pelo diretor-geral da empresa. Abaixo, 

encontram-se o departamento de Vendas e Marketing, cujo nome não deixa dúvidas quanto à 

sua função, a Secretaria e Contabilidade (composta por uma secretária e uma contabilista), o 

departamento de Informática e o departamento de Operações.  

O departamento de Informática, formado por quatro membros, auxilia todos os 

colaboradores em questões relacionadas tanto com o software como com o hardware utilizado 

e é responsável pela atualização dos sistemas e materiais informáticos. Além destas tarefas, 

esta equipa desenvolve programas informáticos que permitem monitorizar certas tarefas, 

nomeadamente um programa que permite separar um pacote do SDL Trados para poder criar 

o mesmo projeto em memoQ e um programa que apresenta um mapa de recursos (que deixou 

de ser usado visto que a ferramenta de gestão de projetos que será abordada mais à frente neste 

relatório usufrui de uma funcionalidade idêntica). 

O departamento de Operações, chefiado pelo diretor de operações, gere as equipas de 

gestão de projetos e as equipas de tradutores, sendo que o departamento de edição eletrónica é 

externo à empresa. Este último tem um estatuto particular visto que a empresa não recorre a 

trabalhadores independentes, mas sim a outra empresa. No entanto, a JABA preferiu não entrar 

em detalhes sobre este departamento pelo que permanecem dúvidas sobre o seu funcionamento. 

Os tradutores organizam-se segundo os seus pares linguísticos, existindo, assim, cinco 

departamentos: o departamento de inglês (com quatro tradutores), de francês (quatro 

tradutores), de alemão (quatro tradutores) e de espanhol (três tradutores), que traduzem para o 

português europeu, e o departamento de português do Brasil (dois tradutores) que traduzem 

para o português do Brasil. A língua de partida deste último departamento é variável, visto que 

os tradutores traduzem a partir do espanhol e do inglês. Contudo, frequentemente fazem 

adaptação do português europeu para o português do Brasil. Em adição, é de salientar que, 

apesar desta divisão, os tradutores dos departamentos de espanhol e de francês também são 

tradutores de inglês e, muito frequentemente, traduzem a partir dessa mesma língua. Isto deve-

se ao grande fluxo de trabalho existente no par linguístico inglês-português em contraste com 

os pares francês-português e espanhol-português. Aos tradutores ainda se podem acrescentar 

os cinco estagiários e os tradutores externos a quem os gestores de projetos por vezes recorrem. 

O número de tradutores externos não é definido, pois a JABA não possui qualquer contrato 
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com esses tradutores que contrata pontualmente de acordo com as necessidades da empresa, 

por exemplo, quando todos os tradutores internos adequados à realização de um dado projeto 

já se encontram ocupados ou quando recebem pedidos para pares linguísticos que não são 

trabalhados pelos departamentos dos tradutores internos. 

Os oito gestores de projetos, por sua vez, encontram-se divididos em quatro equipas, 

sendo que cada uma delas é responsável por uma área geográfica e por um certo tipo de 

clientes1: a Blue team, a Black team, a Grey team e a White team. Os nomes destas equipas são 

inspirados nas cores do logotipo da JABA-Translations e certos gestores fazem parte de duas 

equipas. 

Todos os colaboradores da empresa devem cumprir o regulamento interno que prevê uma 

política de uso de computadores, programas de software e internet (devem ser apenas utilizados 

para trabalho), regras de confidencialidade, regras de exclusividade e ainda regras gerais 

aplicáveis no local de trabalho que proíbem usar o telemóvel e fumar, e que definem os modos 

de ouvir música e de se apresentar (regras de vestuário). 

Para finalizar, uma peculiaridade nesta empresa é o emprego de alguns títulos de cargos 

em inglês: CEO, COO, project manager, DTP (Desktop publishing. À primeira vista, pode até 

parecer paradoxal numa empresa que se dedica à tradução, no entanto, poderá dever-se à 

projeção internacional da empresa que leva à infiltração, de maneira quase inconsciente, dos 

termos em inglês na linguagem da empresa. Deste modo, é uma preferência da estagiária optar 

por aplicar os termos em português: diretor-geral (CEO), diretor de operações (COO), gestor 

de projetos, edição eletrónica. 

 

1.2. Serviços prestados 

No que respeita aos serviços prestados pela JABA-Translations, esta propõe serviços de 

tradução, revisão e pós-edição e, adicionalmente, serviços de localização de software e Web 

sites, assim como serviços de edição eletrónica. O departamento de edição eletrónica, que 

funciona em regime externo, é responsável, por exemplo, pela conversão dos ficheiros originais 

enviados pelos clientes em formatos editáveis. Este serviço permite diversificar o formato dos 

 
1 A pedido da gerência, não é possível revelar a divisão de forma mais detalhada. 
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ficheiros aceites pela empresa e proporcionar um serviço de tradução mais descomplicado tanto 

ao cliente como à empresa.  

Esta empresa trabalha fundamentalmente nas áreas da indústria internacional, 

nomeadamente na indústria automóvel e maquinaria pesada. No entanto, também possui uma 

lista considerável de clientes nas áreas do desenvolvimento de softwares, da tecnologia, das 

finanças, do direito, da farmacêutica, das telecomunicações, do marketing e publicidade e, por 

fim, da viagem e do turismo.  

Quanto ao tipo de textos, a JABA-Translations traduz todo o tipo de documentos 

relacionados com as suas áreas de trabalho. A título de exemplo, segundo o Web site da 

empresa, dentro das áreas da maquinaria pesada e da indústria automóvel, são traduzidos 

boletins técnicos e de serviço, catálogos, rótulos de produtos, manuais de oficina, de formação 

e de proprietário, fichas de dados, revistas automóveis, folhetos de marketing, comunicados de 

imprensa e aplicações de software e E-learning. 

 

1.3. Metodologia habitual 

A receção dos documentos a serem traduzidos é feita pelas equipas de gestão de projetos. 

Estas analisam os pedidos do cliente, verificando o domínio e o tipo de documento a ser 

traduzido. De seguida, o gestor atribui o trabalho ao tradutor disponível mais adequado e 

delineia o prazo de entrega. Caso seja necessário converter ficheiros, o gestor recorre à equipa 

de edição eletrónica antes de enviar o projeto ao tradutor.  

Seguidamente, o tradutor, com o apoio das ferramentas de tradução e das memórias de 

tradução (MTs), bases de dados terminológicas (BDTs), glossários e instruções fornecidos pelo 

cliente e pelo gestor de projeto, executa a sua tarefa. O texto traduzido é depois revisto por 

outro tradutor que verifica os aspetos terminológicos e linguísticos, a fluência e a pontuação. 

Esta revisão é bilingue, ou seja, não tem em conta apenas o texto de chegada, mas também o 

de partida. 

Antes da entrega ao cliente ser feita pelo gestor de projetos que se manteve em contacto 

com o cliente desde o início do processo para esclarecer qualquer tipo de dúvida tanto do 

próprio cliente como dos tradutores, quando necessário, é realizada a formatação dos ficheiros. 
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Após a entrega, a faturação é feita pela Secretaria e Contabilidade. 

Esta metodologia, é a metodologia “ideal”. Isto é, em circunstâncias ideais, em que o 

prazo de entrega do projeto não é apertado, esta metodologia é respeitada. No entanto, 

excecionalmente, devido às condições e exigências dos clientes, há passos que são ignorados, 

como a revisão. 

 

Em conclusão, a JABA-Translations é uma empresa com uma carteira de clientes 

provenientes de áreas muito especializadas que procuram traduzir textos maioritariamente 

técnicos. Graças aos seus anos de experiência, apresenta-se como uma empresa onde um 

estudante pode receber conhecimentos tanto do modo de funcionamento geral de uma empresa 

de tradução como da profissão de tradutor em si e de outros ofícios que são realizados por um 

tradutor numa empresa (revisor, gestor de projetos, terminólogo, pesquisador documental). 

Para além disso, é um lugar onde um estagiário pode perceber a realidade do mercado de 

trabalho da tradução e aplicar as competências adquiridas durante os seus anos de estudo. 
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Capítulo 2. – O estágio 

Este estágio curricular permitiu à estagiária experimentar e ganhar prática em diversas 

tarefas realizadas por um tradutor. Tal foi possível através de momentos de formação e treino 

assim como da realização de projetos reais para clientes da empresa. 

 

2.1. Formação 

Ao longo do estágio existiram vários momentos de formação. Estas formações tinham 

por objetivo a familiarização da estagiária com as várias ferramentas utilizadas pela empresa, 

com as diferentes tarefas que são executadas pelos tradutores e com o tipo de textos 

comummente traduzidos na JABA-Translations. 

 

2.1.1. Ferramentas 

Desde o início do estágio, foi dada uma formação intensiva sobre as duas ferramentas de 

tradução mais usadas na JABA-Translations para a tradução de inglês e de francês para 

português (o memoQ 8.5 e o SDL Trados Studio 2015) e uma ferramenta de controlo de 

qualidade (XBench). Esta formação foi dada por um tradutor experiente durante uma semana. 

Este simulava todo o processo desde a entrega do projeto através da ferramenta de gestão de 

projetos até à sua entrega final pelo tradutor na mesma ferramenta. Os estagiários deveriam ser 

capazes de reproduzir autonomamente todos os procedimentos em projetos posteriores. Os 

projetos utilizados nesta fase de formação eram projetos “em seco”, ou seja, projetos já 

executados no passado e que não seriam destinados a ser enviados para qualquer cliente. Ao 

longo desta formação, foram atribuídos projetos nas várias áreas de trabalho da JABA e foram 

abordadas todas as especificidades respeitantes aos formatos de ficheiros que requerem 

tratamentos especiais e as funcionalidades mais importantes das ferramentas em questão.  

Uma das etapas mais importantes no processo de tradução é a verificação ortográfica e o 

controlo da qualidade da tradução. Estes são feitos dentro do próprio memoQ e do SDL Trados 

Studio, no entanto, por vezes, não são suficientes para garantir a qualidade máxima, pelo que 

uma segunda verificação linguística e ortográfica é realizada em Word recorrendo ao corretor 
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ortográfico e um segundo controlo de qualidade é realizado no Xbench. Esta ferramenta é 

especializada em controlo de qualidade, mas também em gestão de terminologia, embora esta 

segunda funcionalidade não seja utilizada pela JABA. O controlo de qualidade consiste não só 

na verificação da ortografia e da gramática, mas também dos números, dos códigos de 

formatação, da capitalização, das inconsistências, dos espaçamentos, das palavras repetidas, de 

texto não traduzido ou não editado, de símbolos especiais (como ®), de expressões regulares, 

entre outros. 

No decorrer da formação, foram concluídos nove projetos em seco que se destinavam, 

essencialmente, à familiarização com as ferramentas e com o processo de tradução e entrega 

do produto na plataforma de gestão de projetos, pelo que nenhum destes foi revisto. Estes 

projetos são abordados na secção 2.1.2. 

Mais tarde, a meio do tempo de estágio, foi proposta a realização de uma formação online 

(e-learning) de memoQ 2015. Esta formação de dez módulos passa em revista as principais 

funcionalidades do memoQ. Apesar de a estagiária já possuir conhecimentos sobre esta 

ferramenta e de ter recebido formação pela JABA, esta formação revelou-se útil para 

complementar os mesmos. Os três primeiros módulos abordam a criação de um projeto e as 

funcionalidades de tradução (as memórias de tradução, as bases de dados terminológicas, a 

funcionalidade “copy source to target”, a pesquisa concordance, a visualização das estatísticas 

de um projeto). Seis módulos (o 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º e 10.º) explicam as funcionalidades 

relacionadas com a terminologia, a verificação de qualidade, a funcionalidade LiveDocs2, a 

funcionalidade de registo de alterações, os projetos em pacote e os projetos online e, por fim, 

a criação de projetos a partir de modelos, respetivamente. Por seu lado, o sétimo módulo 

proporciona um entendimento mais geral da ferramenta e das suas definições. No final desta 

formação, os conhecimentos adquiridos foram postos à prova com um teste de 30 perguntas de 

escolha múltipla com a duração de 45 minutos. No teste em questão, a estagiária teve apenas 

uma resposta errada na primeira tentativa e duas respostas erradas na segunda tentativa, sendo 

que as perguntas eram diferentes nas duas provas. 

Tendo em conta que a empresa faz uso de uma grande variedade de ferramentas para 

 
2 O Live Docs é uma modalidade do memoQ alternativa e/ou complementar às memórias de tradução onde é 

possível adicionar ficheiros de referência que apoiam a tradução. 
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além do memoQ e do SDL Trados Studio, a formação não se ficou apenas por esta semana, 

pois, a cada vez que era atribuído um projeto numa CAT-tool nova para a estagiária, o formador 

ou um gestor de projetos demonstrava o uso da ferramenta e esclarecia qualquer dúvida que 

pudesse surgir no decorrer do projeto. Deste modo, a estagiária teve formações de Wordbee, 

Smartling, Memsource, Translate5 e Lokalise. 

Outra ferramenta importante é o Plunet. Esta ferramenta permite a gestão, envio e receção 

de projetos. Na perspetiva do tradutor, a plataforma apresenta uma página inicial onde é 

possível visualizar os projetos que lhe foram atribuídos e filtrá-los em função do seu estado: 

em preparação, atribuído – em espera, em progresso, em progresso vencível hoje, em progresso 

vencível amanhã, em progresso vencível depois de amanhã, em atraso, entregue ou aprovado. 

Clicando em cada um destes projetos, abre-se uma janela com todas as informações essenciais 

sobre o projeto, nomeadamente o nome do gestor de projetos, uma pasta de ficheiros source (o 

ficheiro original, ficheiros de referência3, instruções, entre outros), o prazo de início do projeto, 

o prazo limite de entrega e a data da entrega final, assim como as instruções de trabalho. A 

plataforma também permite fazer a entrega final do projeto. Esta entrega final marca a 

conclusão da tradução e notifica de imediato o gestor de projetos responsável via e-mail que 

passará, de seguida, o projeto ao revisor. 

Na perspetiva dos gestores de projetos, a ferramenta apresenta um formulário a preencher 

com os dados a serem enviados para o tradutor e/ou revisor, e outras funcionalidades como a 

que permite o envio automático de uma mensagem ao cliente informando que o gestor de 

projeto está a analisar o projeto e a verificar os seus recursos assim como um mapa de recursos 

onde consegue visualizar a disponibilidade dos tradutores. Uma das maiores vantagens do 

Plunet é a sua ligação direta com o memoQ que agiliza a criação de projetos nesta CAT-tool. 

Por fim, apesar de não serem ferramentas de apoio à tradução, a JABA-Translations 

utiliza diariamente duas outras ferramentas: o POP Peeper e o Spark. De maneira a evitar que 

se tenha de estar constantemente a atualizar as páginas tanto do Plunet como do e-mail para 

verificar a atribuição dos projetos, em cada computador está instalado o POP Peeper, que alerta 

o utilizador para a receção de um e-mail através de um pop-up. O Spark é uma plataforma de 

mensagens instantâneas onde é possível trocar mensagens de texto, enviar ficheiros, realizar 

 
3 Os ficheiros de referência podem ser tanto documentos já traduzidos no passado como glossários. 
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chamadas, fazer conferências, entre outros. Nesta ferramenta, são listados os nomes dos 

colaboradores que se encontram online, agrupados por departamentos. 

 

2.1.2. Traduções em seco 

Ao longo do estágio, foram realizados projetos em seco com o intuito de treinar a 

estagiária. Para além dos nove projetos realizados durante a formação inicial, foram realizadas 

mais cinco traduções em seco. 

Através do gráfico circular abaixo é possível verificar que a tradução de marketing4 foi 

o tipo de tradução mais treinada (5 439 palavras em sete projetos), seguida pela tradução 

técnica (5 222 palavras em quatro projetos). Na terceira posição encontra-se a tradução de 

documentos científicos com 1 943 palavras traduzidas em dois projetos e na quarta posição a 

localização de software com um projeto de 339 palavras. Assim, no total, 12 943 palavras 

foram traduzidas. É relevante salientar a dificuldade em delimitar os domínios dos documentos 

traduzidos, tendo em conta que um único documento pode dizer respeito a mais do que um ou 

dois domínios.  

 
4 A tradução de marketing inclui tanto a tradução de publicidades como de documentos de comunicação, ou 

seja, comunicados de imprensa e correspondência empresarial, por exemplo. 
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Figura 2 - Palavras traduzidas em seco 
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De entre todos estes projetos, apenas dois (2 566 palavras) foram traduções a partir do 

francês e os restantes a partir do inglês (10 377 palavras). 

O primeiro projeto no par linguístico francês-português consistiu na tradução de um texto 

publicitário de uma empresa francesa de conceção, fabrico e instalação de equipamentos 

lúdicos e desportivos para parques de diversões e parques infantis. Portanto, o vocabulário 

presente neste texto relaciona-se com a construção e conceção deste tipo de produtos e com as 

profissões que estas atividades envolvem. O segundo projeto pertencia à área da tradução 

técnica, correspondendo à tradução de um manual de utilização de muletas. O texto engloba a 

linguagem e a tipologia textual de qualquer manual de instruções (operativo5) e o vocabulário 

da área da medicina.  

No que respeita ao par linguístico inglês-português, na área da tradução técnica foram 

traduzidos um manual de instruções de um comando, um relatório de vendas de um modelo de 

uma marca de carros e um texto de tipo operativo sobre a formatação de textos/modelos de 

formatação de textos. Dentro da tradução científica, foram traduzidos dois textos. No primeiro, 

tratava-se de uma descrição dos sintomas e dos cuidados a ter com a degeneração macular 

relacionada com a idade e o segundo era um folheto sobre um sistema de cirurgia das cataratas. 

Este último poderia ser considerado igualmente técnico, científico e de marketing visto que 

descrevia de forma geral o funcionamento do sistema ao mesmo tempo que o publicitava. Visto 

que o público alvo deste texto é muito específico e especializado, continha vários termos 

específicos da área da medicina. Passando para a tradução de marketing, foram traduzidos um 

texto sobre a história de um modelo de motos, um texto de divulgação de um concurso de 

fotografia, uma carta de comunicação de fim de colaboração de um fabricante com os seus 

distribuidores de óculos, duas correspondências empresariais (e-mails) e um comunicado de 

imprensa. O primeiro também poderia ser considerado técnico uma vez que descrevia as 

características das motos que foram evoluindo ao longo dos anos. Por fim, quanto à localização, 

foram traduzidas caixas de texto para um programa de instalação de software. 

 
5 De acordo com a tipologia textual de Reiss (1983: 306), que classifica os textos em quatro tipos: informativos 

(transmitem informação), operativos (expressam um desencadear de comportamento), expressivos (expressão 

artística) e audiomediais (complementam os restantes tipos de texto com representações visuais e de áudio). 
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2.1.3. Gestão de projetos 

No âmbito da formação, a estagiária teve a oportunidade de passar 18 horas com as 

equipas de gestão de projetos, o que permitiu perceber quais são as responsabilidades de um 

gestor de projetos assim como o processo de trabalho deste departamento. 

No que concerne às responsabilidades e funções de um gestor de projetos, este deve, 

essencialmente, estabelecer o contacto entre a empresa e o cliente, executar a receção das 

encomendas por parte dos clientes, atribuir e gerir o projeto através da ferramenta utilizada 

pela empresa e, por fim, entregar o projeto ao cliente. 

Deste modo, primeiramente, o gestor de projetos recebe o pedido do cliente que terá, 

desde logo, enviado as informações essenciais do projeto, nomeadamente o tipo de texto a ser 

traduzido, o seu domínio e a contagem das palavras. Esta contagem tem em conta as 

correspondências (matches) da memória de tradução. Uma correspondência ocorre quando 

existe na MT uma porção de texto exatamente igual ou quase igual ao texto de partida, ou seja, 

essa porção de texto já se encontra traduzida. Existem diferentes tipos de correspondências: 

“exact match” (100% de correspondência), “nearly exact match” (95%-99%), “fuzzy match” 

(50%-94%) que se subdivide em “high fuzzy” (85%-95%), “medium fuzzy” (75%-84%) e “low 

fuzzy” (50%-74%), “exact match with context” ou “context match” (101%) e, por fim, “double 

context match” (102%). Estas correspondências são importantes e influenciam o preço final do 

orçamento visto que é aplicada uma tarifa diferente para cada tipo. Depois de analisar estes 

dados (tipo de texto, domínio, contagem das palavras), o gestor verifica as disponibilidades 

escolhendo os recursos humanos disponíveis mais adequados para realizar a tradução e a 

revisão dentro do prazo. Nesta fase, o gestor envia ao cliente uma comunicação automática 

através do Plunet para o informar de que o seu pedido está a ser tratado. 

Uma vez confirmada a possibilidade de executar o projeto dentro do prazo, o gestor deve 

proceder à orçamentação (ou não, visto que a JABA já possui acordos com a maioria dos 

clientes quanto aos preços) e à retificação da contagem das palavras enviada pelo cliente. Esta 

retificação é essencial porque a JABA possui várias MTs próprias no seu servidor e, 

consequentemente, a contagem das palavras será forçosamente diferente da enviada pelo 

cliente visto que as correspondências serão diferentes. É relevante realçar que a MT enviada 

pelo cliente também é incluída nas MTs da JABA. A lista de preços que a JABA-Translations 
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possui para cada cliente apresenta preços segundo o par linguístico, o tipo de serviço, o 

domínio, as correspondências, o preço mínimo e o tipo de faturação (diária ou mensal). 

De seguida, tendo o acordo do cliente, o gestor procede ao preenchimento dos dados do 

projeto que serão enviados para o tradutor através do Plunet: os prazos, a dimensão, o domínio, 

a CAT-tool a ser utilizada, o nome do tradutor/revisor e o nome do cliente. Nesta fase também 

é importada uma pasta com os ficheiros a serem tidos em conta, particularmente os ficheiros 

de referência, o texto de partida e as instruções. Esta pasta é crucial, pois cada cliente tem 

expetativas diferentes e o tradutor deve ter o máximo de informações sobre o trabalho que deve 

levar a cabo. Entre outros, as informações são relativas ao estilo a ser adotado na tradução, se 

se deve seguir o novo acordo ortográfico e se as correspondências a 100% com a memória de 

tradução devem ser revistas. 

Após a tradução e revisão, o gestor deve executar a receção dos ficheiros, extrair os 

ficheiros a serem enviados para o cliente via e-mail e aprovar o projeto na ferramenta para que, 

depois, a secretaria possa proceder à faturação da mesma. 

 

2.2. Serviços linguísticos 

No decorrer do estágio, a estagiária teve a oportunidade de executar diferentes tipos de 

serviços linguísticos. 
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Figura 3 - Tipos de serviços linguísticos 
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Neste estágio foram cumpridas 442 horas de trabalho. No gráfico circular anterior (Figura 

3), que não contabiliza as horas de tradução em seco e de formação, pode-se observar que a 

tarefa que mais tempo ocupou o estágio foi a de terminologia e a menor foi a de revisão de 

formatação (chamada de “revisão de PDF” pela JABA-Translations).  

 

2.3.1. Tradução 

A tradução ocupou 70 horas e 38 minutos do estágio. Nesta fase, a estagiária já deveria 

estar preparada para conseguir desempenhar a tarefa autonomamente. Os projetos realizados 

eram projetos reais para clientes reais que eram revistos por tradutores experientes antes de 

serem enviados. Primeiramente, era recebida uma notificação através do POP Peeper de que 

um projeto tinha sido atribuído. De seguida, eram descarregados os ficheiros do projeto e 

iniciada a tradução. Uma vez concluída a tradução, era feita a entrega dos documentos através 

do Plunet. Os documentos a serem entregues, inseridos numa pasta zipada, consistem num 

documento clean (ficheiro traduzido final) e outro unclean (um ficheiro .docx bilingue 

compatível com o Trados), os relatórios dos controlos de qualidade e das revisões linguísticas. 

Todas estas traduções passaram pelas mãos de revisores antes de serem entregues aos 

clientes. Estes, por vezes, preenchiam um formulário de revisão que depois era entregue à 

estagiária. Contudo, o formulário só era preenchido caso a revisão revelasse erros graves de 

tradução. Os revisores recorriam ao JABA Revision Form, um modelo de formulário de 

revisão, criado pela própria empresa (ver anexos 3 e 4). Os tipos de erros são classificados 

segundo sete categorias (accuracy, language, terminology, style, functional, regional e 

compliance) e segundo quatro níveis de gravidade (critical, major, minor e preferential 

variations). Existe ainda um quinto nível, o reversed, que não é determinado nem pelo revisor, 

nem pelo tradutor, mas sim por um terceiro visto que ocorre quando o tradutor pretende reverter 

uma correção feita pelo revisor. Ou seja, uma terceira pessoa, que não esteve envolvida no 

projeto, vai analisar o caso para perceber qual dos dois (o tradutor ou revisor) tem razão. 
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Através do gráfico acima (Figura 4), pode-se observar que num total de 18 457 palavras 

traduzidas, a tradução de textos técnicos (8 509 palavras) prevaleceu sobre as restantes áreas, 

seguida pela localização (4 091 palavras) e pela tradução de marketing (3 162 palavras). 

Embora isso não tenha acontecido no período de treino, também foram traduzidos textos de 

âmbito jurídico (2 424 palavras). Por fim, foi traduzido um texto científico da área da medicina 

de 271 palavras. A totalidade destes projetos foi realizada a partir do inglês para o português, 

tendo ficado de fora a tradução a partir do francês. Tal se deve possivelmente à baixa procura 

deste par linguístico por parte dos clientes da JABA. 

Os textos técnicos são de tipo operativo e informativo: instruções de uso de um carrinho 

de bebé, instruções de instalação de uma bomba de água para aquários, um manual de utilizador 

de utensílios laboratoriais, um preçário de encargos de encomendas, precauções e modo de 

manuseamento de um motor linear6, instruções de segurança em caso de ingestão de um 

produto tóxico, uma ficha técnica de um cabo USB e, finalmente, um manual de utilização de 

um robô corta-relva. Por seu lado, os textos de marketing publicitam o modo de viver e 

 
6 Um motor linear é um motor elétrico cujo rotor e estator foram dispostos de maneira a criar um movimento 

longitudinal, em contraste com um motor comum que realiza um movimento rotativo. Estes permitem o 

movimento de objetos ou veículos. (definição fornecida por um colega de Engenharia Mecânica) 

271

2424

4091

3162

8509

Traduções por número de palavras

Científico

Jurídico

Localização

Marketing

Técnico

Figura 4 - Palavras traduzidas em projetos reais 
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trabalhar na Suécia e sistemas de agregação e serialização7. No domínio jurídico, o texto 

traduzido foi um contrato de trabalho. No domínio da localização, os textos eram as regras de 

jogo e a linguagem de um videojogo, caixas de texto para software e aplicações móveis e textos 

para Web sites. Tanto o videojogo como uma das aplicações envolviam terminologia da área 

das finanças e dois outros projetos envolviam terminologia científica, pois ambos se 

destinavam a uma mesma aplicação móvel meteorológica. Por fim, na tradução científica, foi 

traduzido um texto sobre ferramentas médicas para fazer análises à Imunoglobina E. Este texto 

era parcialmente técnico, mas envolvia sobretudo terminologia das áreas da química e da 

medicina. 

 

2.3.2. Extração terminológica 

A tarefa que ocupou a maior parte do estágio foi a extração automática de terminologia. 

Esta tarefa foi realizada primeiramente a partir do inglês (aproximadamente 102 horas) e, 

depois, a partir do francês (aproximadamente 40 horas). A base de dados terminológica foi 

elaborada a partir da funcionalidade de extração de terminologia do memoQ e segundo 

instruções específicas no que diz respeito ao objetivo da base de dados terminológica para a 

JABA-Translations assim como no que diz respeito à metodologia.  

No memoQ, aquando de uma tradução no editor, é possível adicionar novos termos e as 

respetivas traduções a uma ou mais bases de dados terminológicas adicionadas ao projeto. No 

entanto, esta CAT-tool possui uma funcionalidade de extração automática de terminologia. 

Após selecionar “extract terms”, abre-se uma janela para criar uma “sessão” de extração 

terminológica. Nessa janela, é possível definir os parâmetros da extração: a fonte a partir da 

qual a funcionalidade vai processar os seus candidatos (pode ser um documento de tradução 

tanto já traduzido como por traduzir, uma memória de tradução ou um corpus do LiveDocs) e 

as opções de pesquisa que influenciam os resultados da pesquisa da ferramenta (comprimento 

mínimo das palavras em número de carateres, comprimento máximo do termo em número de 

palavras, frequência mínima de ocorrência,…). Tendo em conta que a extração do memoQ é 

 
7 Um sistema de agregação é um sistema de embalagem de produtos e um sistema de serialização é um sistema 

de identificação de um produto de maneira a que este possa ser rastreado desde o seu envio até à chegada ao 

cliente. 
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estatística, apenas as opções de pesquisa controlam o processo estatístico. Depois de definidas 

as opções, o memoQ cria uma lista de candidatos a termos que são revistos um a um (ver Figura 

5). Todas as expressões apresentadas pela ferramenta aparecem no estado de “candidato” 

(candidate). Caso a expressão seja de facto um termo a ser adicionado à BDT, o seu estado 

passará a “aceite”(accepted), caso contrário passará a “descartado” (dropped). Nesta janela, na 

parte inferior apresentam-se os segmentos onde ocorre a expressão para facilitar a distinção 

dos termos. No final, os termos aceites podem ser automaticamente adicionados à BDT ou 

extraídos para um ficheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira extração foi feita a partir de um documento em inglês de um projeto de 

tradução de um e-catálogo de uma empresa de fabricação e comercialização de materiais 

elétricos e hidráulicos, sediada em França. O texto, puramente técnico, descreve as 

características dos produtos do catálogo.  

A sessão desta extração foi definida para pesquisar candidatos com o comprimento 

máximo de quatro palavras, com o mínimo de três ocorrências e de três carateres por palavra. 

Como complemento, foi adicionada uma “Stop word list8” previamente criada pelo diretor de 

 
8 As “Stop words” são palavras que não devem ocorrer nos candidatos a termos. 

Figura 5 - Editor de extração terminológica do memoQ. 
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operações da JABA-Translations.  

Nesta extração, houve um problema de segmentação que dificultou a obtenção de 

candidatos a termos completos. Geralmente, o memoQ segmenta um texto em função da 

pontuação, reconhecendo que uma frase normalmente termina com um ponto final, um ponto 

de exclamação ou de interrogação. No entanto, em ficheiros Excel, como era o caso do 

documento utilizado para esta extração, o memoQ considera cada célula do ficheiro como um 

segmento independentemente da pontuação. Tendo em conta que cada célula não continha 

frases completas, tornou-se muito difícil obter bons candidatos a termos. Assim, este projeto 

não foi concluído uma vez que o diretor de operações, após uma reunião com o cliente, 

conseguiu obter o mesmo documento num formato diferente que permitiu que se iniciasse um 

novo projeto com melhor qualidade. 

A segunda extração foi então realizada a partir do mesmo documento, mas agora em 

formato .xml, o que já permitia uma segmentação adequada. Foi definida uma pesquisa com 

os mesmos parâmetros da primeira extração. O memoQ apresentou 19 894 candidatos a termos 

dos quais foram aceites 4 523. De seguida, foi feita uma revisão à extração por parte de um 

tradutor que já possui experiência com este cliente e que procedeu à tradução dos termos. A 

estagiária não participou na fase da tradução, mas acompanhou durante algumas horas o 

tradutor para obter um feedback sobre a sua extração e observar a pesquisa dos respetivos 

equivalentes em português europeu.  

Após este feedback repetiu-se todo o processo para fazer uma extração da terminologia 

de outro e-catálogo a partir do francês para o mesmo cliente. A sessão foi definida para 

pesquisar termos que ocorressem no mínimo três vezes, compostos por um máximo de cinco 

palavras com o comprimento mínimo de três carateres. O memoQ apresentou 10 335 

candidatos tendo sido extraídos 2 917 termos.  

 

Através desta extração percebeu-se que o objetivo essencial de uma base de dados 

terminológica é aumentar a produtividade do tradutor. Contudo, esta tarefa não pode ser 

plenamente considerada como terminologia, por um lado, porque as ferramentas de apoio à 

tradução apresentam limitações e, por outro lado, porque estas BDTs não se encontram em 

conformidade com muitas convenções da teoria da terminologia a favor da função que a 
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empresa espera delas. 

De acordo com M. Teresa Cabré (1999: 139), os registos terminológicos podem ter 

estruturas diferentes, no entanto é possível especificar certos dados comummente encontrados 

nos registos terminológicos: a entrada, a referência do termo, a sua categoria gramatical, a área 

de estudo a que pertence, a definição e/ou contexto do termo, os equivalentes noutras línguas, 

as “referências cruzadas9” (cross-references), o nome de quem criou o registo e a data, 

possíveis comentários e o estado do termo (por exemplo se já está estandardizado, se é um 

neologismo à espera de aprovação, se é frequente ou raro, entre outros).  

Os termos devem ser registados de acordo com as convenções gerais da lexicografia. Isto 

é, os nomes devem ser inseridos no singular e em casos em que têm mais do que um género, 

devem ser representados como se fossem adjetivos, os adjetivos devem ser registados no 

singular masculino, seguidos pela forma feminina10 (se existir) e os verbos devem ser 

registados na sua forma infinitiva. Se o termo for composto por mais do que uma palavra, estas 

devem estar ordenadas pela ordem em que ocorrem na linguagem natural (Cabré, 1999: 140). 

Ora, na tarefa realizada pela estagiária na JABA-Translations, as entradas extraídas não 

respeitavam estas convenções. Ao longo da extração foram aceites termos tanto no singular 

como no plural, sendo, mesmo assim, privilegiada a forma singular. A decisão de inserir ambos 

foi uma decisão tomada juntamente com o tradutor e o diretor de operações da empresa 

justificada pelo aumento de produtividade que irão proporcionar. Aquando de uma tradução, o 

memoQ geralmente identifica o termo da BDT mesmo que no texto de partida este esteja no 

plural e na BDT esteja registado no singular. No entanto, em termos compostos por mais do 

que uma palavra, depois de inserir o termo, o tradutor vai ter de o ajustar à sua forma no plural, 

o que lhe vai roubar tempo. Logo, se o termo já estiver registado na BDT tanto no singular 

como no plural, o tradutor terá menos trabalho o que vai acelerar o processo da tradução.  

Além disso, foram extraídos nomes próprios, que, normalmente, não são considerados 

termos. Estes nomes diziam respeito especificamente a nomes de marcas e de modelos de 

produtos e foram extraídos para serem inseridos numa non translatable list. Este tipo de lista 

 
9 Segundo Cabré (1999: 142), as referências cruzadas indicam uma relação recíproca entre termos (um termo 

refere-se a outro por uma determinada razão e vice-versa).  
10 Por exemplo, bonito, -a. Numa BDT, tal não pode ser feito devido às limitações da máquina. Deve-se criar duas 

entradas diferentes (uma para a forma masculina e outra para a forma feminina) para que a ferramenta consiga 

reconhecer os termos.  
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funciona como uma BDT, mas só possui termos, expressões ou nomes próprios que não devem 

ser traduzidos. 

Durante a extração foram detetadas inconsistências e erros ortográficos no texto de 

partida, o que criou um debate sobre quais deveriam ser inseridos na BDT e quais não. No caso 

dos erros ortográficos, rapidamente se percebeu que não deveriam ser adicionados termos com 

erros ortográficos, mesmo que esse erro seja recorrente nos textos de partida do cliente em 

questão. No entanto, no que respeita às restantes inconsistências, optou-se por adicionar ambos 

os termos. Essas inconsistências deviam-se essencialmente à confusão entre o inglês britânico 

e o inglês americano (por exemplo color/colour, que eram duas palavras que compunham 

vários termos) e à confusão das regras de hifenização das palavras. Especificamente falando 

das inconsistências encontradas no texto de partida francês, havia palavras acentuadas na 

primeira letra que perdiam o seu acento quando capitalizadas (écran/Ecran). Foi explicado 

pelos tradutores de francês da JABA que esta situação é muito comum na escrita dactilografada 

em francês11, pelo que ambas as versões foram adicionadas à BDT.  

Finalmente, o registo terminológico resultante destas extrações apenas apresenta a 

entrada em francês ou inglês, o equivalente em português e o nome do tradutor que inseriu o 

equivalente, deixando de parte os restantes dados mencionados por Cabré. 

 

2.3.3. Trabalho Corretivo 

A tarefa designada pelas equipas de gestão de projetos como “trabalho corretivo” (TCO) 

ocupou um total de 11 horas do estágio.  

Esta tarefa consiste na classificação do tipo de erro corrigido pelo revisor na ferramenta 

Translate5, uma CAT-tool de browser utilizada pela JABA essencialmente para a tradução de 

alemão para português. O TCO é feito após a 1ª revisão e, por vezes, a 2ª revisão, e limita-se a  

classificar os erros de tradução em sete categorias: “terminology”, “writing and style rules”, 

“completeness”, “spelling/gramar”, “style”, “100% match edited” e “source unclear/wrong”. 

 
11 Tal facto é reconhecido pela Académie française: “On observe dans les textes manuscrits une tendance certaine 

à l’omission des accents. En typographie, parfois, certains suppriment tous les accents sur les capitales sous 

prétexte de modernisme, en fait pour réduire les frais de composition.” (Questions de langue, Accentuation des 

majuscules, s.d.). No entanto, a Académie refere a importância ortográfica desses acentos cuja ausência pode 

abrandar a leitura, levar a hesitar na pronúncia e, até, induzir em erro.  
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Esta não exige quaisquer conhecimentos de alemão visto que basta ter em conta a correção 

feita pelo(s) revisor(es). 

Estas categorias por vezes não eram adequadas para classificar certos erros como 

expressões/palavras/segmentos não traduzidos e sentidos errados ou opostos. 

 

2.3.4. Formatação 

A revisão de formatação consiste em realçar erros encontrados num PDF após a sua 

tradução através da funcionalidade “realçar texto” ou inserindo comentários. Os erros a serem 

detetados são relativos ao layout, a espaços múltiplos e à capitalização ou falta de capitalização 

das palavras, quebras de texto, formatação e posição das imagens. Apesar da sua simplicidade, 

esta tarefa, que antecede a edição eletrónica, é importante tendo em conta que, por exemplo, o 

número de palavras do texto de chegada é indubitavelmente diferente do número de palavras 

do texto de origem, sendo expectável que as proporções do ficheiro original não sejam 

adequadas ao texto de chegada. 

 

Portanto, mesmo não tendo sido cumpridos todos os pontos do plano de estágio, como a 

pós-edição, a revisão e adaptação linguística de textos técnicos, o controlo de qualidade e a 

assistência aos gestores de projeto em tarefas várias (a formação consistiu apenas em observar), 

este foi completo e consolidou os conhecimentos da estagiária sobre as diferentes tarefas 

realizadas por um tradutor numa empresa de tradução bem como sobre as ferramentas de apoio 

à tradução. Ciente de que o estatuto de estagiária não se pode equiparar ao estatuto dos 

tradutores internos desta empresa, o volume de trabalho deste estágio revelou-se inferior à 

expectativa inicial da estagiária, principalmente no que concerne à tradução. Contudo, as outras 

tarefas também ajudaram a perceber a dinâmica entre os colaboradores da empresa e como são 

geralmente tomadas as decisões entre os vários agentes nos projetos.  
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Capítulo 3 – Análise de casos práticos de tradução 

Este capítulo tem por objetivo expor e analisar certos casos de tradução tanto no par 

linguístico francês-português, como no par inglês-português. Alguns dos casos dizem respeito 

a desafios de tradução enquanto outros dizem respeito a problemas e a erros de tradução e 

foram retirados tanto das traduções em seco como das traduções para clientes reais.  

 

3.1. Terminologia e linguagem 

A empresa JABA-Translations, assim como outras empresas de tradução e assim como 

cada tradutor individual, tem preferências linguísticas e terminológicas, ou seja, em casos em 

que um termo pode ser traduzido de mais do que uma maneira, por vezes, possui já uma 

preferência de tradução.  

Tomando como exemplo car use, esta expressão foi traduzida pela estagiária como uso 

de carro e alterada pelo revisor para utilização de automóvel. Certos clientes preferem os 

termos automóvel ou veículo, mas normalmente especificam as suas preferências nas 

instruções. Em casos como o presente, em que não existiam nem instruções nem um glossário 

do cliente, o tradutor deve optar por uma destas duas opções, evitando o termo carro que é 

considerado por muitos como um termo que não se adequa a um registo cuidado. 

Outro problema encontrado foi o emprego do nome uso. Na realidade, os nomes uso e 

utilização são sinónimos, sendo este último definido pela Infopédia, como “ato, modo de 

utilizar; emprego; uso”. Por sua vez, uso é definido como “ato ou efeito de usar” e “emprego 

frequente de alguma coisa para satisfação de necessidades humanas”. Deste modo, não há 

nenhuma diferença aparente entre os dois nomes, pelo que se pode considerar que ambos 

estariam corretos.  

Assim, evitar o termo “carro” e o nome “uso” acaba por ser uma preferência 

essencialmente estilística. Contudo, estes podem ser considerados de uso mais corrente em 

contraste com automóvel e utilização que podem ser considerados de linguagem ligeiramente 

mais cuidada. 

Nas frases seguintes pode-se observar a tradução e revisão de algumas frases traduzidas 

pela estagiária onde se destacam outras preferências linguísticas da JABA: 
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Original Tradução Revisão 

Please complete the 

courses by the due dates. 

Queira concluir os 

cursos até à data limite 

 Conclua os cursos 

até à data limite. 

Inappropriate 

handling may cause Life 

threatening damage, so, take 

full care. 

O manuseamento 

indevido pode causar danos 

que coloquem a Vida em 

perigo, por isso tenha muito 

cuidado. 

O manuseamento 

indevido pode causar danos 

que coloquem a Vida em 

perigo, por isso tenha todos 

os cuidados necessários. 

Tabela 1- Terminologia e linguagem (exemplos) 

No que concerne à primeira frase (ver Anexo 512), a revisão foi justificada tendo por base 

o facto de os textos operativos na língua portuguesa terem um caráter mais direto. Ou seja, em 

português não é comum existirem fórmulas de cortesia em textos como manuais de utilização, 

ao contrário do que acontece com a língua inglesa que introduz, muito frequentemente, as 

ordens com please. Já na segunda frase (ver Anexo 713), o nível dos cuidados que o utilizador 

deve ter encontra-se relativamente indefinido. Assim, foi referido pelo revisor que a melhor 

opção seria traduzir para “todos os cuidados necessários”, pois é uma tradução igualmente 

abrangente que se adequa a quase todas as situações.  

No entanto, é importante salientar que são muito raros os clientes que não especificam 

este tipo de preferências terminológicas, fraseológicas e lexicais. Em situações normais, 

existem sempre guias de estilo, MTs, glossários e BDTs que guiam as opções de tradução. 

Além disso, um bom tradutor deve conhecer bem a terminologia aplicada nos domínios 

em que traduz para poder oferecer serviços de qualidade. No início de carreira, quando um 

tradutor traduz um texto de um domínio que lhe é estranho, deve recorrer aos recursos online, 

a textos similares (textes-miroir) ou a peritos para perceber a terminologia aplicada na língua 

de chegada. Contudo, mesmo assim, podem ser cometidos erros.  

Abaixo podem ser observados alguns erros de tradução de um contrato de trabalho (ver 

 
12 As informações confidenciais foram ocultadas nos textos que se encontram nos Anexos. Na coluna “Status” 

encontra-se a percentagem de correspondência com a memória de tradução. 
13 Esta tradução não se encontra na íntegra nos anexos por ser extensa. Nenhum formulário de revisão foi fornecido 

por não ser considerado um erro grave, no entanto, o revisor comunicou a alteração à estagiária via Spark. 
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Anexos 814 e 9): 

Original Tradução Revisão 

A doctor's note is to be 

submitted no later than the 

third day after the work 

incapacity begins. 

notificação do médico baixa médica 

Notice of ordinary 

termination may be given at 

any prior time. 

Rescisão cessação 

Severability clause Cláusula de 

salvaguarda 

Cláusula de 

divisibilidade 

Tabela 2 – Terminologia jurídica (exemplos) 

No caso do primeiro termo, doctors’s note foi erroneamente traduzido para notificação 

do médico e corrigido para baixa médica embora atestado médico pudesse igualmente ser 

adequado ao contexto que remete nitidamente para um caso de interrupção de trabalho por 

razões de saúde.  

De seguida, o termo termination foi traduzido para rescisão e corrigido para cessação. 

Segundo a Infopédia, rescisão é a “anulação de contrato; abrogação” enquanto que cessação é 

o “termo da vigência de uma lei, de um contrato, de um tratado, etc”. O termo em inglês, por 

sua vez, é definido pelo Legal Dictionary do The Free Dictionary da seguinte maneira: 

“Cessation; conclusion; end in time or existence. 

(…) 

The termination or cancellation of a contract signifies the process whereby an end is put 

to whatever remains to be performed thereunder. It differs from Rescission, which refers to the 

restoration of the parties to the positions they occupied prior to the contract. 

(…)” 

Esta definição marca a diferença entre rescission e termination, tornando claro que a 

rescisão implica o retorno à situação anterior ao contrato. A definição da Infopédia não 

 
14 No anexo apenas se encontram excertos da tradução devido à sua extensão. 

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/rescission
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apresenta essa distinção, mas, pesquisando a definição de abrogação é possível constatar que 

esta consiste no “ato ou efeito de anular ou abolir; anulação” ou na “revogação total de uma lei 

por outra posterior”.  

Para melhor perceber o contexto de utilização do termo pode-se observar os seguintes 

excertos do texto de partida:  

“(…) The employment relationship will end without any need for termination no later 

than the end of the month in which notification from the appropriate social security agency is 

received stating that Ms. [XXX] is fully disabled on a permanent basis, but if the corresponding 

pension benefits begin later, then not until the end of the day preceding the pension start date. 

(…)  

The employment relationship will end without any need for termination on the last day 

of the month in which Ms. [XXX] reaches the standard age limit for statutory retirement 

benefits. Notice of ordinary termination may be given at any prior time. (…)” 

De facto, termination parece implicar a anulação do contrato e não a chegada do seu 

termo. No entanto, não implica nem o retorno a um contrato anterior nem a celebração de um 

contrato posterior, pelo que a dúvida sobre o termo mais adequado permanece.  

No que diz respeito à severability clause, no Linguee15 ocorre tanto a tradução para 

cláusula de salvaguarda como para cláusula de divisibilidade. A palavra severability é definida 

pelo Collins Dictionary como “capability of being separated, as of a clause in an agreement” 

que coincide com a Infopédia que define divisibilidade como “qualidade do que é divisível” 

enquanto salvaguarda é definida como “proteção concedida por uma autoridade”, “salvo-

conduto”, “coisa que protege”, “defesa; segurança” e “cautela; reserva”. 

De maneira a tentar chegar a um consenso final, pode-se recorrer à tese de mestrado de 

Joana Forbes (2012) onde foi igualmente caso de estudo a tradução jurídica. Ambos os termos 

severability e termination foram traduzidos tanto por Joana Forbes, advogada, como por outros 

 
15 O Linguee apresenta frases de traduções que se encontram online. Essas frases são de fontes não verificadas, 

mas, apesar de algumas fontes não serem completamente fiáveis, a maioria provém de sites de instituições da 

União Europeia e é sempre possível identificar a fonte para avaliar a sua fiabilidade. 



 

40 

profissionais de Direito. O primeiro termo foi traduzido por divisibilidade num memorando de 

entendimento16 tanto por Joana Forbes como pelos outros profissionais enquanto o segundo foi 

traduzido para cessação por Joana Forbes e um dos outros profissionais e para rescisão pelos 

restantes profissionais. Portanto, pode-se considerar que não existe um consenso na tradução 

deste último e que severability, de facto, é divisibilidade. 

 

3.2. Preferências do cliente 

Um tradutor, para além de se guiar em função da terminologia da empresa e da 

terminologia do domínio, deve igualmente reger-se pelas preferências terminológicas dos 

clientes.  

A título ilustrativo, para a tradução de termos como bike, motorbike e motorcycle, certos 

clientes preferem o termo mota enquanto outros preferem moto. Ambos os termos têm o mesmo 

significado e ambos são muito utilizados tanto na linguagem corrente como na linguagem 

especializada. Deste modo, a opção por um ou outro termo pode ser considerada meramente 

preferencial. Neste estágio, numa das traduções em seco, para a qual não existiam nem ficheiros 

de referência, nem memórias de tradução, surgiram estes termos, mas a estagiária pôde 

perceber através do Web site do cliente que a tradução preferida por eles é moto. 

Por vezes, os clientes especificavam nas instruções o que não deveria ser traduzido. 

Normalmente não se tratava apenas de termos, mas também de nomes de produtos e de marcas. 

O cliente da tradução do videojogo, enviou um documento com os termos a não serem 

traduzidos (scatter, wild, Medusa, buy pass) e com dicas de como traduzir os nomes dos 

diferentes bónus (feature): “the word "Gaze" is used in Medusa Gaze feature - for context think 

vision ; the word "Strike" is used in Snake Strike feature - for context think attack; the word 

"temptation" is used in temptation feature - for context think desire to do something”. Assim, 

os termos foram traduzidos pela estagiária para “Olhar da Medusa”, “Ataque da cobra” e 

 
16Também denominado por memorando de acordo (MdA): “Numa análise redutora, o MdA não é mais do que 

uma espécie de carta que expressa a intenção de realizar um determinado ato, que descreva os entendimentos 

preliminares das partes para dar início à elaboração de um contrato ou qualquer outro tipo de acordo, resumindo 

os termos da negociação, prevendo a futura concretização do negócio.” (Forbes 2012:71) 
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“Tentação”, respetivamente. Em princípio, estes termos terão sido aceites pelo revisor visto 

que nenhum relatório de revisão foi entregue para esta tradução. 

Para complementar, certos clientes enviam um glossário. Estes normalmente contêm 

termos, mas também fraseologias recorrentes. Por exemplo, uma marca de roupas, acessórios 

e brinquedos infantis mandou um glossário com expressões usadas no seu website tais como: 

“Shop the New Collection” (Ver a nova coleção); diferentes slogans e nomes de marcas; “Terms 

of use” (Termos de utilização), “Cookies policy” (Política de Cookies). O mesmo cliente enviou 

ainda guias de estilo contendo as preferências do cliente quanto ao registo de linguagem 

(formal ou informal), ao carácter das solicitações (diretas ou indiretas), ao uso da voz ativa ou 

passiva, ao uso de palavras positivas ou negativas, ao tipo de humor a ser utilizado, às regras 

de capitalização das letras, às regras de pontuação e ao formato das datas, horas e números. 

 

3.3. Sentido contrário ou errado 

Nas tabelas abaixo podem-se observar alguns casos onde o sentido da frase foi mal 

compreendido e, consequentemente mal traduzido. A primeira tabela (ver Anexo 1017) diz 

respeito ao par linguístico francês-português e a segunda ao par inglês-português. 

Original Tradução Revisão 

Pour créer les plus 

beaux projets, [nome da 

empresa] met à la 

disposition des 

concepteurs et maîtres 

d’ouvrage, les talents et la 

grande expérience de 

[nome do estúdio de 

design]. 

Para criar os mais belos 

projetos, [nome da empresa] 

disponibiliza designers e donos 

de obra, os talentos e a grande 

experiência de [nome do estúdio 

de design]. 

Para criar os mais 

belos projetos, [nome da 

empresa] disponibiliza 

aos designers e aos donos 

de obra, os talentos e a 

grande experiência de 

[nome do estúdio de 

design]. 

Etude sur le thème du Estudo sobre o tema do Estudo sobre o tema 

 
17 Não foi fornecido qualquer formulário de revisão para esta tradução. As correções foram comunicadas 

diretamente pela revisora. 
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Biotope du Marais 

 

Biótopo do Marais 

 

do biótopo do pântano 

 

Tabela 3 - Sentido contrário ou errado (exemplos fr-pt) 

No primeiro exemplo, encontra-se um erro por má compreensão dos elementos sintáticos 

da frase. A locução verbal mettre qqc à la disposition de qqn é transitiva direta e indireta. O 

que levou ao erro de tradução presente é, por um lado, a ambiguidade da palavra francesa des 

que pode ser um artigo indefinido plural (e portanto, des concepteurs et maîtres d’ouvrage 

pode ser entendido como objeto direto) ou a contração da preposição de com o artigo definido 

les (e portanto, des concepteurs et maîtres d’ouvrage pode ser entendido como objeto indireto) 

e, por outro, a inversão no eixo sintagmático do objeto direto (les talents et la grande 

expérience de xxx) e indireto (des concepteurs et maîtres d’ouvrage).  

O segundo caso é um erro induzido pela utilização das maiúsculas e por não ter sido 

enviado à estagiária o documento original do texto (um catálogo). O nome comum marais é 

em português um pântano, enquanto o nome próprio Marais é um bairro da cidade de Paris. O 

catálogo do texto possuía imagens que ajudavam a perceber que o estudo em questão se 

destinava à criação de um parque infantil parecido com um pântano, portanto a tradução 

adequada seria “pântano”. 

Original Tradução Revisão 

Employee Support Apoio ao cliente Apoio ao colaborador 

German Parental 

Benefits and Leave Act 

[Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz] 

 

Ato de Benefícios e 

Licença Parental Alemão 

[Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz] 

 

Lei de Subsídio e 

Licença Parental alemã 

[Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz] 

German Federal Data 

Privacy Act 

[Bundesdatenschutzgesetz] 

Ato Federal de 

Privacidade de Dados 

Alemão 

[Bundesdatenschutzgesetz] 

Lei Federal de 

Privacidade de Dados alemã 

[Bundesdatenschutzgesetz] 

There is complete Há uma identificação Há uma total 
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traceability of the finished 

products with the 

aggregation system, with a 

unique number for each 

￼box ￼case, and pallet. 

 

completa dos produtos 

finalizados com o sistema 

de agregação, com um 

número único para cada  

caixa  e palete. 

 

rastreabilidade dos produtos 

finalizados com o sistema de 

agregação, com um número 

único para cada  caixa  e palete. 

 

Tabela 4 - Sentido contrário ou errado (exemplos en-pt) 

Passando para o inglês-português, o primeiro caso (ver Anexo 5) revela um erro de 

distração por confusão de employee support com customer support. Este erro é grave, mas 

pode-se explicar pela frequência do termo apoio ao cliente no género de textos traduzidos na 

JABA (nomeadamente manuais de instruções). 

De seguida, o erro presente no segundo e terceiro casos (ver Anexo 3) deve-se ao facto 

de act ser, em alguns casos, um ‘falso amigo’. Act pode referir-se tanto a lei como a ato, mas 

no contexto presente, é claro que se trata de uma lei. No entanto, em linguagem jurídica, 

segundo a Infopédia, ato ou ato jurídico pode ser a “manifestação da vontade destinada a 

produzir efeitos de direito”, existindo ainda o ato ilícito que se refere ao “ato jurídico que viola 

a lei, a boa-fé ou a ordem pública”. 

No caso de traceability (ver Anexos 11 e 12), este termo pode referir-se tanto à 

identificação como à rastreabilidade. Tendo em conta o contexto, no exemplo presente é 

mesmo questão de “possibilidade de identificar a origem de um produto e de reconstituir o seu 

percurso desde a produção até à distribuição”, que é a definição de rastreabilidade dada pela 

Infopédia, e não apenas da identificação do produto. 

 

3.4. Léxico e fraseologia 

Nas tabelas seguintes podem-se observar alguns casos em que foram corrigidas 

fraseologias e léxico.  

Original Tradução Revisão 

En lien étroit avec nos 

ingénieurs et techniciens, 

Em estreita ligação 

com os nossos engenheiros e 

Em estreita ligação 

com os nossos engenheiros e 
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vous disposez ainsi de 

moyens considérables en 

termes de design, 

modélisation 3D, 

prototypage, fabrication et 

aménagement « clés en 

mains ». 

técnicos, tem, assim, ao seu 

dispor meios consideráveis 

em termos de design, 

modelagem tridimensional, 

prototipagem, fabricação e 

planeamento « chave-na-

mão ». 

técnicos, tem, assim, ao seu 

dispor meios consideráveis 

em termos de design, 

modelização 3D, 

prototipagem, fabrico e 

planeamento "chave na 

mão". 

Une association 

d’idées et de moyens pour 

réussir vos plus beaux projets 

« sur mesure ». 

Uma associação de 

ideias e de recursos para 

concretizar os seus mais 

belos projetos « feitos sob 

medida ». 

Uma associação de 

ideias e de recursos para 

concretizar os seus projetos 

mais belos "feitos à 

medida". 

Tabela 5 - Léxico e fraseologia (exemplos fr-pt) 

Começando pelo par linguístico francês-português, no primeiro caso foram feitas cinco 

correções (ver Anexo 10) . A primeira pode ser considerada como preferencial visto que 3D e 

trimensional dizem respeito ao mesmo conceito, no entanto, a correção justifica-se por 3D ser 

mais recorrente. Quanto a fabricação/fabrico, segundo a Infopédia,significam “ato, efeito ou 

processo de fabricar, de produzir algo; fabrico; produção” e “ato, efeito ou processo de produzir 

ou transformar bens destinados ao comércio ou à indústria, fabricação; processo de produção; 

produção; criação”, respetivamente. Contudo, no Ciberdúvidas estabelece-se uma diferença na 

medida em que fabrico se refere mais concretamente “à forma de fabricar, à preparação 

concreta de um produto” e que fabricação alude mais especificamente ao sentido de criação e 

de conceção. Deste modo, as duas fontes divergem. É uma conceção geral considerar que 

fabricação é uma palavra menos adequada face a fabrico o que leva ao uso mais frequente 

deste último. No CETEMPúblico, um corpus de cerca de 180 milhões de palavras em português 

europeu, constituído por textos jornalísticos escritos entre 1991 e 1998, fabrico ocorre 3 658 

vezes enquanto fabricação ocorre apenas 734 vezes. Assim, o revisor escolheu a palavra mais 

frequente em português europeu enquanto a estagiária pode ter sido influenciada pela palavra 

francesa sem concorrente fabrication. 

De seguida, a revisora corrigiu chave-na-mão para chave na mão. Efetivamente, segundo 
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o novo Acordo Ortográfico (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, s.d.), nas 

locuções substantivas, como a presente, assim como em todos os outros tipos de locuções 

(adjetivais, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais), não se emprega o hífen. 

No entanto, há exceções consagradas pelo uso como, por exemplo, água-de-colónia e pé-de-

meia. 

Por fim, a última correção diz respeito ao uso das aspas em linha18 (« ») e das aspas 

elevadas19 (“ ”). De acordo com o Ciberdúvidas, a opção quer por umas, quer por outras é 

estilística. Os autores do Ciberdúvidas, optam pelas primeiras para assinalar as transcrições e 

as segundas para outras ocorrências (“citações dentro das transcrições, palavras ou expressões 

com sentido metafórico, de realce ou com um qualquer outro significativo, estrangeirismos, 

vulgarismos, etc.”). Ora, a revisora admitiu ter preferência pelas aspas em linha, no entanto, 

opta pelas aspas elevadas por serem as mais comummente utilizadas. 

Original Tradução Revisão 

Please make sure to 

turn off all pop-up blockers 

before logging into XXX. 

Certifique-se de que 

desliga todos os 

bloqueadores «pop-up» 

antes de iniciar sessão no 

XXX. 

Certifique-se de que 

desliga todos os 

bloqueadores de pop-ups 

antes de iniciar sessão no 

XXX. 

Your profile will be 

deleted in one week. If you 

wish to prevent this, just sign 

in to your profile within this 

time. 

O seu perfil será 

eliminado numa semana. 

Para evitar isso, basta entrar 

no seu perfil dentro deste 

prazo. 

O seu perfil será 

eliminado numa semana. 

Para o evitar, basta iniciar 

sessão com o seu perfil 

dentro deste prazo. 

Your profile and its 

data will be deleted. This 

cannot be undone. 

O seu perfil e os dados 

associados serão eliminados. 

Isto não pode ser anulado. 

O seu perfil e os dados 

associados serão eliminados. 

Esta ação não pode ser 

anulada. 

Tabela 6 - Léxico e fraseologia (exemplos en-pt) 

 
18 Igualmente conhecidas como “aspas latinas” e “aspas”, simplesmente. 
19 Ou “aspas inglesas” ou “aspas altas”. 
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Passando agora para o inglês-português (ver Anexos 5 e 6), pop-up é uma palavra 

considerada estrangeira pela Infopédia. Conforme o Ciberdúvidas, os estrangeirismos devem 

ser grafados ou em itálico ou entre aspas, mas o revisor considerou que o empréstimo já consta 

da língua portuguesa. Contudo, estava em falta a preposição de.  

Relativamente ao segundo caso, segundo o Portal de Idiomas da Microsoft, sign in é, na 

grande maioria dos casos, traduzido para iniciar sessão, pelo que “entrar no seu perfil” não é 

uma fraseologia comum. 

Por fim, nos dois últimos casos (ver Anexo 1320), os pronomes isso e isto (traduções de 

this) foram evitados pelo revisor que preferiu o e esta ação. Trata-se de uma questão de registo 

uma vez que evitar estas palavras torna o discurso mais “elegante”, a linguagem mais cuidada. 

 

3.5. Erros induzidos pela memória de tradução 

As memórias de tradução trazem imensas vantagens ao processo de tradução, no entanto, 

estas trazem igualmente algumas desvantagens. Se por um lado ajudam a acelerar o processo 

de tradução, por outro, podem levar o tradutor a cometer erros, principalmente se estas forem 

partilhadas com outros tradutores.  

O tipo de textos mais frequentemente traduzidos pela JABA, nomeadamente os 

operativos, muito frequentemente possuem frases/estruturas de frases muito parecidas ou 

iguais. Tal facto faz com que haja muitas correspondências dos textos com as memórias de 

tradução. Se a correspondência for de 100% ou de 101%, há indicações de se estes segmentos 

devem ser revistos ou não. Na maioria dos casos, são revistos. Contudo, mesmo sendo revistos, 

por inatenção ou falta de tempo para realizar pesquisas na internet, podem ser cometidos erros 

de tradução por influência das MT. 

Na tabela abaixo encontram-se casos que ilustram as situações descritas: 

Original Tradução Revisão 

Contractors, 

Interns, and 

Os Funcionários 

Contratados, Estagiários e 

Os contratantes, 

estagiários e colaboradores 

 
20 Não é possível apresentar a tradução aqui, pois o programa utilizado (Lokalise) não permite a extração dos 

ficheiros). 
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Temporary/Seasonal 

employees do ￼not￼ 

have a [nome] account 

Trabalhadores 

Temporários/Sazonais ￼não￼ 

têm uma conta [nome]. 

sazonais/temporários 

￼não￼ possuem uma 

conta [nome]. 

Lightning 

cable/conector 

Cabo iluminação Cabo lightning 

Tabela 7 - Erros induzidos pela memória de tradução (exemplos) 

No primeiro exemplo (ver Anexos 5 e 6), há um erro de foro terminológico. A estagiária 

optou pelos termos capitalizados Funcionário, Contratado e Trabalhador Temporário/Sazonal 

por influência da pesquisa concordance21 do memoQ, facto que foi reconhecido pela revisora. 

As entradas na MT para este caso específico eram incoerentes visto que funcionários e 

contractors são termos opostos e que há uma falta de atualização da memória de tradução de 

acordo com a evolução do uso da terminologia. O trabalhador é exemplo disso, pois 

atualmente, é um termo muito pouco utilizado, preferindo-se o termo colaborador em 

alternativa.  

O segundo exemplo22, por sua vez, ocorreu em circunstâncias semelhantes ao primeiro, 

mas aqui trata-se de uma evolução do uso da terminologia. Durante um determinado tempo, os 

tradutores da JABA traduziam o termo para português, mas atualmente utilizam o anglicismo 

por ser mais comummente encontrado naquela área específica do que o termo português. 

 

3.6. Gralhas 

Nesta secção serão abordados casos em que foram cometidos erros tipográficos.  

Nas três frases na tabela abaixo (ver Anexos 1423, 1524 e 16) , os erros tipográficos não 

foram corrigidos pela estagiária por distração. Contudo, estes também não foram detetados 

 
21 A pesquisa concordance permite encontrar entradas que contêm determinadas palavras ou sequências de 

palavras na MT e no LiveDocs. 

22 Não é possível apresentar a tradução porque não foi possível extrair o ficheiro da ferramenta memoQ. Não foi 

preenchido um formulário de revisão, mas a revisora deu o seu feedback à estagiária. 

23 A tradução em questão é relativamente extensa e, visto que foram feitas muitas correções pela revisora, esta 

optou por as corrigir diretamente num ficheiro bilingue em alternativa ao preenchimento de um formulário de 

revisão. 

24 Apenas é possível apresentar excertos do documento original visto que a tradução foi realizada a meias com 

um tradutor experiente. Deste modo, os ficheiros não foram extraídos pela estagiária. 
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nem pelos dois corretores ortográficos, nem pelos dois controlos de qualidade. De facto, os 

corretores ortográficos não assinalaram os erros visto que tanto a palavra carinho como a 

palavra ciada25 existem no dicionário e os QA não identificaram as traduções erróneas por não 

existir quaisquer entradas terminológicas nas BDT para aquelas palavras. 

 

Original Tradução Revisão 

Comfort stroller 

convertible into a pram 

Carinho de passeio Carrinho de passeio 

2 in 1: stroller 

convertible into a pram 

2 em 1: carinho de 

passeio convertível em 

alcofa 

2 em 1: carrinho de 

passeio convertível em 

alcofa 

The Jante Law as a 

concept was created by the 

Dano-Norwegian author 

Aksel Sandemose [1] In his 

novel A Fugitive Crosses His 

Tracks (En flyktning krysser 

sitt spor, 1933, English 

translation published in the 

USA in 1936) identified the 

Law of Jante as ten rules.  

 

A Lei de Jante, como 

conceito, foi ciada pelo autor  

dano - norueguês  Aksel 

Sandemose. [1]  No romance 

A Fugitive Crosses His 

Tracks (En flyktning krysser 

sitt spor, 1933, tradução em 

Inglês publicada nos EUA 

em 1936) identificou as dez 

regras da Lei de Jante.   

 

A Lei de Jante, como 

conceito, foi criada pelo 

autor  dano - norueguês  

Aksel Sandemose. [1]  No 

romance A Fugitive Crosses 

His Tracks (En flyktning 

krysser sitt spor, 1933,  

tradução em Inglês publicada 

nos EUA em 1936) 

identificou as dez regras da 

Lei de Jante.   

 

Tabela 8 - Gralhas (exemplos) 

3.7. Texto não adaptado à língua de chegada 

Aqui, serão tratados casos em que não houve uma adaptação à língua e cultura de 

chegada, nomeadamente no que diz respeito ao formato das horas, das formas de tratamento e 

de uma regra de abreviatura.  

 
25 Sinónimo de ciumenta. 
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Original Tradução Revisão 

Nº 139 Nº 139 N.º 139 

Ms. [apelidos da 

cliente] 

Sra. [apelidos da 

cliente] 

[nome completo da 

cliente] 

Day 2 9-11.30 Guided 

tour, family, in English 

2º dia 9-11.30 Visita 

guiada, família, em Inglês 

2º dia 9-11:30 Visita 

guiada, família, em Inglês 

Tabela 9 - Texto não adaptado à língua de chegada (exemplos) 

No primeiro exemplo (ver Anexos 8 e 9), foi corrigida a falta do ponto final a seguir ao 

N. Na língua portuguesa, conforme o Ciberdúvidas, emprega-se sempre um ponto final numa 

abreviatura, embora algumas siglas já não possuem pontos. Aos numerais ordinais, aplica-se a 

mesma regra, no entanto, esse erro não foi detetado e corrigido pelo revisor no caso da terceira 

frase da tabela. No segundo exemplo (ver Anexos 8 e 9), encontra-se um erro de tratamento. 

Em vários países, em textos formais e entre pessoas que têm uma relação formal, é costume 

dirigir-se às pessoas apenas pelos seus nomes de família. Em Portugal não é o caso, 

principalmente em documentos jurídicos, os nomes das pessoas surgem sempre completos. 

Sendo, senhor e senhora considerados fórmulas de cortesia, à semelhança do caso de “please”, 

observado na secção 3.1., estes são dispensáveis. Por fim, no último exemplo (ver Anexo 15) , 

encontra-se um erro no formato da hora. 

 

3.8. Inconsistências do texto de partida 

De maneira a oferecer um produto final de qualidade, um tradutor deve sempre garantir 

a consistência dos seus textos, ou seja, assegurar que o estilo, a terminologia, a fraseologia e o 

registo são homogéneos (Gouadec 2007:74).  

No entanto, um texto de partida pode não ser consistente. Deste modo levanta-se a 

questão de se um tradutor deve de qualquer modo ser consistente ao contrário do autor do texto, 

ou se deve ser fiel à inconsistência. A resposta poderá estar na teoria do Skopos de Vermeer. 

Esta teoria apresenta três regras gerais (Schäffner 1998: 236). A primeira é a regra do Skopos 

que determina que um texto deve ser traduzido em função do seu propósito (skopos, em grego). 

Ou seja, não é o texto de origem por si só, ou os efeitos pretendidos no seu recetor, ou a função 
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definida pelo seu autor que define o processo de tradução, mas sim o seu propósito/skopos 

futuro circunscrito pelas necessidades do cliente. A segunda regra, a regra da coerência, 

estabelece que o texto de chegada deve ser suficientemente coerente para que o público-alvo o 

possa compreender tendo em conta as suas bases de conhecimento e as suas circunstâncias 

situacionais supostas. O ponto de partida de uma tradução é um texto que pertence a um 

continuum escrito na língua de partida. Deste modo, deve ser traduzido para a língua de 

chegada de maneira a integrar o continuum correspondente na língua de chegada para poder 

ser interpretado pelos recetores em coerência com a sua própria situação. Por fim, a terceira 

regra é a da fidelidade que diz respeito à coerência intertextual entre o texto de chegada e o 

texto de partida. Isto significa que deve permanecer uma relação entre ambos depois de terem 

sido cumpridas as duas primeiras regras. 

Podemos concluir que, segundo as regras da teoria do Skopos, o texto de chegada deve 

fazer sentido por si só, a sua estrutura interna deve ser coerente. Assim, no caso de o texto de 

partida revelar uma inconsistência, o texto de chegada pode ter essa inconsistência corrigida. 

Para além disso, pode-se considerar que esta correção não implica uma infidelidade com o 

texto de partida.  

Original Tradução Revisão 

The Swedes are the 

least formal of all the 

Nordics? 

O povo sueco é o 

menos formal de entre todos 

os povos nórdicos? 

Os suecos são os 

menos formais de entre todos 

os povos nórdicos? 

Tabela 10 - Inconsistências do texto de partida (exemplos) 

Na tabela acima pode-se observar um erro de inconsistência. A frase foi retirada de um 

texto sobre viver e trabalhar na Suécia (ver Anexos 15 e 16) e encontrava-se entre uma 

sequência de questões: 

 

1. Swedes try to avoid confrontation as long as possible? 

2. Swedes do not like long meetings? 

3. The Swedes are the least formal of all the Nordics? 

4. Swedes are quick decison-makers? 
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5. (…) 

 

Este é um caso de paralelismo estrutural, um mecanismo de coesão gramatical que repete 

a mesma estrutura frásica em sequências contíguas do texto. Ora, no texto de partida, o ponto 

3. não respeita este paralelismo. Em português, o paralelismo foi restabelecido traduzindo 

sempre para os suecos de forma a corrigir o erro de inconsistência no texto de partida.  

 

3.9. Soluções e propostas criativas  

Por fim, nesta secção serão abordados casos em que a estagiária teve de recorrer à 

criatividade para superar obstáculos. Os exemplos seguintes foram retirados de duas traduções 

em seco e de uma tradução real. Aos projetos em seco não foram adicionadas quaisquer MTs 

e BDTs. É importante salientar que não foram entregues relatórios de revisão de nenhuma das 

três traduções e que a estagiária não teve acesso às traduções oficiais, pelo que não se sabe se 

estas foram aceites/aprovadas.  

Original Tradução 

Si, dans des conditions normales 

d’utilisation, vous arrivez en butée du 

mouvement d’absorbeur de choc, vous devez 

choisir la version supérieure. 

Se, em condições normais de 

utilização, chegar ao fim do movimento de 

absorção do choque, deverá optar pela versão 

superior. 

Mettre en place le nouvel embout (3) 

puis prendre appui progressivement sur la 

canne pour l’amener en butée. 

Coloque a nova ponteira (3) e apoie-se 

progressivamente na muleta para chegar ao 

fim. 

D’une main saisir la canne « portée » 

puis la fixer sur la canne « portante ». 

Segure com uma mão a muleta "a 

carregar" e fixe-a na muleta "de apoio" 

Stabiliser la fixation de la canne « 

portée » en l’enclenchant dans l’encoche (C) 

de la canne portante. 

Estabilize a fixação da muleta "a 

carregar" engatando-a no encaixe (C) da 

muleta de apoio. 

Tabela 11 - Soluções e propostas criativas (exemplos fr-pt) 
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Na tradução do manual de utilização de muletas surgiram alguns desafios que se podem 

observar na tabela 11 (ver Anexo 17). Primeiramente, as fraseologias arriver en butée e amener 

en butée não têm uma tradução direta em português, pelo que a estagiária teve de procurar uma 

fraseologia que pudesse ser equivalente. Uma das maiores dificuldades foi encontrar o 

significado das fraseologias em fontes confiáveis. No dicionário L’internaute surge a definição 

de en butée: “Jusqu'au bout. S'emploie par exemple lorsqu'un mécanisme arrive à son 

maximum, au bout de ses capacités”. Esta definição, juntamente com o contexto da frase, leva 

a perceber que o equivalente poderá ser (até) chegar ao fim. No entanto, arriver e amener têm 

significados diferentes, pelo que as frases deveriam ter sido traduzidas diferentemente. Arriver, 

é, de facto, chegar, mas amener, neste contexto é levar a. Assim, a frase de l’amener en butée 

deveria ter sido traduzido para “Coloque a nova ponteira (3) e apoie-se progressivamente na 

muleta para a comprimir até ao fim.”.  

Em conclusão, a ideia por trás destas frases26 é que as muletas possuem um sistema de 

amortecimento de choque que torna a sua utilização mais confortável evitando dores 

articulares. Visto que a eficácia das molas varia consoante o peso do utilizador e da força que 

este exerce sobre as muletas, existem três modos de rigidez da mola. O nível de rigidez deve 

ser escolhido em função do peso do utilizador. Uma vez ajustada, o utilizador deve testar a 

muleta e, se chegar ao fim do movimento de absorção do choque (“arriver en butée du 

mouvement d’absorbeur de choc”), deverá regular a muleta para o modo superior. Para a testar, 

deve apoiar-se progressivamente na muleta para a comprimir até ao fim (“prendre appui 

progressivement sur la canne pour l’amener en butée”).  

Seguidamente, surgem as expressões canne “portée” e canne “portante” (por vezes 

grafadas sem aspas). Estas surgem da necessidade de diferenciar as duas muletas para explicar 

uma das suas propriedades. No caso de ter de subir escadas, é possível fixar uma das muletas 

(a portée) na outra (a portante) e assim, o utilizador pode agarrar-se ao corrimão das escadas 

com uma mão e transportar ambas as muletas na outra. A solução proposta é uma muleta ser 

denominada de de apoio e a outra de a carregar, para facilitar o entendimento do utilizador. 

 

 

 
26 Segundo o texto de partida da tradução (ver Anexo 17). 
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Original Tradução 

As dark clouds roll over the horizon, 

MEDUSA awaits to seduce you with five in-

game bonus features. 

Enquanto nuvens escuras surgem no 

horizonte, a MEDUSA espera seduzi-lo com 

cinco bónus no jogo. 

This year we aimed for the horizon, 

holding nothing back. 

Neste ano, apontamos para o 

horizonte, sem que nada nos detivesse. 

Set it to the sound booming from high-

tech, premium [nome da marca] Audio Sound 

and infotainment. 

Regule-o ao som estrondoso do 

premium [nome da marca] Audio Sound e 

"infotainment" de alta tecnologia. 

And unleashed it all powered by the 

soul-satisfying, mile-feasting [nome do 

modelo] engine. 

E propulsionados pelo motor [nome 

do modelo] deleitoso, devorador de 

quilómetros. 

[nome do modelo] model was a touring 

machine with the soul of a cruiser, ready to 

load up for long-haul comfort or strip clean 

for boulevard cool. 

 

O modelo [nome do modelo] era uma 

máquina "touring" com alma de "cruiser", 

pronta a ser equipada para um longo trajeto 

com conforto ou despojada para um passeio 

na cidade com estilo. 

Tabela 12 - Soluções e propostas criativas (exemplos en-pt) 

Todas as frases na tabela acima são frases de marketing, pelo que foi necessário ser 

inventivo para criar frases apelativas. O primeiro caso é retirado da tradução do videojogo (ver 

Anexo 18) e os restantes de um projeto sobre motos customizadas (ver Anexo 19).  

No primeiro caso, a maior dificuldade foi traduzir o verbo to roll. Traduzido de forma 

literal (rolar) não faria muito sentido para um público português pelo que a estagiária optou 

por mudar ligeiramente o significado e traduziu para surgir dando a ideia de que as nuvens 

surgem e se aproximam ameaçadoramente.  

No segundo caso, a tradução do verbo to aim for para apontar para permaneceu bastante 

próxima do texto de partida. Uma alternativa a apontar poderia ser visar, mas não foi 

considerada adequada por motivos estilísticos e por ter mais o sentido de “olhar para 

determinado ponto, lugar, etc.; dirigir a vista para” e “apontar arma ou projétil a determinado 

alvo”, segundo a Infopédia. Ora, apontar tem o significado de “estar orientado para; ter ou 



 

54 

tomar certa direção”, que é o sentido que to aim for tem neste contexto específico. 

Quanto ao terceiro caso, o gerúndio booming foi traduzido para estrondoso por se 

aproximar mais da ideia do estrondo provocado por um boom (ou um som demasiado alto). 

No quarto caso, apesar de to unleash significar “to release from or as if from a leash” ou 

“to free from restraint or control”, segundo o Collins Disctionary, considerou-se que o mais 

importante era a ideia de potência, de impulsão (all powered). Propulsionar, segundo a 

Infopédia, é o mesmo que propulsar, impulsionar, estimular, entre outros. Por esta razão foi 

considerado equivalente à expressão do texto de partida. De seguida, soul-satisfying passou 

para deleitoso devido à ideia de proporcionar prazer e mile-feasting foi traduzido para 

devorador de quilómetros com a ajuda do formador. 

Finalmente, no último caso, pode-se encontrar um contraste entre load up e strip clean 

que foram traduzidos para equipada e despojada respetivamente. Este contraste deve-se às 

motos touring serem um tipo de moto indicada para viagens longas que requerem muitos 

equipamentos e acessórios, enquanto que as motos cruiser são mais simples e ideais para quem 

quer personalizar as motos ao seu gosto adicionando os acessórios que desejar. O maior desafio 

foi a tradução de boulevard cool, um conceito que não ficou muito claro para a estagiária, mas 

que acabou por ser associado a um “passeio na cidade com estilo”. 

 

Em conclusão, um tradutor, ao longo do seu trabalho, vai-se deparando com vários 

obstáculos e desafios que podem ser sempre superados graças a todas as fontes que se 

encontram disponíveis online. Inclusivamente, neste tipo de situações, trabalhar numa empresa 

de tradução permite a troca de conhecimentos e a entreajuda entre tradutores. 

Pode-se constatar, ainda, que, mesmo com a ajuda de ferramentas eletrónicas de apoio à 

tradução que possuem memórias de tradução, bases de dados terminológicas e funcionalidades 

de verificação ortográfica e de controlo de qualidade, um tradutor está sempre sujeito a cometer 

erros. Face a isto, a revisão humana revela-se um passo crucial no processo de tradução. Para 

além disso, é igualmente importante um tradutor documentar-se e manter-se a par da 

terminologia das áreas em que trabalha.  
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Considerações finais 

Chegado o final deste estágio curricular, pode-se concluir que este se revelou bastante 

enriquecedor. Ainda que não tenham sido cumpridos todos os pontos do plano do estágio, 

principalmente a pós-edição, este foi bastante completo. Foi possível observar de perto e 

experienciar outras tarefas (extração terminológica, trabalho corretivo, formatação) para além 

da tradução, ou seja, perceber que ser tradutor implica muito mais do que traduzir.  

Com este estágio foi igualmente possível adquirir e desenvolver competências essenciais 

no mundo do trabalho, como a comunicação com os colegas de trabalho, a deontologia do 

tradutor, a resolução de problemas e o trabalho em equipa. Além disso, foi possível realizar 

projetos em várias CAT-tools e desenvolver certas habilidades informáticas, dois fatores 

importantíssimos para um tradutor. Contudo, esperava-se um volume um pouco maior de 

trabalho, pois foram frequentes os momentos em que a estagiária não tinha tarefas para realizar. 

Também se pôde perceber que a pós-edição será muito provavelmente o futuro da 

tradução. Alguns clientes da JABA já começam a pedir especificamente a pós-edição de 

traduções automáticas. Ora, as traduções automáticas nem sempre apresentam uma qualidade 

suficiente que justifique uma pós-edição em vez de uma tradução humana de raiz. Por outro 

lado, a pós-edição é um serviço linguístico diferente da revisão e o tradutor-revisor tem de ser 

preparado para prestar este novo tipo de serviço de forma a assegurar a viabilidade financeira 

da sua atividade profissional.  

A relação com os clientes é igualmente fundamental, tanto no mercado do trabalho como 

em qualquer outro mercado de prestação de serviços. Ficou claro durante este estágio que dados 

clientes tomam uma posição nas escolhas de tradução, principalmente impondo a sua própria 

terminologia. Esse controlo permite-lhes não só receber traduções que vão de encontro às suas 

expetativas, mas também garantir a uniformidade da linguagem das suas empresas. A 

especificação das preferências do uso de uma linguagem formal ou informal tem um impacto 

relativo na imagem da empresa, pois define, entre outros, o grau de proximidade com os seus 

clientes e colaboradores.  

Ainda foi possível verificar alguns aspetos menos bons da realidade da profissão da 

tradução. Em específico, os prazos apertados, a falta de documentos de referência e de fontes 
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fiáveis, aspetos que influenciam o resultado do produto final, principalmente ao nível da 

qualidade.  

O futuro permanece incerto, mas, neste momento, todas as portas se encontram abertas. 

No final do estágio curricular, a empresa JABA-Translations demostrou o seu interesse em 

oferecer um posto de terminóloga e controladora de qualidade à estagiária. Até ao momento, 

ainda não foi dada uma resposta definitiva, mas a proposta deverá ser aceite. Esta posição seria 

uma novidade na empresa, visto que, até ao momento, quem trata da terminologia são os 

próprios tradutores. Ademais, segundo o diretor geral da empresa, esta profissão ainda não 

existe noutras empresas de tradução portuguesas, pelo que a estagiária poderá ser pioneira. No 

entanto, algumas empresas já possuem controladores de qualidade.  

Assim, a ponte entre o mundo académico e o mundo do trabalho foi atravessada. Os 

conhecimentos adquiridos ao longo deste ciclo de estudos foram cruciais em vários momentos 

do estágio, principalmente em momentos mais desafiantes e de dúvida. Prova disso, aquando 

da proposta de trabalho, o diretor geral revelou notar-se na estagiária as bases essenciais 

necessárias para o trabalho. Bases essas que, ainda assim, têm de ser desenvolvidas e 

potenciadas. No entanto, ninguém deixa de aprender e crescer no dia-a-dia do seu trabalho. 
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Anexo 1 – Protocolo e plano de estágio 

 



 

63 
  



 

64 
  



 

65 
  



 

66 
  



 

67 
  



 

68 
  



 

69 
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Anexo 4 – Formulário de Revisão (folha 2) 

  



 

72 
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