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Resumo 

O presente relatório insere-se no âmbito da realização do estágio curricular, previsto 

no plano de estudos do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. O estágio, com a duração de três meses, foi feito na 

empresa LF SKOPOS – Traduções e Serviços Linguísticos, Lda. 

O relatório fornece uma contextualização do estágio, apresentando a empresa, a 

dinâmica de trabalho, as áreas temáticas e os géneros textuais trabalhados. Além disso, o 

relatório apresenta com maior detalhe as tarefas realizadas ao longo destes meses, 

apresentando, ainda, alguns casos práticos relevantes. 

Assim, este relatório visa oferecer uma reflexão e consideração acerca dos projetos 

desenvolvidos, salientando as dificuldades encontradas e como as mesmas foram 

superadas. 

Palavras-chave: relatório de estágio, tradução, serviços linguísticos, casos práticos, 

análise de traduções  
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Abstract 

This report refers to the internship carried out as part of the master’s degree in 

Translation and Language Services at the University of Porto. The internship, which 

lasted for three months, took place at LF SKOPOS – Traduções e Serviços Linguísticos, 

Lda. 

The report provides the context of the internship by presenting the company, its 

workflow, as well as the subject fields and text genres I have worked with. Furthermore, 

this report presents the different tasks undertaken throughout these months with greater 

detail, alongside the analysis of some relevant translation examples.  

Hence, this report seeks to provide an insight into the projects carried out, pointing out 

the main problems and the solutions encountered to overcome them.  

Keywords: internship report, translation, linguistic services, translation examples, 

translation analysis 
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Introdução 

A redação deste relatório marca o fim de um percurso de dois anos e reflete a união 

entre os conhecimentos teóricos aprendidos nas aulas do MTSL e a componente prática 

desenvolvida no estágio curricular na empresa LF SKOPOS – Traduções e Serviços 

Linguísticos, Lda. que permitiu aprofundar conhecimentos e adquirir novas 

competências. 

Desta forma, é elaborada uma reflexão acerca destes meses de estágio, expondo e 

debatendo questões que remetem para um primeiro contacto com o meio profissional na 

área da tradução. 

No primeiro capítulo, será feita uma contextualização do estágio, identificando a sua 

duração e apresentando a empresa acolhedora, assim como uma descrição dos tipos de 

tarefas e trabalhos desenvolvidos. 

O segundo capítulo é dedicado à apresentação das CAT-Tools utilizadas ao longo do 

estágio, expondo, de forma breve, as suas características e principais funcionalidades. 

Ainda no mesmo capítulo, é elaborada uma reflexão acerca dos diferentes tipos de tarefas 

desenvolvidas, salientando a sua variedade. 

Por fim, no terceiro capítulo, serão apresentados vários casos práticos de projetos 

desenvolvidos no estágio. Aproveitando a diversidade de tarefas desenvolvidas e de 

géneros textuais trabalhados, serão dados exemplos de uma patente, de um texto com 

procedimentos para o público, de um artigo de divulgação, de vários textos publicitários 

e de um projeto de legendagem. Estes exemplos foram selecionados por pertencerem a 

domínios e a géneros textuais diferentes que apresentam características diferentes a ter 

em conta na tradução. Assim, serão não só expostas estas características como também 

os diferentes desafios encontrados e as respetivas soluções para os superar, oferecendo 

uma reflexão acerca de cada trabalho. 
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Capítulo I – Contexto do estágio 

Ao ingressar no Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (MTSL) da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto (FLUP) pretendia dar continuidade à minha formação 

na área das línguas e literaturas de forma a abranger uma componente mais prática do que 

tinha sido o meu percurso até então. Por este mesmo motivo, a minha intenção sempre 

fora terminar este percurso com a realização de um estágio profissional em alternativa à 

elaboração de uma dissertação. 

Tendo sempre em conta as recomendações dos professores e o feedback de 

experiências de colegas que já tinham realizado o estágio (tanto em conversas pessoais, 

como através da leitura de relatórios de anos anteriores), iniciei o processo de procura de 

uma entidade que servisse de local de estágio na área do Porto, obtendo uma lista de 

opções extensa. Ainda assim, porém, esta procura foi mais difícil do que o esperado 

inicialmente, nomeadamente devido à falta de resposta por parte das empresas 

contactadas. Não foi obtida qualquer resposta por parte de grande parte das mesmas e 

uma pequena percentagem respondeu referindo que de momento não se encontrava com 

vagas para acolher um estagiário. 

Pelo contrário, o contacto de resposta por parte da LF SKOPOS – Traduções e Serviços 

Linguísticos, Lda. foi rápido, manifestando sempre disponibilidade e interesse em acolher 

um estudante de tradução para estágio. Após uma primeira entrevista presencial e a 

realização de um teste, foi-me oferecido um estágio curricular que aceitei. 

Por se tratar da primeira vez que esta empresa acolheu um estagiário de tradução, ao 

contrário de maior parte das empresas que considerei aquando da procura de local de 

estágio, não existem relatórios de anos anteriores sobre a experiência de estágio neste 

local. Contudo, o facto de a divulgação da oportunidade de estágio ter sido feita pelo 

Professor Doutor Thomas Hüsgen, que me assegurou que decerto a experiência seria 

positiva, e de, tal como referido anteriormente, todos os contactos com a empresa me 

terem transmitido uma sensação de segurança, tomei a decisão de aceitar. 

1.1. Apresentação da empresa 

A LF SKOPOS – Traduções e Serviços Linguísticos, Lda. é uma empresa fundada em 

2018 com sede na cidade da Maia que promove a tradução técnica e especializada, 

contando com profissionais de confiança. A empresa oferece serviços de tradução, 
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incluindo tradução certificada, revisão de textos e localização, assumindo um 

compromisso com o cliente relativamente à garantia da qualidade elevada das traduções, 

profissionalismo, respeito pelos prazos e confidencialidade.  

A empresa recorre a profissionais freelancer com diferentes línguas de trabalho sendo 

que Lisbeth Ferreira, sócia e fundadora da empresa, tradutora especializada e gestora de 

projetos, é a tradutora in-house. Além disso, Lisbeth Ferreira conta com 20 anos de 

experiência enquanto tradutora freelancer antes de optar por fundar a empresa, tendo, 

ainda, frequentado com sucesso o MTSL. Assim, todos os contactos e entrevistas durante 

o processo de procura de local de estágio foram feitos diretamente com a Lisbeth Ferreira, 

sendo que a própria assumiu o papel de supervisora do meu estágio. 

1.2. Descrição do estágio 

O estágio teve a duração de três meses, iniciando no dia 3 de fevereiro de 2020 e 

terminando no dia 30 de abril do mesmo ano, perfazendo as 375 horas mínimas que o 

estágio curricular pressupõe. Durante este período, o horário de expediente pressuponha 

8 horas úteis por dia, perfazendo um total de 40 horas semanais 

Ainda antes da data de início do estágio, foi elaborado um plano por parte da empresa, 

anexado no final deste relatório. Além da duração do estágio, já acima detalhada, o plano 

estabeleceu que ao longo do estágio me seriam atribuídas diversas tarefas como tradução, 

revisão e pós-edição, uma vez que tal seria vantajoso para esta fase de maior contacto 

com o mundo profissional da atividade de tradução. De facto, tive a oportunidade de 

desenvolver cada uma destas tarefas em várias instâncias, assunto que explorarei adiante. 

Relativamente ao material facultado pela instituição de estágio, foi-me dado acesso a uma 

licença do SDL Trados Studio 2019 a utilizar no meu computador portátil. Ainda assim, 

este computador pessoal foi apenas utilizado para correr o software, uma vez que me 

foram disponibilizados um ecrã, um rato e um teclado de forma a proporcionar uma 

melhor experiência profissional, já que este conjunto de equipamentos proporciona maior 

conforto e garante uma melhor postura ao tradutor do que um computador portátil mais 

pequeno. 

 O acompanhamento foi feito de duas formas distintas já que, a partir de meados de 

março, foi imposto o regime de teletrabalho face à expansão da epidemia da Covid-19 no 

país. Numa primeira fase, o estágio foi feito na sede da empresa, na Maia, sendo que uma 

porção inicial foi dedicada à revisão de conhecimentos de CAT-Tools, nomeadamente do 
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SDL Trados Studio 2019, uma vez que seria a ferramenta mais utilizada ao longo do 

estágio. Este contacto presencial permitiu alargar conhecimentos não só da atividade da 

tradução, assim como sobre tudo o que a mesma envolve desde o primeiro contacto com 

o cliente, englobando a proposta de orçamento e a negociação do prazo a cumprir, 

passando pela distribuição de tarefas e até à entrega do trabalho ao cliente.  

Por outro lado, o facto de ter um contacto diário presencial com a minha supervisora, 

Lisbeth Ferreira, permitia que as dúvidas que me fossem surgindo, fossem rapidamente 

esclarecidas e que fosse fomentado um diálogo sobre os diferentes trabalhos 

desenvolvidos, o que contribuiu para o meu crescimento e aprendizagem em relação aos 

vários desafios da profissão e como estes podem ser superados. O feedback da revisão 

dos trabalhos, por exemplo, era, assim, também fornecido de forma mais direta o que, 

mais uma vez, abria espaço para um diálogo entre as duas, o que considero importante já 

que, como é sabido, a troca de ideias e pontos de vista entre tradutores é fundamental. 

A segunda metade do estágio, a partir de meados de março, foi feita em regime de 

teletrabalho no seguimento do estado de emergência decretado em várias fases face ao 

combate à epidemia da Covid-19. Ainda que esta situação não tenha sido prevista ao 

iniciar o estágio, foi uma experiência que permitiu que me adaptasse a um regime de 

trabalho que é comum entre tradutores freelancer e que, portanto, poderá até vir a ser uma 

realidade para qualquer futuro tradutor. Desta forma, esta experiência permitiu o 

desenvolvimento de uma autodisciplina para manter o horário de forma rígida, cumprindo 

as horas de trabalho e as tarefas propostas dentro dos prazos expectáveis e evitar cair no 

conforto que o trabalho a partir de casa pode trazer. A comunicação com a supervisora de 

estágio manteve-se a um nível diário, através de emails, mensagens e chamadas, sendo 

que a Lisbeth Ferreira se mostrou sempre disponível para qualquer contacto de que eu 

necessitasse e, portanto, o acompanhamento do estágio continuou de forma idêntica, 

excluindo os contactos pessoais. 

1.3. Trabalhos realizados 

O fluxo diário de trabalho era bastante estável sendo que todos os dias eram 

distribuídos trabalhos e estabelecidos prazos para cada tarefa. Tal também contribuiu para 

desenvolver um sentido de organização pessoal em relação aos projetos que me eram 

atribuídos e para me ir tornando ciente do ritmo e do volume de palavras por dia que era 

capaz de traduzir.  
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O número de palavras traduzidas nos três meses de estágio foi bastante semelhante 

entre os mesmos, sendo que, ainda assim, abril foi o mês com o volume mais elevado.  

 

Embora tenhamos sentido um ligeiro abrandamento da carga de trabalho no final de 

março, muito devido ao período que atravessamos, o impacto acabou por não ser tão 

grande no número de palavras traduzidas neste mês, sendo que em comparação com os 

restantes meses, a diferença total é mínima.  

Embora a empresa LFSKOPOS – Traduções e Serviços Linguísticos, Lda. trabalhe 

com vários pares linguísticos (nomeadamente, inglês/português, espanhol/português, 

francês/português e alemão/português), as minhas línguas de trabalho são o português e 

o inglês, pelo que a maioria dos trabalhos de tradução que me foram atribuídos eram de 

EN-PT_PT. Ainda assim, surgiram algumas oportunidades de traduzir do português para 

o inglês, sendo que antes de qualquer atribuição de trabalho houve sempre a preocupação 

de verificar o quão confortável me sentia ao traduzir para a minha língua estrangeira, 

tendo ainda em consideração detalhes como o número total de palavras e a área temática 

em que o trabalho em questão se inseria. Um dos trabalhos de tradução para inglês que 

me foi sugerido inseria-se no âmbito da medicina, sendo que tomei a decisão de rejeitar 

uma vez que se trata de uma área com a qual sentia que ainda tinha tido pouco contacto. 

Porém, mais tarde, surgiu a oportunidade de traduzir um contrato redigido em português 

para inglês que decidi aceitar uma vez que, no meu percurso académico, já tinha 
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elaborado trabalhos na área, tendo, além disso, material de consulta fidedigno que me 

pudesse auxiliar durante a tradução. Posteriormente, traduzi ainda de português para 

inglês pequenos textos de comunicação interna de uma empresa cliente cuja linguagem 

era maioritariamente geral e simples. Assim sendo, as traduções de PT_PT-EN cingiram-

se a estas duas instâncias, nas quais me senti confortável para traduzir, sendo que as 

restantes foram de EN-PT_PT. 

Ao observar o gráfico 2 abaixo, é possível identificar que foram desenvolvidos, no 

total, 111 projetos, sendo, na sua maioria, projetos de tradução (nos quais se encaixam, 

ainda, projetos de localização e de pós-edição), mas contando ainda com bastantes 

trabalhos de revisão e, em menor quantidade, de legendagem. Considero esta variedade 

de tarefas outro dos pontos positivos do estágio curricular, uma vez que proporcionou 

uma pluralidade de experiências diferentes, contribuindo para um maior crescimento 

profissional. Este tópico será desenvolvido com mais detalhe no próximo capítulo. 

Outro aspeto positivo a salientar do estágio foi o facto de ter tido oportunidade de 

trabalhar com textos que se inseriam em diferentes áreas temáticas, representadas nos 

dois gráficos abaixo. 

726

33

Tarefas

Tradução

Legendagem

Revisão

Figura 2: Distribuição dos projetos de tradução por tipo de tarefa 
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Ao observar o gráfico, verifica-se que a área temática com um número total de 

trabalhos mais elevado é a área do marketing, sendo que dos 721 projetos de tradução2 

executados, 41 inserem-se nesta área temática. Ainda assim, considero importante referir 

que estes trabalhos raramente tinham um volume elevado de palavras, sendo que o 

número total de 59 projetos reflete um conjunto de trabalhos, na sua maioria, pequenos. 

Ao comparar as áreas temáticas por número total de palavras traduzidas, foram traduzidas 

cerca de 58.200 palavras na área de marketing e cerca de 51.200 na área técnica, não 

sendo uma discrepância considerável. Todavia, o número total de projetos na área técnica 

é bastante reduzido quando comparada com a área do marketing, uma vez que os trabalhos 

inseridos na área técnica tendem a ter um maior volume de palavras. De facto, o trabalho 

com maior número de palavras (13.000) durante o estágio insere-se precisamente nesta 

área. 

O facto de ter tido a oportunidade de trabalhar com textos de diferentes áreas temáticas 

permitiu aprofundar conhecimentos sobretudo a nível da terminologia utilizada nos 

respetivos ramos do saber, já que permitiu desenvolver a minha capacidade de pesquisa 

 
1 A soma dos números do gráfico de áreas temáticas resulta num total de 73 uma vez que um dos projetos 

foi classificado como inserindo-se em simultâneo na área jurídica e médica. 
2 Aqui, excluo os projetos desenvolvidos no âmbito da legendagem e da revisão. 
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Figura 3: Distribuição dos projetos de tradução por áreas temáticas 
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e de reconhecimento de estratégias para solucionar determinados desafios terminológicos 

impostos pelos textos sobretudo de áreas técnicas e científicas. A área da medicina, por 

exemplo, foi uma área científica na qual trabalhei com entusiasmo e na qual desejava 

desenvolver as minhas competências tradutivas de forma a poder traduzir documentos 

que pertencem ao domínio da saúde de forma mais especializada. 

Da mesma forma que as áreas temáticas variaram, também os géneros e tipos textuais 

foram diferentes entre si. Todavia, é sabido que a classificação e divisão entre diferentes 

géneros e tipologias textuais é um tema bastante debatido, dentro e fora do âmbito da 

disciplina de tradução, sendo que várias abordagens foram sendo apresentadas ao longo 

do tempo. O facto de se tratar de uma temática que dificilmente reúne consensualidade 

prende-se precisamente com a questão de as diversas teorias serem elaboradas a partir de 

diferentes perspetivas (seja pragmática, linguística ou do âmbito da tradução, entre 

outras) e de apresentarem objetivos diferentes (Gambier, 2010). 

A categorização dos géneros e tipologias textuais revela-se fundamental no âmbito da 

tradução na medida em que é necessário que o tradutor compreenda o texto e reconheça 

as suas características para determinar qual a melhor estratégia a adotar. É precisamente 

esta necessidade que abre caminho para refletir acerca das funções comunicativas do texto 

que, por sua vez, se relacionam com o propósito do mesmo, levando à formulação de 

teorias funcionalistas. 

Katharina Reiss (2013: 182) foi uma das primeiras a formular uma classificação 

orientada para a tradução. A autora propõe três3 categorias baseadas na função 

comunicativa de cada tipo de texto: informativo, expressivo e operativo. O texto 

informativo tem, assim, como principal função informar o leitor acerca de objetos e 

fenómenos pertencentes ao mundo real, sendo dada prioridade ao conteúdo do texto. A 

autora insere nesta categoria textos como relatórios científicos, instruções operativas e 

instruções de utilização.  

Por outro lado, no texto expressivo a forma sobrepõe-se ao conteúdo uma vez que é 

entendido que são as opções estilísticas do autor do texto original que resultam em 

determinado efeito no seu leitor; assim, o tradutor respeita a forma para conseguir 

 
3 Convém salientar que, mais tarde, Reiss acrescentou uma quarta categoria relativa aos textos audiomedial, 

ou seja, textos que podem ser escritos ou falados e são acompanhados por um outro elemento, como música 

ou imagens. 
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reproduzir esse mesmo efeito no público da língua do texto de chegada. Nesta categoria 

inserem-se principalmente os textos literários, biografias e ensaios. 

Por fim, o texto operativo tem como principal objetivo provocar uma reação no seu 

leitor, como, por exemplo, levar à compra de determinado objeto; desta forma, este tipo 

de texto remete para uma vertente apelativa, dando, assim, prioridade a um aspeto 

extralinguístico, sendo que o tradutor tem uma necessidade maior de adaptar conteúdo e 

forma ao contexto da cultura e língua de chegada. Inserem-se nesta categoria os textos 

publicitário, promocionais e de propaganda. 

Perante esta classificação, Nord afirma: 

In ReiB' s model then, the first step in translation has to consist of establishing 

the text type to which the source text belongs in order to determine the 

hierarchy of elements which have to be kept invariant. (Nord, 1996: 84) 

Uma vez que grande parte dos projetos desenvolvidos ao longo do estágio se inserem 

nas áreas temáticas de marketing, informática e técnica, os tipos de textos predominantes, 

segundo a teoria de Reiss, pertencem aos tipos informativo e operativo. 

Todavia, enquanto o modelo de Reiss resulta  numa categorização fechada quanto à 

tipologia textual, tal não é alcançado quando pensamos no género textual. Trosborg 

(1997) reconhece o aspeto dinâmico do mesmo, salientando que o género está em 

constante mudança, já que pode variar no tempo e até de cultura para cultura. De forma 

simplificada, podemos afirmar que o género abrange, então, uma componente cultural 

que lhe confere uma vertente de orientação social enquanto os tipos de textos são 

linguisticamente demarcados (Gambier, 2010). Porém, a relação entre género e tipologia 

textual é complexa na medida em que um género pode abranger mais do que um tipo de 

texto:  

Each text type is assumed to include various text genres, but one text genre […] 

does not necessarily correlate with just one text type […]. Since text genres are 

characterized by conventional features, their classification plays an important 

role in functional translation. (Nord, 1997: 38) 

Nord retorna, mais uma vez, à questão fundamental: da perspetiva de uma teoria 

funcional da tradução, é imperativo que o tradutor reconheça as características não só do 
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TP, mas também do TCh para que possa traduzir de acordo com aquela que é a função 

principal do texto. 

Tendo estas reflexões teóricas em consideração, classifiquei os textos com os quais 

trabalhei em oito géneros diferentes, de forma a agrupá-los de acordo com as 

características que os aproximavam. 

A maioria dos textos insere-se, então, no género do texto publicitário, tratando-se, na 

sua maioria de textos que combinavam a descrição do produto com o discurso apelativo 

para levar à compra do mesmo. Seguem-se os artigos de divulgação, publicados em 

plataformas de marcas.  

As três categorias seguintes contam com o mesmo número de textos, sendo que no 

género instruções/procedimentos se incluem manuais de instruções e procedimentos de 

segurança e de circulação.  

Os textos identificados como páginas web dizem respeito aos projetos de localização, 

já anteriormente mencionados. 

Uma vez que o número de trabalhos que diziam respeito a patentes foi significativo 

(sete) optei por classificar a patente como um género textual. O mesmo acontece com o 

género textual contrato, já que todos os textos jurídicos traduzidos eram contratos (ainda 

que aqui se possa fazer a distinção entre os tipos de contratos: de empréstimo, de 

habitação). 
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Por fim, os grupos mais pequenos referem-se a folhetos informativos, onde podemos 

inserir informações sobre medicamentos ou aparelhos médicos, e a documentos de 

comunicação interna, dentro de empresas. 

Mais uma vez reitero a importância da diversidade de áreas temáticas e de géneros 

textuais com os quais tive oportunidade de trabalhar, uma vez que, indo ao encontro das 

teorias funcionalistas, as estratégias de tradução adotadas variaram, precisamente, de 

acordo com estas áreas, géneros e tipologias textuais. Assim, esta diversidade 

proporcionou o desenvolvimento de uma capacidade de encontrar estratégias para 

diferentes tipos e géneros de textos, com terminologia pertencente a diferentes áreas, 

contribuindo um crescimento profissional.  
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Capítulo II – CAT-Tools e tarefas desenvolvidas 

Após o capítulo introdutório acerca do estágio, pretendo, agora, apresentar as CAT-

Tools utilizadas ao longo do estágio e  refletir acerca das diferentes tarefas desenvolvidas. 

A CAT-Tool mais utilizada ao longo do estágio foi o SDL Trados Studio 2019 sendo 

que, como já previamente mencionado, me foi fornecido o acesso a uma licença. Num 

número mais reduzido de projetos, foi também utilizado o Memsource, tanto na versão 

desktop como na versão online.  

Relativamente às tarefas desenvolvidas, como demonstra o gráfico do capítulo 

anterior, tive a oportunidade de executar trabalhos não só de tradução como de 

legendagem, localização e revisão. Além disso, sendo que foi aplicada a tradução 

automática a alguns projetos, foram também elaborados projetos de pós-edição. Sendo 

tarefas que apresentam características distintas entre si, cabe aqui  tecer algumas 

considerações  sobre cada uma delas. 

2.1. CAT-Tools: SDL Trados Studio 2019 e Memsource 

Embora possam ser utilizados bastantes tipos de software de forma útil durante a 

atividade de tradução, as CAT-Tools distinguem-se destas na medida em que são 

desenvolvidas a pensar especificamente na atividade de tradução. 

As ferramentas CAT (“computer aided translation”) começam a ser desenvolvidas na 

década de 60 de século XX perante a impossibilidade de, na altura, ser criado um sistema 

de tradução automática totalmente capaz de satisfazer as necessidades de tradução 

(Bowker e Fisher, 2010: 60). Durante as décadas seguintes, os avanços tecnológicos e no 

âmbito da linguística computacional levaram a um desenvolvimento das CAT-Tools 

como as conhecemos hoje, culminando na sua comercialização em meados da década de 

90. Hoje em dia, para além das CAT-Tools ligadas à atividade da tradução no seu sentido 

mais lato, existem ainda outras ferramentas concebidas especificamente para outro tipo 

de tarefas como a legendagem (Subtitle Workshop, por exemplo), a localização (SDL 

Passolo), a revisão e controlo de qualidade (Xbench), a gestão terminológica (SDL 

MuliTerm) e a gestão de projetos (BaccS, por exemplo). 

Uma das grandes vantagens das CAT-Tools é o facto de puderem incluir memórias de 

tradução (MT). As MT permitem guardar textos anteriormente traduzidos, possibilitando 

que a informação seja novamente utilizada:  
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[…] a translation memory is a table matching discourse segments in two 

different languages. The matches are generally, but not necessarily, based on 

whole sentences. (Gouadec, 2007: 271) 

As correspondências podem ter vários níveis, podendo o tradutor aceitá-las ou não, 

conforme as considere úteis no contexto em questão, já que a qualidade das mesmas 

depende sempre do tradutor humano. Ainda assim, de forma geral, as MT contribuem 

para o aumento da produtividade do tradutor, já que, por exemplo, num texto que tenha 

segmentos repetitivos, o recurso à MT diminuir o tempo de tradução. 

 

Figura 5: Tipos de matches (Bowker e Fisher, 2010: 61) 

O tradutor pode organizar as suas MT por área temática, cliente, género de texto, 

mantendo-as atualizadas de forma a pensar nos trabalhos futuros, de forma a tornar a sua 

utilização o mais rentável possível. Independentemente do software onde são criadas, as 

MT tendem a pertencer ao mesmo tipo de ficheiro  para serem compatíveis em vários 

softwares diferentes.  O valor destas memórias é tão significativo que Daniel Gouadec 

previa já em 2007 que as MT seriam, muito provavelmente, comercializadas num futuro 

muito próximo, nomeadamente quando referentes a determinados tipos de documentos e 

domínios: 

The probability is that translation memories shall soon be offered for sale. 

Those will apply to stereotyped documents (contracts), stereotyped operations 

(assembly and disassembly of machines, maintenance operations, sequences of 

operations), and sometimes even be domain-specific. (Gouadec, 2007: 273) 
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A par das MT, as CAT-Tools possibilitam, ainda, a integração de bases de dados 

terminológicas (BDT), permitindo, muitas delas, gerir a terminologia dentro da própria 

CAT-Tool e criar fichas terminológicas para cada termo. Normalmente, as bases de dados 

são organizadas por domínio técnico. 

Nos dias de hoje, é praticamente inconcebível pensar na tradução especializada sem 

recorrer às CAT-Tools, já que as mesmas são adotadas não só por empresas e agências 

de tradução, como também por tradutores freelancer. De facto, muitas delas oferecem 

versões diferentes, com um custo diferente, de forma a responder às necessidades do 

utilizador. Ainda que possam ser um investimento inicial, a sua aquisição torna-se 

fundamental na medida em que grande parte dos clientes exigem a sua utilização. Além 

disso, as CAT-Tools facilitam o fluxo de trabalho nas diferentes etapas do processo de 

tradução e entre os vários intervenientes, aumentando a consistência entre projetos e 

tradutores e permitindo a execução de diferentes etapas do mesmo projeto em simultâneo. 

As CAT-Tools mais utilizadas no mercado da tradução, como o SDL Trados Studio ou o 

memoQ, por exemplo, incluem funcionalidades a pensar não só na tradução, como 

também na gestão de projetos e na garantia de qualidade, dando resposta a várias etapas 

do processo de tradução. 

A CAT-Tool mais utilizada ao longo do estágio foi o SDL Trados Studio 2019 (daqui 

em diante, Studio). De facto, esta é das CAT-Tools mais utilizadas na atividade da 

tradução a nível internacional, sendo também uma das mais exigidas por parte dos 

clientes. A par disto, o Studio apresenta várias vantagens como o facto de ser compatível 

com grande parte dos tipos de ficheiros, adaptar-se facilmente a vários tipos de 

necessidades e ser extremamente completo e personalizável. Além disso, as suas 

atualizações e novas versões são constantes e permite a instalação de diferentes plugins 

que contribuem para o auxílio ao tradutor. O Studio permite, ainda, o alinhamento de 

textos, a criação de MT e de BDT, assim como fazer o controlo de qualidade.  

Outra CAT-Tool utilizada foi o Memsource, embora numa quantidade de projetos mais 

reduzida. Apesar de, tal como no Studio, poderem ser integradas MT e BDT, as 

funcionalidades do Memsource são mais reduzidas, sendo uma ferramenta mais simples. 

O facto de já ter utilizado o Studio e de já estar familiarizada com o mesmo foi uma 

vantagem na produtividade do trabalho. Além das funcionalidades já acima mencionadas, 

salienta-se também o facto das várias teclas de atalho contribuírem para evitar quebras no 
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ritmo de trabalho. Além disso, a manipulação das tags e placeholders é mais simples no 

Studio do que no Memsource. 

Trabalhar diariamente com o Studio 2019 permitiu-me aprofundar conhecimentos 

sobre o software já previamente aprendidos e criar uma maior familiaridade com o 

mesmo, nomeadamente ao explorar novas funcionalidades. 

2.2. Tradução automática e pós-edição 

Alguns dos projetos de tradução elaborados foram feitos com recurso à tradução 

automática (daqui em diante, TA), pelo que se prenderam com projetos de pós-edição. 

Assim, cabe aqui fazer uma reflexão acerca da TA e como ela pode ser útil ao tradutor, 

assim como uma reflexão acerca da atividade de pós-edição. 

Fazendo uma breve contextualização histórica, a TA, ou machine translation (MT), 

encontra as suas origens no início do século XX, apontando-se a sua primeira menção 

para 1924, na Estónia. Alguns anos mais tarde, em 1933, é atribuída uma patente ao russo 

Petr Petrovich Troyanskii por um sistema que funcionasse não só como um dicionário 

bilingue mecanizado, mas fosse também capaz de codificar regras gramaticais 

interlinguísticas e de definir como a análise a síntese poderiam funcionar. Quase duas 

décadas mais tarde, em 1949, Warren Weaver escreve um memorando acerca do uso da 

TA durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente na descodificação das mensagens, 

evidenciando a sua utilidade prática e apresentando várias propostas nesse sentido. Em 

junho de 1952, é realizada a primeira conferência sobre TA no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e, dois anos mais tarde, é apresentado publicamente pela primeira vez 

um sistema de TA que resultou da colaboração entre o International Business Machines 

Corporation (IBM) e a Universidade de Georgetown (Washington D.C., EUA).  Contudo, 

na década de 60, a tradução é percecionada como uma atividade complexa que as 

máquinas não conseguem reproduzir, levando a um grande desinvestimento financeiro na 

TA. Ainda assim, aumenta a investigação académica e surgem os primeiros casos de 

sucesso em domínios restritos. A partir dos anos 80, assiste-se a um crescimento da TA 

cada vez mais rápido devido a fatores como a proliferação e o melhoramento das CAT-

Tools, ao hardware de fácil acesso e ao desenvolvimento da inteligência artificial. 

A TA pode ter um papel fundamental na medida em que deverá aumentar a 

produtividade do tradutor, sendo vantajosa numa era na qual existe uma necessidade cada 

vez maior de produzir traduções num espaço de tempo limitado. Além disso, a TA permite 
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a redução de custos e poderá ajudar o tradutor humano a dar resposta a toda a tradução 

necessária. Ainda assim, como comprovado, a TA ainda não consegue dar resposta a 

todas as áreas nem a todos os tipos e géneros de textos. Por exemplo, um sistema de TA 

terá mais facilidade em traduzir um texto técnico do que um texto literário. Assim, é 

importante que o tradutor identifique quando a TA é útil e pode, efetivamente, aumentar 

a produtividade do profissional, já que, por vezes, uma TA com qualidade reduzida pode 

resultar no efeito oposto, atrapalhando a tradução. Para além disso, uma das grandes 

desvantagens da TA é a sua dependência relativamente à qualidade e à quantidade dos 

dados e dos corpora utilizados para treinar um motor. Por outro lado, nomeadamente nos 

motores de TA neuronal, nos quais é dada prioridade à fluência face à adequação do texto, 

esta fluência do texto traduzido automaticamente pode dificultar a tarefa de correção de 

erros e/ou de elementos menos adequados no TCh. 

Ao longo do estágio houve alguns casos nos quais o motor de TA aplicado pelo cliente 

não era o mais indicado para o tipo de texto ou área em questão, pelo que a opção mais 

razoável era apagar o texto traduzido automaticamente e traduzir de raiz. Por outro lado, 

houve projetos, nomeadamente no âmbito do marketing, nos quais a TA era útil, uma vez 

que o cliente dispunha de  uma extensa base de dados de traduções anteriores, utilizadas 

para treinar o motor de TA utilizado pelo mesmo. Apesar de a área do marketing não ser, 

normalmente, uma nas quais a TA resulta melhor, neste caso, e devido às condições 

mencionadas, a mesma era bastante razoável. Um outro caso, no qual a TA se revelou ser 

útil, prendeu-se com a tradução de  patentes utilizando o motor MyMemory que pode ser 

integrado no Studio 2019 na forma de plugin. 

Assim, nestes casos, era realizado um trabalho de pós-edição nos textos em questão. 

A pós-edição aproxima-se da atividade de tradução na medida em que exige grande 

esforço de tradução, de pesquisa, de confronto com o texto original e de digitação. No 

caso dos projetos de patentes, uma vez que a linguagem era mais técnica, havia um 

cuidado especial prestado à terminologia e à sua pesquisa de forma a confirmar as 

sugestões obtidas pela TA. 

De acordo com os conteúdos desenvolvidos na unidade curricular de “Tradução 

automática e pós-edição”, lecionada pelo Professor Diogo Gonçalves, a pós-edição 

assenta, essencialmente, em quatro ações: adição (por exemplo, de elementos que estão 

presentes no TP mas não do TCh), a eliminação (de elementos que estão a mais no TCh), 

a substituição (aplicada, por exemplo, à terminologia, substituindo um termo incorreto 
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por um mais adequado ao contexto) e a deslocação (colocação de um elemento noutro 

local do segmento). A par disto, é essencial que o tradutor, ao realizar um trabalho de 

pós-edição, confronte a o texto produzido pela TA com o TP e traduza texto que ficou 

por traduzir, fazendo as alterações necessárias para que o TCh faça sentido, seja adequado 

ao leitor e ao contexto de chegada e cumpra a sua função na língua de chegada. 

Embora, de facto, haja situações nas quais é preferível eliminar o texto traduzido 

automaticamente e fazer a sua tradução na íntegra, o ideal seria aproveitar ao máximo os 

elementos traduzidos pela TA. Porém, trata-se de uma questão de avaliar a qualidade da 

TA e qual o seu impacto na produtividade do tradutor. 

Apesar dos avanços tecnológicos a nível da TA, a mesma nunca irá substituir a 

tradução de um profissional humano. Se pensarmos, por exemplo, na utilização da 

linguagem figurativa em determinados contextos linguísticos, torna-se percetível a 

dificuldade da TA ao traduzir a mesma, já que tal envolve a necessidade de um 

conhecimento cultural, tanto do contexto de partida como do de chegada. Além disso, a 

linguagem do TP pode ser ambígua, sendo que o motor de TA terá de optar por uma 

interpretação que não é necessariamente a correta. A TA pode ser, no entanto, uma 

ferramenta útil ao tradutor se for eficaz ao aumentar a produtividade do mesmo. 

 

2.3. Localização 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos que se 

prendiam com a tradução de páginas web, inserindo-se no âmbito da localização.  

Reinhard Schäler define a localização como processo de adaptação cultural e 

linguística ao contexto de chegada: “the linguistic and cultural adaptation of digital 

content to the requirements and the locale of a foreign market” (2010: 209). Embora 

inclua a atividade de tradução, a localização abrange ainda uma grande diversidade de 

atividades relacionadas, nomeadamente, com a tecnologia e a informática, uma vez que 

os projetos de localização se prendem com a tradução de páginas web, software 

informático e videojogos: 

Translation is only one of the activities in localization; […] a localization 

project includes many other tasks such as project management, software 

engineering, testing and desktop publishing. (Esselink, 2000: 4) 
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Desta forma, é comum que num projeto de tradução estejam envolvidas diferentes 

equipas, desde tradutores a engenheiros informáticos, podendo, por vezes, trabalhar em 

conjunto. A localização exige ainda a adaptação de formatos numéricos, de data e hora, 

de moeda, de símbolos, ícones, cores e de textos e gráficos. Muitas vezes apontada como 

“mais do que tradução”, a verdade é que a fronteira entre tradução e localização se torna 

cada vez mais ténue, já que o conteúdo digital e a tecnologia na tradução se cruzam 

frequentemente. 

A indústria da localização como a conhecemos hoje remonta a meados dos anos 80 do 

século XX com aparecimento do computador pessoal. Nos EUA, há uma procura por 

mercados internacionais que distribuíssem software e produtos que já tinham tido êxito 

neste país. Na Europa, encontram um mercado para tal, sobretudo junto dos países mais 

ricos (os chamados FIGS: França, Itália, Alemanha e Espanha). Consequentemente, a 

indústria da localização dividiu-se entre LSP (Language Service Providers) e MLV (Multi 

Language Vendors). No primeiro grupo inserem-se as empresas de tradução e os 

tradutores, sendo que trabalham maioritariamente com um idioma, não possuem equipas 

de engenheiros e gerem projetos de dimensões mais pequenas, procurando realizá-los por 

si mesmos ou recorrendo a freelancers. Por outro lado, as MLV trabalham com vários 

idiomas, incluem equipas de engenheiros, gerem projetos de grandes dimensões e 

recorrem frequentemente a subcontratação de LSP. 

Esta evolução rápida da indústria da localização leva a que, em meados dos anos 90, 

haja também um desenvolvimento das ferramentas de tradução utilizadas no âmbito da 

localização. De facto, Schäler (2010: 209) argumenta que os tradutores que trabalham na 

indústria da tradução geralmente acompanham de perto as inovações tecnológicas na área. 

Nos anos 90, por exemplo, foram o primeiro grupo de tradutores a utilizar as CAT-Tools 

que então começavam a surgir. A utilização destas ferramentas justifica-se na medida em 

que o material a ser traduzido nos projetos de localização em grande escala tende a ser 

bastante repetitivo e, muitas vezes, de natureza técnica, levando à progressiva introdução 

de memórias de tradução e de bases de dados terminológicas. 

O  desenvolvimento da indústria de localização e tradução prolonga-se até aos dias de 

hoje. Em 2016, foi a quarta indústria com um crescimento mais rápido nos EUA, sendo 

que as empresas que produzem para o mercado global traduzem materiais escritos para 

cerca de dez a trinta línguas por produto. O português europeu encontra-se entre as quinze 

línguas com maior volume de trabalho a ser localizado. Nos dias de hoje, os projetos de 
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localização abrangem vários tipos de projetos, desde sistemas de bases de dados, 

aplicações, conteúdo em páginas web e videojogos. Além disso podem apresentar um 

conteúdo multimodal com elementos como texto, gráficos, áudio e vídeo que, por sua 

vez, podem ser armazenados numa variedade de formatos de ficheiros. Este conteúdo 

pode, ainda, ser repetitivo e/ou retirado de outras versões do mesmo produto. 

Numa fase inicial, a localização de um produto não era a prioridade no lançamento do 

mesmo, já que, por norma, passavam cerca de nove meses entre o lançamento de um 

produto original e a distribuição das suas versões localizadas. Todavia, assim como os 

conteúdos digitais se foram alterando, o mesmo aconteceu com a sua distribuição, já que 

há uma maior exigência por parte dos consumidores para terem acesso ao produto na sua 

língua ao mesmo tempo que o produto original é lançado. Tal leva a duas novas 

abordagens na indústria. A primeira, geralmente referida como “internacionalização” 

(“internationalization”), prende-se com a preparação do conteúdo digital de forma a 

facilitar a localização do mesmo para diferentes línguas. Desta forma, são eliminados ou 

evitados problemas comuns na localização. A segunda abordagem prende-se com a 

reutilização de traduções anteriores recorrendo a memórias de tradução, sendo a estratégia 

principal para reduzir os custos e o tempo dedicado à localização. 

Ainda assim, os projetos de localização, ainda que diferentes entre si, podem suscitar 

alguns desafios ao tradutor. Por exemplo, um projeto de grandes dimensões na qual estão 

vários participantes envolvidos (tradutores e não só) pode resultar em inconsistências ou 

situações nas quais a comunicação é fundamental. Outros desafios incluem a adaptação 

de novas ferramentas (se forem utilizadas e fornecidas pelo cliente, por exemplo), a falta 

de contexto e os prazos de execução curtos. 

Do ponto de vista linguístico, acresce-se a limitação de caracteres, bastante comum 

nos projetos de localização, principalmente quando de trata de localização de software, e 

a necessidade de manter a estrutura e a formatação originais. 

No caso particular das páginas web, convém salientar que o local e a cultura para a 

qual o conteúdo será localizado pode, muitas vezes, incluir a adaptação de imagens, cores 

e outros elementos visuais de acordo com os padrões ou valores dessa cultura de chegada. 

Assim, há páginas cujo nível de localização não se resume à tradução, no sentido mais 

estrito do termo. 
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Nos projetos de localização realizados no estágio, não houve nenhuma situação em 

que fosse imposto um limite de caracteres, no entanto, a falta de contexto muitas vezes 

suscitou dúvidas. Porém, em alguns destes projetos, a comunicação com o cliente para 

colocar dúvidas era facilitada através do preenchimento de folhas de “query” 

posteriormente partilhadas entres os vários tradutores de diferentes línguas intervenientes 

no projeto.  

2.4. Tradução audiovisual – legendagem 

Como mencionado anteriormente, ao longo do estágio curricular, tive a possibilidade 

de executar alguns projetos de legendagem. Esta atividade tradução insere-se num âmbito 

da tradução mais abrangente: a tradução audiovisual. 

Delia Chiaro (2009: 141) e Jorge Díaz Cintas (2010: 344) apontam o termo 

“audiovisual translation” como um “umbrella term” que abrange todo o tipo de atividade 

que inclua tradução dos media, tradução multimédia, tradução multimodal e tradução para 

ecrã (“screen translation”), já que a utilização de um termo mais específico exclui 

determinadas formas de tradução nas quais há mais do que um meio semiótico (por 

exemplo, “screen translation” exclui as legendas (“surtitles”) utilizadas nas peças de 

teatro e nas óperas. Tal como em inglês, também em português surgiu um debate 

relativamente ao nome a adotar nesta área da tradução. Foram consideradas hipóteses 

como “tradução para cinema”, “tradução para TV”, “tradução fílmica” e “tradução para 

ecrã” até se optar pelo termo “tradução audiovisual”, precisamente por ser mais 

abrangente (Pinto, 2012: 314). 

A associação da tradução audiovisual (daqui em diante, AVT) ao cinema não é feita 

por acaso, já que a mesma acompanha, pelo menos numa fase inicial, a história do cinema, 

ainda mesmo antes de surgirem os filmes sonoros. De facto, já nos filmes silenciosos no 

início do século XX eram utilizados os intertítulos (“intertitles”), considerados a origem 

das legendas (Díaz Cintas e Remael, 2007: 26). Os intertítulos eram normalmente 

apresentados em letras brancas sobre um fundo preto e continham diálogo do filme ou 

informações descritivas e narrativas, sendo que aqueles na língua de partida eram 

substituídos por intertítulos na língua de chegada pretendida. Com o aparecimento dos 

filmes sonoros a partir dos anos 20 do século XX, emerge a necessidade de encontrar 

métodos de tradução eficientes para proporcionar a divulgação do filme. Embora vários 

métodos tenham sido testados, a legendagem e a dobragem foram, e continuam a ser, os 
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métodos preferenciais. Relativamente à investigação e estudos feitos no âmbito dos 

estudos da tradução, começam a surgir as primeiras publicações nas décadas de 50 e 60, 

porém é a partir dos anos 90 que se verifica um crescimento exponencial  de investigação 

e publicações relativamente à AVT. Tal coincide com um desenvolvimento rápido da 

tecnologia que, por sua vez, proporciona novos meios de transmissão de material 

audiovisual que necessitam de tradução. Tal como afirmam Jorge Díaz Cintas e Aline 

Remael (2007: 13), a legendagem e a tecnologia têm uma relação muito próxima, algo 

que pode ser transposto para toda a AVT. 

A escolha entre legendagem e dobragem está ligada a fatores económicos, ideológicos 

e pragmáticos de cada país, estando inerentemente ligado ao contexto histórico. Na 

Europa ocidental, os países que tendem a preferir a dobragem à legendagem são a França, 

a Itália, a Alemanha e a Espanha. No caso da Itália e da Alemanha tal tradição está 

relacionada com as medidas protecionistas dos governos totalitários que começam a 

ascender ao poder por volta dos anos 30 do século XX, ao mesmo tempo que o cinema 

começa a ser distribuído a nível internacional. Assim, a dobragem era vista como uma 

forma de inibir a língua estrangeira, preservando as línguas nacionais, e de omitir 

qualquer informação que questionasse os valores do regime. 

Olhando para o caso de Portugal, no qual, juntamente com outros países como o Reino 

Unido, a Grécia e os países escandinavos, prevalece uma preferência pelas legendas, é 

interessante como o contexto histórico da emergência de um regime ditatorial não optou 

pela AVT através da dobragem. De facto, no Estado Novo, o cinema era considerado um 

“veículo ideológico” (Chorão, 2013: 83) pelo que tanto as obras nacionais como 

internacionais estavam sujeitas à censura. Com o intuito de exaltar das obras nacionais e 

patriotas, o cinema estrangeiro começou a ser exibido nos cinemas com legendas em 

português de forma a afastar a população analfabeta (que representava um valor 

percentual elevado da totalidade da população) das salas do cinema. O facto de a 

legendagem ser comum noutros países para além de Portugal prende-se com o facto de 

ser, comparativamente com a dobragem, mais barata e mais rápida. 

A par da legendagem e da dobragem, a AVT abrange ainda o voice-over, a legendagem 

para o palco (“surtitling for the stage”), a legendagem para surdos e pessoas com 

dificuldades auditivas (daqui em diante, SDH, do inglês “subtitling for the deaf and hard 

of hearing”) e a audiodescrição (AD). Com os avanços tecnológicos e com o acesso 

facilitado a produtos audiovisuais, surge também a prática da legendagem (e por vezes da 
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dobragem) por parte de espetadores e fãs do produto em questão para ser disponibilizado 

online, denominada como funsubbing. Embora tal tenha surgido no contexto da 

legendagem de desenhos animados originários do Japão, a prática já é transversal a 

qualquer programa de televisão ou filme. Não sendo uma prática realizada por tradutores 

profissionais, a mesma desafia os modos de produção comercial, nomeadamente as 

normas convencionais da legendagem. 

O que distingue a AVT da tradução convencional de textos é sobretudo o facto de a 

AVT lidar com vários canais semióticos. Dirk Delabastita (1989: 199) distingue, no 

âmbito da AVT, dois tipos de sinais (verbais e não verbais) e dois tipos de canais de 

comunicação (visual e acústico) dividindo-os da seguinte forma: sinais audioverbais (as 

palavras enunciadas pelos atores), sinais áudio não verbais (outros sons, como uma 

campainha a tocar), sinais visuais-verbais (por exemplo, placas com informação escrita) 

e sinais visuais não verbais (outros sinais visuais, como as expressões faciais dos atores). 

Chiaro (2009: 143) representa esta natureza polissemiótica da seguinte forma: 

Figura 6:  Representação dos diferentes sinais e canais de comunicação na AVT por Delia Chiaro 

A autora defende ainda que é precisamente esta pluralidade de sinais que torna a AVT 

complexa:  

[…] what makes audiovisuals especially complex in translational terms is the 

fact that the acoustic and visual codes are so tightly combined as to create an 

inseparable whole (Chiaro, 2009: 155).  

É também devido a esta complexidade que a AVT é frequentemente apontada como 

uma “constrained translation”. Embora a dobragem e a legendagem enfrentem desafios 
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em comum, cada uma das modalidades depara-se com desafios próprios da mesma. No 

caso da dobragem, existe a necessidade de sincronizar o texto da língua de chegada com 

a imagem, de forma a criar a ilusão de que o texto na língua de chegada está de facto a 

ser enunciado pelos atores que se encontram no ecrã. Por outro lado, a legendagem 

enfrenta a necessidade de reduzir, parafrasear e adaptar o discurso da língua de partida 

para a escrita. Uma vez que em todos os projetos de AVT desenvolvidos no estágio se 

tratava de legendagem, focar-me-ei nos desafios que a mesma impõe.  

Díaz Cintas define a atividade da legendagem da seguinte forma: 

[…] subtitling consists in rendering in writing the translation into a TL of the 

original dialogue exchanges uttered by the different speakers, as well as of all 

other verbal information that is transmitted visually (letters, banners, inserts) 

or aurally (lyrics, voices off). (Díaz Cintas, 2010: 344) 

Apontando já na definição os elementos que constituem um produto a ser legendado, 

o autor salienta que um produto legendado é composto por três componentes 

fundamentais: o texto original (falado ou escrito), a imagem original e as legendas que 

são adicionadas. O desafio do tradutor é precisamente procurar soluções que criem uma 

harmonia entre estes três componentes, tendo, ao mesmo tempo, em consideração o tempo 

que o espectador tem para ler as legendas: 

Subtitlers are expected to come up with solutions that create the right 

interaction among these components, and they must take into consideration the 

fact that viewers have to read the written text at a given speed whilst also 

watching the images at the same time. (Díaz Cintas, 2010: 344) 

 Para tal, há determinadas convenções no âmbito da legendagem como, por exemplo, 

manter um máximo de duas linhas por legenda, sendo que a mesma aparece, regra geral, 

na horizontal e na parte inferior do ecrã. Abrem-se exceções para algumas línguas como, 

por exemplo, o japonês no qual podem surgir legendas na vertical. O tempo que a legenda 

aparece no ecrã pode variar de acordo com a velocidade a que o diálogo é enunciado e 

com o tempo estimado que o espectador demore a ler a mesma. Ainda assim, a regra geral 

permanece a regra dos seis segundos  (Díaz Cintas e Remael, 2007: 96–99), que dita que 

duas linhas com aproximadamente 35 caracteres cada podem ser lidas em seis segundos. 

Na obra “Audiovisual Translation: Subtitling” (2007), Jorge Díaz Cintas e Aline 

Remael agrupam os tipos de legendas de acordo com vários critérios. Do ponto de vista 
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da linguística, os autores dividem as legendas em intralinguísticas, interlinguísticas e 

bilingues, sendo que os dois primeiros tipos contam, também, com várias ramificações, 

conforme ilustrado na imagem abaixo. 

Nas legendas intralinguísticas, há uma passagem da palavra oral para o texto escrito, 

contudo mantém-se a língua. Isto leva a que haja alguma relutância a identificar este 

processo como um tipo de tradução, mas, de facto, tal como nas legendas interlinguísticas, 

este processo envolve os aspetos de passagem da linguagem falada para a linguagem 

escrita que implicam um grau de conhecimento linguístico elevado por parte do 

profissional. Nestas legendas, insere-se também a SDH na qual para além do texto 

enunciado são fornecidas legendas para qualquer outro tipo de som presente (um telefone 

a tocar, por exemplo) e por vezes até mesmo a indicação da entoação que a personagem 

dá a determinada fala (a ironia, por exemplo). 

Nas legendas interlinguísticas está presente o processo de tradução de uma língua de 

partida para uma língua de chegada, sendo que será aqui que se encontrarão desafios de 

tradução relacionados com o uso do humor, de linguagem tabu, de músicas e rimas e de 

referências culturais. Tal como nas legendas anteriores, também aqui se insere a SDH, 

com as características acima mencionadas. 

As legendas bilingues são utilizadas em países com mais de uma língua oficial, como 

é o caso da Bélgica. Neste país, são fornecidas legendas em francês e em flamengo. 

Figura 7: Divisão dos tipos de legendas de acordo com parâmetros linguísticos (Díaz Cintaz e Remael, 

2007: 14) 
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Do ponto de vista do tempo dedicado à preparação das legendas, os autores Díaz Cintas 

e Remael apontam-nas como pré-preparadas ou em tempo real. As primeiras são as mais 

comuns e prendem-se com o tempo entre a atribuição do trabalho ao tradutor até à 

distribuição do produto legendado; as segundas, por outro lado, referem-se a legendas em 

simultâneo, isto é, elaboradas no momento em que o produto legendado (um programa de 

TV, por exemplo, está a ser exibido. Estas últimas podem ser feitas por um tradutor 

humano ou através da tradução automática (TA), sobretudo através dos softwares de 

reconhecimento de voz suficientemente desenvolvidos para evitar erros graves. 

Em termos técnicos, os autores identificam as legendas como abertas (“open”) ou 

fechadas (“closed”). No primeiro caso, as legendas podem ser retiradas do ecrã (como é 

o caso do DVD ou dos serviços de streaming online) enquanto no segundo caso, estas 

estão gravadas na película e não podem ser desativadas (na televisão, por exemplo). 

Os autores fazem ainda uma divisão relativamente aos métodos de projeção das 

legendas (Díaz Cintas e Remael, 2007: 22) dos quais vale a pena salientar a legendagem 

a laser e a legendagem eletrónica. A legendagem a laser é a mais comum e implica que 

as legendas sejam gravadas na própria película de filme; por outro lado, a legendagem 

eletrónica começa a ser bastante utilizada como alternativa ao método anterior já que evita 

que as legendas sejam gravadas na película para serem sobrepostas à imagem. 

Por fim, a última divisão prende-se com o formato de distribuição, abrangendo o 

cinema, a TV, o vídeo ou VHS (cada vez menos comum), o DVD e a internet. Embora 

existam convenções estipuladas, os autores argumentam que estas podem variar de acordo 

com o formato de distribuição (variando também o cliente). Tal é fácil de perceber se 

pensarmos, relativamente ao comprimento das linhas da legenda, na diferença de 

dimensões entre uma tela de cinema e um ecrã de televisão. 

A par das convenções a nível técnico, colocam-se também algumas convenções 

linguísticas relativamente à divisão de legendas de duas linhas e de omissão de elementos 

da oralidade que não têm impacto na compreensão da mensagem escrita. De facto, a 

transformação do diálogo enunciado para a forma escrita nas legendas exige a adoção de 

algumas estratégias por parte do tradutor. Tendo em consideração que no processo de 

legendagem há uma redução de cerca de 40 a 75% das palavras verbalizadas (Chiaro, 

2009: 148), o tradutor pode adotar três estratégias principais: eliminar, adaptar 

(“rendering”) ou simplificar/condensar. Eliminar prende-se essencialmente, como já 

mencionado, com retirar elementos que não modificam o significado do diálogo original, 
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mas apenas a forma. Exemplos destes elementos são as hesitações e as redundâncias. O 

processo de “rendering” ocorre principalmente perante linguagem tabu utilizada no 

diálogo. Embora haja tendência para eliminar este tipo de discurso, já que vários 

académicos indicam que a palavra escrita tem maior impacto que a palavra enunciada, é 

necessário entender qual o intuito pelo qual a mesma é utilizada de forma a deixar 

transparecer também esse mesmo intuito através da legenda. Por fim, a condensação 

prende-se com a simplificação da sintaxe do diálogo original. 

Relacionado com isto, é importante, ainda, salientar os tipos de desafios presentes no 

processo de legendagem (e de dobragem)4, nomeadamente a presença de referências 

culturais específicas (como referências a datas e festividades, instituições, entre outras), 

características específicas da língua (novamente, a linguagem tabu, assim como a forma 

de tratamento) e elementos nos quais a cultura e a língua se cruzam (como é o caso de 

músicas, rimas e humor). 

Relativamente às referências culturais, Delia Chiaro aponta três estratégias que o 

tradutor pode adotar (Chiaro, 2009: 156-158) de forma a tornar a referência percetível 

pelo público da língua de chegada e a evitar criar confusão no mesmo. A primeira será 

tonar a referência mais generalizada e abrangente (“chunking up”), a segunda será utilizar 

um equivalente na língua de chegada que se encontra ao mesmo nível que o elemento no 

diálogo original (“chunking sideways”) e, por fim, substituir o elemento por uma 

referência mais específica (“chunking down”). 

Como referido anteriormente, a linguagem tabu tem tendência para ser omitida na 

legenda. Porém, uma vez que o espectador tem acesso à imagem e ao som originais, 

especialmente se estivermos a falar de um produto audiovisual em inglês, a omissão 

desses elementos pode não só ser identificada como questionada. Por outro lado, as 

formas de tratamento também requerem adaptação. Pensando numa tradução de inglês 

para português, vemos como em inglês a forma de tratamento na segunda pessoa “you” 

não faz distinção entre os tratamentos de formalidade e de informalidade; por sua vez, na 

língua portuguesa é necessário, consoante o contexto e a distância de relação entre os 

participantes do diálogo, fazer essa distinção. 

 
4 Note-se que para além destas duas atividades de tradução, estes desafios também são comuns a outros 

domínios da tradução. Interessa aqui salientar o facto de a legendagem ter ainda o componente da imagem, 

sobre a qual o tradutor não opera e que deve, portanto, respeitar ao elaborar a tradução. 
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Chiaro aponta as músicas/canções e o humor como “fuzzy areas” (2009: 162) na 

medida em que cruzam características linguísticas com referências culturais, sendo que 

permitem abordagens de tradução distintas, dependendo do contexto em que se inserem. 

No caso das músicas, as mesmas podem ser adaptadas para a língua de chegada ou 

mantidas no original. Por outro lado, no caso do humor, o mesmo pode ser mantido com 

a mesma estrutura, adaptado para a língua de chegada ou até mesmo eliminado. 

De facto, o acesso à imagem e ao som originais limitam, de certa forma, as opções do 

tradutor (imaginemos, por exemplo, um segmento humorístico que se serve não só de 

elementos verbais mas também visuais para atingir o seu fim); por outro lado, este mesmo 

acesso pode tornar percetíveis ao espectador com conhecimento da língua da partida as 

opções tomadas pelo tradutor, questionando-as. 

Ainda assim, num mundo no qual a tecnologia avança a um ritmo exorbitante, a 

legendagem, e toda a AVT, tornam-se cada vez mais fundamentais de forma a ser possível 

criar resposta e acesso a um número de espectadores cada vez maior. Serão desenvolvidas 

algumas questões e desafios relativamente a esta atividade no próximo capítulo, no qual 

apresento um caso prático de legendagem. 

2.5. Revisão 

Termino este capítulo desenvolvendo uma reflexão acerca do que foi outra das tarefas 

que tive oportunidade de executar ao longo do estágio: a revisão. Fecho, assim, o capítulo 

com a atividade que  finaliza o  processo de tradução. Como já mencionado anteriormente, 

a revisão das minhas traduções foi feita pela minha supervisora de estágio, Lisbeth 

Ferreira, sendo que o facto de ter havido contacto presencial e direto entre ambas facilitou 

o processo de esclarecimento de dúvidas e de justificação de opções tomadas. Este 

ambiente de partilha e diálogo comprovou a importância de um trabalho ser revisto não 

só pelo tradutor que produziu o texto de chegada como por um outro profissional de forma 

a que o produto final seja o mais correto e adequado possível. 

Brian Mossop define a revisão como: “the process of looking over a translation to 

decide whether it is of satisfactory quality, and making any needed changes”(2010: 135). 

O conceito de qualidade pode, no entanto, variar, determinando quais as alterações a 

fazer. Mossop aponta, assim, três conceitos de qualidade distintas (2014, 23-24). Num 

primeiro conceito, a qualidade relaciona-se com a satisfação do cliente face a determinado 

texto. Tal engloba verificar a utilização da terminologia preferencial indicada pelo cliente 
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e alterar qualquer aspeto com o qual o revisor considere que o cliente não vai concordar. 

Por norma, nestes casos, o revisor (e até mesmo o tradutor) já trabalhou com o cliente, 

conhecendo e compreendendo as suas preferências a nível de terminologia e de estilo, por 

exemplo. 

Numa segunda perspetiva, Mossop aproxima o conceito de qualidade com a proteção 

da língua local contra a interferência de uma língua estrangeira dominante (como é o caso 

do inglês). A principal preocupação do revisor nestes casos será melhorar a qualidade da 

escrita, de forma a promover a língua de chegada. 

Por fim, o autor associa o conceito de qualidade com a apropriação ao propósito do 

texto (“suitability for purpose”). De acordo com esta perspetiva, as alterações serão, neste 

caso, feitas se a tradução não for adequada aos leitores ou ao propósito para o qual foi 

produzido. Contudo, o autor argumenta que a maior dificuldade deste tipo de revisão pode 

ser justamente a determinação  do propósito do texto quando não formulado 

expressamente pelo cliente. 

O conceito de qualidade e, sobretudo, o conceito de qualidade sob o qual determinado 

revisor opera, pode variar de país para país, de par linguístico para par linguístico e até 

mesmo de direção de par linguístico (i.e. EN-PT/ PT-EN, por exemplo). Como 

comprovado pela divisão entre três conceitos de qualidade, acima mencionados, não 

existirá uma qualidade absoluta. Os diferentes trabalhos terão critérios de qualidade 

diferentes. 

Mossop (2014) faz ainda a distinção entre qualidade de informação (“information 

quality”) e qualidade de publicação (“publication quality”) colocando-as em diferentes 

níveis de qualidade e argumentando que a segunda precisará de um exercício de revisão 

mais profundo, já que se trata de um texto que será publicado e estará acessível para 

diferentes tipos de leitores; por outro lado, um texto que diga respeito à comunicação 

interna de uma empresa, por exemplo, será lido apenas por os funcionários da mesma, 

inserindo-se no nível de qualidade de informação. Tendo isto em consideração, defendo 

que, ainda assim,  o revisor deve, em qualquer contexto, procurar  qualquer defeito que 

afete a leitura e compreensão do texto em revisão. 

A par da qualidade, também o conceito de precisão (“accuracy”) é fundamental tanto 

para o processo de tradução como de revisão. Mossop (2014: 135) argumenta que 

“accuracy will be the most important feature of the translations you are revising”. O autor 
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defende, ainda, que esta precisão não está limitada ao nível das palavras, expressões e 

frases, estendendo-se também à comunicação da mensagem do texto aos leitores da língua 

de chegada: 

An accurate translation does not have to be a close translation. Accuracy has 

nothing to do with whether the translator has used vocabulary and sentence 

structures of the target language which are as close as possible to those of the 

source language. (Mossop, 2014: 136) 

Todavia, a escrita não é uma tarefa fácil e mesmo os tradutores (e revisores) com bons 

conhecimentos linguísticos podem cometer erros. O tradutor pode, por exemplo, escrever 

frases com estruturas difíceis de interpretar, pode, a dado momento do texto, esquecer o 

público-alvo e escrever algo que não será adequado aos futuros leitores, pode não seguir 

as regras de escrita e de terminologia indicadas pelo cliente e pode até, sem intenção, 

entrar em conflito com o objetivo do autor ou cliente. Assim, a revisão é uma tarefa 

necessária para garantir que a mensagem do TCh é percetível e que o mesmo cumpre a 

sua função. 

A revisão pode ser feita pelo tradutor do TCh ou por um segundo profissional (tradutor 

ou não). Embora na maior parte dos casos esta tarefa seja feita por um segundo 

profissional, é importante que, previamente, o tradutor do TCh faça também um exercício 

de revisão, neste caso, autorrevisão (“self-revision”). Este exercício pode ocorrer 

enquanto o tradutor se encarrega da tradução do texto e no final da tradução, sendo que o 

tradutor relê o trabalho final. As estratégias nesta autorrevisão podem ser diversas, sendo 

determinadas por fatores como o nível de familiarização com o texto, o comprimento do 

mesmo, a qualidade da escrita na língua de partida e o tempo disponível para terminar a 

tradução (Mossop, 2010: 136). Por exemplo, numa fase de “rascunho” (“drafting phase”) 

na qual ainda decorre o processo de tradução, o tradutor pode optar por considerar várias 

opções de tradução até determinar a mais adequada, avançando para o segmento seguinte; 

pode, ainda, escrever uma tradução impetuosa, sabendo que mais tarde voltará à mesma 

ou revendo a mesma logo de seguida.  

A experiência do tradutor pode, também, ter influência na atividade de autorrevisão. 

Um tradutor mais experiente tem maior tendência para efetuar menos alterações, fazendo-

as sobretudo durante o processo de tradução. Para além disso, um tradutor mais experiente 

focar-se-á nas questões que se prendem com a língua de chegada. Caso um TP esteja 
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redigido com uma baixa qualidade de escrita na língua de partida, o tradutor faz um 

processo de “edição” à medida que procede à tradução, elevando essa qualidade de escrita 

no TP ao mesmo tempo que traduz. 

Ainda que o processo de autorrevisão seja importante, o trabalho traduzido é, na 

maioria das vezes, revisto por um segundo profissional, nomeadamente por um segundo 

tradutor. Enquanto as agências ou empresas de tradução incluem tradutores mais 

experientes que também se ocupam da revisão dos tradutores menos experientes (ou de 

tradutores contratados pela empresa para um trabalho específico, não sendo tradutores in-

house), Mossop argumenta que os tradutores freelancer, estabelecendo contacto uns com 

os outros, optam, muitas vezes, por trocar traduções para revisão entre si, garantindo, 

assim, que o trabalho é revisto por mais do que um tradutor. O primeiro desafio da revisão 

é, precisamente, procurar os erros ou as partes do texto que devem ser alteradas e 

melhoradas. Por outro lado, o revisor deve evitar fazer alterações desnecessárias. 

Uma vez que o tipo de erros pode ser de diferentes naturezas, é exigido um tipo de 

concentração diferente para cada um deles, o que justifica o facto de alguns erros não 

serem detetados. O revisor deverá procurar, então, uma série de erros que possam ter sido 

cometidos pelo tradutor de acordo com diferentes parâmetros. A nível da transferência da 

mensagem da língua de partida para a língua de chegada, o revisor deve certificar-se de 

que a tradução é precisa e não omite nenhuma informação essencial; a nível de conteúdo, 

o texto deve ser lógico e não conter erros factuais, conceituais ou matemáticos; em termos 

de estilo e de linguagem, deve ser fluente, respeitar as regras gramaticais, ortográficas e 

de pontuação, utilizar terminologia correta e ser adequado aos leitores que integram o 

público-alvo; por fim, em termos de apresentação, o revisor deve certificar-se de que o 

texto está bem organizado e obedece a uma estrutura lógica.  

Outro conceito a ter em consideração na atividade da revisão (e, previamente, da 

tradução) é a consistência. Mossop (2014: 91) defende ser fundamental que se defina o 

nível de consistência do texto, isto é, se ela deve ser aplicada em termos de terminologia, 

de forma de tratamento, entre outros e se deve ser consistente apenas dentro do próprio 

texto ou com outros textos provenientes do mesmo cliente. Caso haja um projeto que 

esteja a ser traduzido ou revisto por vários tradutores ou revisores em simultâneo, a 

consistência pode ainda ser pensada a nível das soluções e decisões tomadas por esse 

grupo de profissionais. 
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Ainda assim, mesmo que o TP utilize texto proveniente das memórias de tradução 

fornecidas pelo cliente, o que, à partida, proporcionaria consistência, deve ser alvo de 

revisão de forma a garantir que a informação contida na memória de tradução se adequa 

ao contexto do texto em questão: 

Some translators use Translation Memory software, with the result that 

wordings from previous translations, usually produced by other translators, are 

inserted into their draft translations. These wordings need to be examined and 

often adjusted, either to make the meaning conform to that of the source text 

or to make the inserted chunk fit into the surrounding target-language text in 

terms of cohesion or style. (Mossop, 2010: 137) 

Por vezes, o revisor não consulta o TP ao fazer a revisão, especialmente se já conhecer 

o tradutor cujo trabalho está a rever, se tiver confiança nele e nas suas capacidades ou se 

souber que é especialista no tipo ou género textual em causa. Nestes casos, trata-se de 

uma revisão monolingue. Assim, a revisão pode ser feita por um profissional que não 

conhece a língua de partida ou que não é um tradutor, uma vez que o enfoque é dado às 

características do TCh, na língua e na cultura de chegada. Neste âmbito, o revisor pode 

ser, também, especialista na área e/ou no género de texto em questão, focando-se na 

terminologia utilizada pelo tradutor e na fraseologia (de forma a torná-la mais familiar 

para os leitores especialistas, por exemplo). 

Embora tal nem seja possível, já que nem sempre o revisor tem contacto com o 

tradutor, o diálogo e a comunicação entre o revisor e o tradutor é fundamental, de forma 

a proporcionar troca de ideias, debate e feedback entre ambos. Para tal é também 

importante que tanto o tradutor como o revisor saibam justificar as suas opções e, no caso 

do revisor, correções. 

Por fim, considero ainda necessário que o tradutor execute autorrevisões nos seus 

trabalhos, já que tal contribui para a sua autonomia na profissão, assim como para 

desenvolver o espírito crítico necessário para avaliar soluções de tradução. Além disso, 

contribui para uma maior satisfação com o seu trabalho, proporcionando, ao mesmo 

tempo, um aumento de qualidade nas suas traduções.  
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Capítulo III – Apresentação de casos práticos 

No seguimento dos aspetos apresentados nos dois primeiros capítulos, este último 

apresentará vários casos práticos com o objetivo de apresentar de forma mais detalhada 

questões e desafios que cada caso levantou, assim como as soluções encontradas e as 

reflexões que cada situação proporcionou.  

Em primeiro lugar, será debatido um caso de prático de uma patente, já que foi um 

género textual bastante trabalhado e que apresenta algumas particularidades. De seguida, 

será apresentado um texto de uma companhia aérea no qual será dado enfoque à 

comunicação de instruções e procedimentos ao público. Os exemplos seguintes prendem-

se com um artigo de divulgação e com vários textos publicitários. Por fim, será 

apresentado um caso prático de um projeto de legendagem. 

3.1. Patente 

Como mencionado no primeiro capítulo, as patentes foram um género textual bastante 

traduzido ao longo do texto, sendo o género textual onde se inseriram, de forma geral, os 

projetos com um volume de palavras mais elevado. Uma vez que as diretrizes para a 

tradução deste género textual eram bastante detalhadas, apresento um caso prático da 

tradução de uma patente de um sistema de aspirador de chão que contava com dois 

aspiradores robôs.  

Identificação do projeto: 2020_0209 

− Par de línguas: EN → PT_PT;  

− N.º de palavras: 13.000; 

− Tempo despendido: 35 horas;   

− Tipo de texto: informativo; 

− Contexto: patente de um modelo de aspirador;  

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 

 

A patente enquanto género textual distingue-se por contemplar uma certa dimensão 

jurídica que Martin Cross reconhece quando a define da seguinte forma: “A patent is a 

long, precisely worded legal definition of an invention. As such, the meaning conveyed 

by the words is important, but so is the wording itself.” (Cross, 2008: 19). Tal vai ao 

encontro do que é apresentado na página web da Justiça portuguesa sobre as patentes: 
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“Uma patente é um direito exclusivo que se obtém sobre invenções”5. Assim, uma patente 

é um contrato entre o Estado e quem faz o pedido de patente (pessoa individual ou 

empresa) e pode incidir sobre diversos domínios científicos e tecnológicos, descrevendo 

uma invenção ou inovação dentro da respetiva área. Cross argumenta então que, 

obedecendo a normas governamentais internacionais, a tradução de uma patente deve ser 

sempre uma tradução literal. O autor define este conceito da seguinte forma:  

In the field of patent translation, a literal translation is an exact and accurate 

reproduction of the entire content of the source text without embellishment or 

modification. (Cross, 2008: 22) 

Por outro lado, é ainda fundamental ter em consideração a função do texto aquando da 

sua tradução, já que, tanto o TP como o TCh têm como função reivindicar o direito 

exclusivo da invenção para o inventor. 

Assim, uma das primeiras e mais importantes diretrizes fornecidas pelo cliente 

prendia-se, precisamente, com o facto de o texto ter de ser traduzido de forma mais fiel 

possível à versão original, devendo ser dada prioridade a termos e expressões o mais 

próximos possível dos originais. Assim, aquando da tradução destes projetos, foi adotada 

uma estratégia de tradução documental, proposta por Nord em 1989. O exemplo na tabela 

abaixo demonstra um caso no qual teria sido tomada outra opção de tradução, não fosse 

pelas orientações apresentadas. 

 

 

A expressão “without limitation” é aqui traduzida como “sem limitações”, sendo 

próxima do original. Contudo, noutras circunstâncias e de forma a tornar o TCh mais 

fluente na língua de chegada, a expressão poderia ter sido traduzida como “entre outros”. 

A par disto, outra orientação fornecida pelo cliente indicava que o TP e o TCh 

deveriam ter o mesmo número de parágrafos e de frases, pelo que, assim sendo, seria 

impossível na tradução juntar informação numa só frase ou, pelo contrário, separar uma 

 
5 Disponível em https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/O-que-e-uma-patente 

[Consultado a 10.06.2020] 

Texto de partida Texto de chegada 

(…) may comprise, for example and 

without limitation, an elastomer or other 

material that may withstand repeated 

pressure cycling and reuse. 

(…) pode compreender, por exemplo e 

sem limitações, um elastómero ou outro 

material que possa resistir a ciclos de 

pressão repetidos e à reutilização. 

https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/O-que-e-uma-patente
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frase em duas, indo ao encontro das regras de sintaxe e gramaticais da língua de chegada. 

Assim, embora não seja o ideal em termos de compreensão da mensagem, uma frase longa 

que se encontrasse no TP, deveria ser mantida no TCh. A tabela abaixo demonstra um 

exemplo de um segmento longo. 

 

Texto de partida Texto de chegada 

An aspect of the present disclosure 

relates to an autonomous floor cleaning 

system, including a dry vacuuming robot 

for generating a working airflow for 

removing dirt from a surface to be 

cleaned and storing the dirt in a 

collection space, the dry vacuuming robot 

further including a drive system for 

autonomously moving the dry vacuuming 

robot over the surface to be cleaned, a 

stain sensing system for detecting a stain, 

and a beacon deployment system for 

selectively deploying a beacon at the 

location of the stain, a deep cleaning 

robot for storing a cleaning fluid and 

delivering the cleaning fluid to the 

surface to be cleaned, and for removing 

the cleaning fluid and debris from the 

surface to be cleaned and storing the 

recovered cleaning fluid and debris, the 

deep cleaning robot further including a 

controller for controlling the operation of 

the deep cleaning robot, and a drive 

system for autonomously moving the 

deep cleaning robot over the surface to be 

cleaned based on inputs from the 

controller, and wherein the dry 

vacuuming robot is configured to detect 

the stain via the stain sensing system and 

deploy the beacon at the location of the 

detected stain and the beacon is operably 

coupled to the controller such that the 

beacon guides the deep cleaning robot to 

the location. 

Um aspeto da presente divulgação refere-

se a um sistema de limpeza de chão 

autónomo, incluindo um robô de 

aspiração a seco para gerar um fluxo de 

ar funcional para remover sujidade de 

uma superfície a limpar e armazenar a 

sujidade num espaço de recolha, o robô 

de aspiração a seco incluindo ainda um 

sistema de acionamento para mover 

autonomamente o robô de aspiração a 

seco na superfície a limpar, um sistema 

de deteção de nódoas para detetar uma 

nódoa e um sistema de implementação de 

sinalizador para implementar 

seletivamente um sinalizador no local da 

nódoa, um robô de limpeza em 

profundidade para armazenar líquido de 

limpeza e libertar o líquido de limpeza na 

superfície a limpar, e para remover o 

líquido de limpeza e resíduos da 

superfície a limpar e armazenar o líquido 

de limpeza e resíduos recuperados, o 

robô de limpeza em profundidade 

incluindo um comando para controlar o 

funcionamento do robô de limpeza em 

profundidade, e um sistema de 

acionamento para mover autonomamente 

o robô de limpeza em profundidade na 

superfície a limpar com base nas entradas 

de dados do controlador, e em que o robô 

de aspiração a seco está configurado para 

detetar a nódoa através do sistema de 

deteção de nódoas e implementa o 

sinalizador no local da nódoa detetada e o 

sinalizador é funcionalmente conectado 

ao comando de tal forma que o 

sinalizador guia o robô de limpeza em 

profundidade ao local. 

 

Embora a pontuação não esteja completamente ausente neste segmento, já que são 

utilizadas as vírgulas para demarcar as orações, a sua leitura e compreensibilidade não 



35 
 

são as ideais. A frase é extremamente longa, com várias orações coordenadas e 

subordinadas intercaladas e com constante repetição de vocabulário. O TCh reproduz 

estas características, embora, noutro contexto, tivesse sido preferencialmente adotada 

uma estratégia de tradução instrumental que, dependendo da finalidade do texto, o 

adaptasse às normas da língua de chegada, tendo como prioridade a compreensibilidade 

da mensagem. 

Por outro lado, nestes projetos, as unidades de medida deveriam ser mantidas e não 

convertidas, indo, mais uma vez, ao encontro de uma estratégia de tradução documental. 

 

Texto de partida Texto de chegada 

The signal broadcast range for an active 

RFID tag can generally range from about 

100 - 300 feet; much larger than the 

typical range for a passive RFID tag, 

which is approximately up to 20 feet. 

A amplitude de transmissão do sinal para 

uma etiqueta RFID ativa geralmente pode 

variar entre cerca de 100 a 300 pés; 

muito mais extensa do que a amplitude 

típica para uma etiqueta RFID passiva, 

que é de aproximadamente até 20 pés. 

 

A tabela acima mostra como a medida “feet” no TP, embora não seja utilizada em 

Portugal, foi mantida no TCh. 

Por fim, foi fornecido pelo cliente um glossário com a nomenclatura utilizada pelos 

examinadores da Patente Europeia que devia ser seguida com rigor. Apresento, abaixo, 

alguns exemplos com os termos e expressões presentes com mais frequência em todas 

as patentes traduzidas. 

 

Texto de partida Texto de chegada 

Another aspect of the present disclosure Outro aspeto da presente divulgação 

In one embodiment Numa forma de realização 

the invention is characterized by a invenção caracteriza-se por 

can comprise one or more pode compreender um ou mais 

further comprising compreendendo ainda 

so that it can be de tal modo que possa ser 

 

 

A título de exemplo do rigor da utilização destas expressões, acrescento que no caso 

das expressões “comprise”, “comprising” e “characterized by” as mesmas deviam ser 

traduzidas como “compreende”, “compreendendo” e “caracterizado por” e nunca como 

“caracterizado pelo facto de”. Da mesma forma, “so that” teria de ser traduzido como “de 

tal modo que” e nunca como “de modo que”. 

Numa fase de desenvolvimento de aprendizagens adquiridas, uma das 

dificuldades que por vezes senti foi perceber até que ponto me poderia afastar do TP, 
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tendo sempre em conta as orientações do cliente. Se houve casos nos quais, perante a 

revisão e feedback do trabalho, percebi que podia ter feito opções que se afastavam um 

pouco do TP, no caso das patentes observa-se o contrário, já que deve ser dada prioridade 

a uma tradução o mais próxima possível do TP. 

 

3.2. Procedimentos e instruções 

No caso deste projeto tratava-se de um texto de uma companhia aérea destinada a 

descrever e clarificar certos procedimentos da mesma aos passageiros. Uma vez que uma 

grande parte do texto continha instruções para o passageiro, cabe fazer aqui uma reflexão 

acerca dos textos que se preocupam com a transmissão de instruções ao leitor.  

Identificação do projeto: 2020_0403 

− Par de línguas: EN → PT_PT;  

− N.º de palavras: 2400; 

− Tempo despendido: 8 horas;  

– Género textual: instruções/procedimentos 

− Função do texto: informativa e instrucional;  

− Contexto: descrição de procedimentos de uma companhia aérea;  

− Público-alvo: passageiros da companhia aérea;  

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 

 

Este tipo de textos insere-se no domínio da tradução técnica, sendo que, como aponta 

Byrne (2006), as instruções constituem um dos pilares da comunicação técnica. Byrne 

acrescenta, ainda, que os textos que incluem instruções não se restringem aos manuais de 

utilizador, contemplando uma variedade de documentos que terão, cada um, o seu 

conteúdo, forma e público-alvo. Neste caso em concreto, não se tratava de facto de um 

manual de instruções, mas de um texto com instruções e procedimentos a seguir pelos 

passageiros, pelo que será pertinente identificar o modo como as instruções são 

transmitidas ao público-alvo. 

Retomando as teorias funcionalistas, a função comunicativa determina a estratégia de 

tradução a adotar perante determinado texto, pelo que, no âmbito da transmissão de 

instruções, essa função comunicativa é alcançada se os passageiros da língua do texto de 

chegada forem capazes de seguir as diretrizes fornecidas sem provocar qualquer 

confusão. Göpferich (2009) define a função comunicativa como tendo em consideração 
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três aspetos fundamentais: o propósito do texto, o seu público-alvo e o seu emissor. A 

autora argumenta que o propósito do texto deve ser definido de forma específica em 

relação ao texto em questão, evitando conceções vagas do mesmo. Já o público-alvo 

determina o tipo de linguagem a ser utilizada, ou seja, especializada (LSP) ou geral 

(LGP), e o nível de profundidade com o qual o tema será abordado (isto é, um texto 

técnico que se dirige a especialistas da área contará com um nível de profundidade 

elevado comparado com um texto da mesma temática dirigida a um público-alvo geral, 

leigo na área em questão). Por fim, o emissor (“sender”) abrange questões como as 

circunstâncias e a pessoa ou instituição em cujo nome o texto é emitido e a relação entre 

o emissor e o recetor. Göpferich argumenta ainda que a qualidade de um texto está 

diretamente relacionada com o grau em que o texto é capaz de cumprir a sua função 

comunicativa. Neste caso, tal prende-se, precisamente, com a capacidade de transmitir as 

informações de forma mais compreensível possível. 

Embora a tradução técnica seja por vezes  considerada como um tipo de tradução na 

qual não existe grande complexidade em termos de estilo, Byrne (2006) defende que estas 

questões não estão ausentes na tradução técnica, tendo de facto impacto na qualidade da 

mesma, uma vez que é o estilo e a forma como a informação está apresentada que permite 

que o leitor a assimile sem grande esforço e sem causar problemas na sua 

compreensibilidade. Byrne acrescenta que a tradução técnica envolve várias components: 

“detailed knowledge of the source and target cultures, target language conventions, text 

type and genre conventions, register, style, detailed understanding of the audiences” 

(Byrne, 2006: 7). 

Assim, a análise da forma de redação deste tipo de textos torna-se relevante de um 

ponto de vista da construção frásica e, nomeadamente, das formas verbais utilizadas para 

transmitir as instruções.  

Neste sentido, dando particular atenção a um texto redigido em inglês, Byrne recorre 

à distinção entre verbos “fortes” (“strong”) e “fracos” (“weak”), argumentando que os 

primeiros permitem que o leitor compreenda e assimile a informação de forma mais 

rápida uma vez que, citando Mancuso (1990), estes criam imagens e acrescentam um 

sentido de ação à frase. Por outro lado, os verbos fracos devem ser evitados já que 

resultam num significado vazio ou pouco claro. Incluem-se nesta categoria verbos como 

“do”, “make”, “provide”, “include” e as várias formas do verbo “be”. Byrne acrescenta, 
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ainda, que as nominalizações devem ser evitadas sempre que possível já que dificultam a 

compreensão do texto. 

Relativamente às construções ativa e passiva, Byrne argumenta que a ativa resulta 

numa construção mais clara já que é possível identificar facilmente o agente e a ação que 

o mesmo desempenha, resultando numa conotação dinâmica da mesma. Por outro lado, 

as frases passivas interferem com essa clareza já que são, normalmente, mais complexas 

na sua construção. 

A par da construção ativa, Byrne defende o uso do modo imperativo. A conjugação de 

ambos, salienta o autor, resulta numa estratégia fundamental em textos que descrevem 

procedimentos nos quais o leitor deve proceder a determinadas ações ou abster-se de 

desempenhar outras. 

Estas indicações de Byrne vão ao encontro da hierarquia apresentada Suzan Last na 

obra Technical Writing Essentials: Introduction to Professional Communications in 

Technical Fields (2019), abaixo representada. 

Tal como Byrne, Last classifica o uso do modo imperativo e da forma ativa como o 

mais indicado e com mais impacto ao transmitir instruções. A estas duas categorias, 

seguem-se ainda as frases condicionais na ativa. No fundo da tabela, identificadas como 

construções mais fracas, encontram-se as frases passivas, simples e condicionais, as 

nominalizações e os particípios passados. 
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De facto, neste projeto, o TP recorria a construções frásicas na ativa com o verbo no 

modo imperativo. Alguns exemplos são: 

Texto de partida (excertos) 

Please refer to the paid service confirmation email for the proof of expenditure. 

After completing your journey, please contact XXXXX to receive your refund. 

Go through transit procedures in T3-C transit hall 

Take the shuttle bus from the boarding point at the east side of the first floor of T3-C 

 

Ainda assim, a maioria das frases imperativas na ativa, recorria a verbos modais: 

 

Figura 8: Formas verbais fortes e fracas (Last, 2019: 56) 
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Texto de partida (excertos) 

You may request a paid seat from staff. 

You can only select a seat on the plane in advance. 

To book a pre-selected seat on the flight, you must either pay a fee or redeem mileage 

 

Além disso, o texto recorre também com frequência às construções condicionais: 

Texto de partida (excertos) 

If you need to book a seat with extra leg room, please book a seat in the emergency 

exit row. 

If the refund conditions for the advance seat selection are met, the deadline for refunds 

is 12 months from the date of purchase. 

Please consider whether you need to book a pre-selected seat. 

 

Havia ainda duas ocorrências de uma construção frásica de subordinação temporal: 

Texto de partida (excertos) 

When reserving an emergency exit seat, please carefully read the relevant restrictions. 

You may request a paid seat from staff when checking in at the airport. 

 

Por fim, a forma passiva foi ainda utilizada, embora em casos escassos e normalmente 

precedidos por um verbo modal: 

Texto de partida (excertos) 

If the refund conditions are met, then your refund can still be processed. 

 

Tal como no inglês, também no português são utilizadas diferentes construções para 

transmitir instruções. Uma das formas utilizadas foi o conjuntivo com valor de 

imperativo: 
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Texto de chegada (excertos) 

Consulte o e-mail de confirmação de serviço pago para obter um comprovativo das 

despesas. 

Após concluir a sua viagem, contacte o número XXXXX para receber o seu reembolso. 

Percorra o corredor de trânsito T3-C 

Apanhe o autocarro no ponto de embarque do lado este do primeiro piso do T3-C 

 

Nas frases com verbos modais no TP, foram também formuladas recorrendo a verbos 

modais utilizados no português: 

Texto de chegada (excertos) 

Pode solicitar um lugar pago junto dos funcionários 

Apenas pode selecionar um lugar no avião com antecedência. 

Para reservar um lugar pré-selecionado no voo, deve pagar uma taxa ou utilizar as 

milhas. 

 

Note-se, aqui, a utilização do verbo modal “poder” em circunstâncias em que o 

utilizador, neste caso, o passageiro, tem a escolha de agir consoante a informação 

disponibilizada ou não, enquanto o verbo modal “dever” é utilizado em situações nas 

quais o passageiro terá de seguir a orientação que lhe é dada. 

Foram, também, utilizadas construções recorrendo a orações condicionais e, tal como 

no TP, a orações temporais: 

Texto de chegada (excertos) 

Caso necessite de reservar um lugar com espaço adicional para as pernas, deve 

reservar um lugar na fila da saída de emergência. 

Caso as condições de reembolso para a seleção antecipada de lugar sejam cumpridas, 

o prazo de reembolsos é de 12 meses a partir da data de compra. 

Pondere se necessita de reservar um lugar pré-selecionado. 
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Texto de chegada (excertos) 

Quando reservar um lugar junto da saída de emergência, leia atentamente as restrições 

importantes. 

Pode solicitar um lugar pago junto dos funcionários quando efetuar o check-in no 

aeroporto. 

 

À semelhança do que acontecia no TP, também no TCh a forma passiva foi pouco 

utilizada e normalmente acompanhada por um verbo modal: 

 

Texto de chegada (excertos) 

Caso as condições de reembolso sejam cumpridas, o seu reembolso pode ainda ser 

processado. 

 

Embora, de forma geral, os mecanismos utilizados para transmitir diretrizes tenham 

sido semelhantes nos dois textos, é importante referir que foram utilizadas, no TCh, 

construções com verbos modais, nomeadamente: 

Texto de partida Texto de chegada 

If you need to book a seat with extra leg 

room, please book a seat in the emergency 

exit row. 

Caso necessite de reservar um lugar com 

espaço adicional para as pernas, deve 

reservar um lugar na fila da saída de 

emergência. 

If you do not accept the conditions above, 

please choose another seat not in an 

emergency exit row. 

Caso não aceite as condições acima, deve 

escolher outro lugar que não se encontre 

numa fila da saída de emergência. 

 

Do ponto de vista do discurso, ao analisar o TCh à luz da teoria das sequências textuais 

desenvolvida por Adam (1992), predominam as sequências instrucionais-diretivas.  
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De acordo com a teoria dos atos de fala de Searle, verifica-se que os mesmos são 

predominantemente diretivos, como comprovam os vários exemplos acima transcritos. 

Ainda assim, há ainda alguns casos de atos de fala assertivos e um compromissivo: 

 

Relativamente aos casos mais concretos relacionados com a terminologia, apresento 

alguns exemplos pertinentes do ponto de vista da procura de estratégias e soluções. 

Neste primeiro caso, o TP apresentava o termo “open-jaw” para definir o tipo de voo 

ou, melhor dizendo, de itinerário. 

Texto de partida Texto de chegada 

Onboard seat pre-selection is not currently 

offered for some open-jaw flights 

A pré-seleção do lugar a bordo não está 

atualmente disponível para alguns voos 

que envolvem partidas de várias 

cidades 

 

Texto de chegada Atos de fala 

Bilhetes elegíveis: bilhetes internacionais com 

números começados por "XXX". 
Assertivos 

Limite de tempo para a compra: entre a compra do 

bilhete até ao fecho do check-in. 

A XXXXX ajudá-lo-á a identificar o problema 

específico e apresentará uma solução o mais 

rapidamente possível. 

Compromissivo 
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Este termo em inglês refere-se a um tipo de itinerário no qual um passageiro viaja do 

ponto A para o ponto B, mas regressa ao ponto A a partir do ponto C. O dicionário online 

de Cambridge define-o como: 

 

A associação deste termo com um maxilar aberto, um “open jaw”, torna-se clara 

através da representação deste tipo de itinerário numa imagem que se assemelha a um 

triângulo, associando os três (e, eventualmente, mais) pontos: 

 

Uma vez que este termo não apresenta uma expressão figurativa equivalente em 

português, a solução foi uma paráfrase que explica o significado através de uma oração 

subordinada relativa, recorrendo ao número mínimo de palavras possível. 

 O exemplo seguinte, prende-se com a tradução do termo “stand”. 

 

 

Figura 9: Definição de "open-jaw" pelo dicionário online de Cambridge (disponível em 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/open-jaw) 

Figura 10: Representação de um itinerário "open-jaw" 
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Texto de partida Texto de chegada 

Passengers from nearby stands 

disembark 

Desembarque de passageiros em pontos 

de estacionamento próximos 

 

Devido ao contexto em que se inserem os segmentos e, nomeadamente, à presença do 

verbo “disembark”, é percetível que “stand” diz respeito ao local onde o avião se encontra 

parado e estacionado após a aterragem. De facto, o dicionário online Merriam-Webster 

apresenta várias entradas para o nome “stand” sendo a sexta “a place where a passenger 

vehicle stops or parks”6. 

Na tradução para português, foi considerada a hipótese de “plataforma de 

estacionamento”, porém, após alguma pesquisa, foi encontrado um documento publicado 

pela União Europeia em 1998 relativamente ao Aeroporto de Frankfurt, à sua 

configuração e às suas operações, no qual é utilizado o termo “ponto de estacionamento”7. 

Uma pesquisa no Google limitada a sites com o endereço português (ou seja, utilizando 

“site:.pt”) mostrou, ainda, que “ponto de estacionamento” conta com um número superior 

de resultados (151.000) comparado a “plataforma de estacionamento” (29.900), pelo que 

optei pela primeira opção. 

Considero, ainda, pertinente refletir acerca da importância da consulta de textos 

comparáveis. Sobretudo numa fase de formação e início de atividade profissional, os 

textos comparáveis são uma fonte útil para esclarecer determinadas questões que possam 

surgir ao longo da tradução, desde aspetos terminológicos às convenções exigidas pelo 

tipo ou género de texto. Neste caso, consultar textos de outras companhias aéreas foi uma 

das estratégias utilizadas para tomar opções com assertividade e segurança. 

3.3. Artigo de divulgação 

Neste projeto foi feita a tradução de um texto informativo sobre a importância do 

bem-estar individual e como a aplicação em questão pode ajudar o utilizador nesse 

âmbito. O público-alvo será, assim, não só utilizadores da aplicação, como também 

potenciais novos utilizadores.  

 
6 Disponível em https://www.merriam-webster.com/dictionary/stand [Consultado a 10.05.2020] 
7 Disponível em https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:072:0030:0050:PT:PDF [Consultado a 

20.04.2020] 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/stand
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:072:0030:0050:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:072:0030:0050:PT:PDF
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Identificação do projeto:  

− Par de línguas: EN_US → PT_PT;  

− N.º de palavras: 1300; 

− Tempo despendido: 3 horas;  

− Área temática: saúde e bem-estar;  

− Função do texto: informativa e instrucional;  

− Contexto: texto informativo sobre a utilização de uma aplicação e os seus benefícios;  

− Público-alvo: utilizadores da aplicação;  

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 

 

De acordo com as instruções do cliente, o texto traduzido teria de manter o registo 

informal do original, sendo que em português isto alarga-se ao tratamento informal do 

leitor, sendo utilizada a segunda pessoa, conforme representado na tabela abaixo. 

Texto de partida Texto de chegada 

Enhance your training with these sleep 

and recovery tips. 

Melhora o teu treino com estas dicas de 

recuperação e sono. 

 

O texto continha diversos nomes de instituições, siglas, acrónimos e abreviaturas 

em inglês, sendo que alguns dos mesmos remetiam diretamente para aspetos da cultura 

norte-americana. Conforme representado na tabela abaixo, foram encontradas diferentes 

soluções de tradução consoante o caso, uma vez que foram considerados vários fatores 

para cada um dos mesmos. 

Texto de partida (excertos) Texto de chegada 

According to the American Council 

on Exercise, when you’re allowing for 

adequate recovery, “higher training 

volumes and intensities are possible 

without the detrimental effects of 

overtraining.”  

De acordo com o American Council on 

Exercise (Conselho Americano de 

Exercício), quando permites uma 

recuperação adequada, "são possíveis 

maiores volumes e intensidades de treino 

sem os efeitos prejudiciais do treino em 

excesso".  
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Try to plan at least two hours between 

when you finish a HIIT workout or 

long run and bedtime. 

Tenta planear para que passem pelo menos 

duas horas entre terminares um treino HIIT 

ou uma corrida longa e a hora de dormir. 

Keep moving up with these 3 hacks 

from sport psychology consultant Greg 

Chertok, M.Ed. 

Avança com estes três truques do consultor 

de psicologia do desporto Greg Chertok, 

Mestre em Educação. 

Plateaus can come from your body or 

your mind, says Greg Chertok, M.Ed, 

CMPC, of Telos Sport Psychology 

Coaching. 

Os impasses podem surgir do teu corpo ou 

da tua mente, diz Greg Chertok, Mestre em 

Educação, CMPC (Consultor certificado 

em desempenho mental), da Telos Sport 

Psychology Coaching. 

 

No primeiro exemplo, é feita referência ao American Council on Exercise, uma 

organização norte-americana que proporciona certificação, educação e formação na área 

do desporto, sediada em San Diego, na Califórnia. Uma vez que não existe uma tradução 

oficial para português, a solução encontrada foi manter o nome da organização em inglês  

acompanhado de uma tradução próxima/literal em português. Esta abordagem 

documental, segundo a proposta de Nord (1997: 47),  permite que o leitor tenha acesso 

tanto à designação da organização na língua de partida como ao seu significado.  

No segmento seguinte, surge o acrónimo “HIIT” referindo-se a um tipo de treino 

desportivo. Segundo o dicionário de Cambridge, “HIIT” é um acrónimo para “high-

intensity interval training”. 

Figura 11: Definição de HIIT pelo dicionário de Cambridge. Disponível em 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/hiit . Consultado a 13/04/2020 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/hiit
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Após realizar algumas pesquisas, concluí que o uso do acrónimo em inglês está 

normalizado, uma vez que surge em títulos de diversos artigos de revistas e plataformas 

desportivas, incluindo artigos do próprio American Council on Exercise, mencionado no 

segmento anterior. 

Figura 12: Título e excerto de artigo publicado pelo ACE em outubro de 2019. Disponível em 

https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/7410/double-up-the-fun-with-hiit/. Consultado a 

13/04/2020 

 

 

Figura 13: Título e excerto de artigo publicado pelo ACE em novembro de 2019. Disponível em 

https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/7378/hiit-in-the-park-with-tabata/. 

Consultado a 13/04/2020 

https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/7410/double-up-the-fun-with-hiit/
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/7378/hiit-in-the-park-with-tabata/
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Este termo encontrava-se na memória de tradução do cliente, sendo que em todas 

as ocorrências o acrónimo era mantido em conformidade com a língua de partida. Assim, 

uma vez que a memória de tradução do cliente é prioritária e a tradução deve estar em 

conformidade com a mesma, a solução de tradução aqui aplicada foi traduzir por “treino 

HIIT”.  Esta opção é ainda justificada pelo facto de o acrónimo ser também utilizado com 

frequência em português, nomeadamente em artigos de revistas e de ginásios em Portugal. 

 

 

No caso do terceiro excerto, está presente uma abreviatura, “M.Ed.”, que remete 

para o título de “Master of Education”, como se pode comprovar pela imagem retirada do 

dicionário online Macmillan:  

Figura 14: Título e excerto de artigo publicado pelo ginásio Solinca a março de 2019. Disponível em 

https://www.solinca.pt/afinal-o-que-e-um-hiit/. Consultado a 13/04/2020 

Figura 15: Título e excerto de artigo publicado pela revista NIT em março de 2018. Disponível em 
https://nit.pt/fit/ginasios-e-outdoor/afinal-o-que-e-que-o-treino-hiit-faz-ao-nosso-corpo. Consultado a 13/04/2020 

https://www.solinca.pt/afinal-o-que-e-um-hiit/
https://nit.pt/fit/ginasios-e-outdoor/afinal-o-que-e-que-o-treino-hiit-faz-ao-nosso-corpo
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Da mesma forma, “M.Ed.” surge no dicionário da Texto Editora Inglês-Português8, 

na lista de abreviaturas: 

 

Assim, este título é o equivalente em português a um grau de Mestrado em 

Educação. Uma vez que, ao contrário do que acontece na língua de partida, não é comum 

o uso de qualquer abreviatura nos títulos de graus académicos em português, no texto de 

chegada a abreviatura é substituída pela expressão “Mestre em Educação”. Observa-se 

ainda como, em conformidade com a informação presente no ponto 1a na entrada do 

dicionário representada na primeira imagem, “M.Ed.” sucede ao nome da pessoa que 

detém o título.  

 
8 Dicionário Universal de Inglês-Português (2001). Texto Editora: Lisboa. 

Figura 16: Definição da abreviatura "M.Ed." pelo dicionário online Macmillan. Disponível em  
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/m-ed 
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Note-se que este segmento é também ilustrativo das normas a seguir aquando da 

tradução de elementos numéricos. O “Guia do Tradutor” do Departamento de Língua 

Portuguesa da Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia indica que 

de um a dez (inclusive), os numerais cardinais são, regra geral, escritos por 

extenso quando se encontram dentro de texto. A partir de 11, usam-se 

algarismos, com exceção de cem e mil, que são escritos por extenso.9 

Desta forma, o numeral cardinal “3” que surge no texto de partida foi traduzido na 

sua forma por extenso no texto de chegada. 

Por fim, no último segmento apresentado, após ser novamente apresentada a 

abreviatura “M.Ed.”, surge a sigla CMPC. Após uma pesquisa, concluí que, na área em 

questão, a mesma refere-se a “Certified Mental Performance Consultant”. Uma vez que 

a sigla aparece isolada no texto e não é reconhecida nem utilizada em português, ao 

contrário do que acontecia com o acrónimo HIIT, foi considerado necessário proporcionar 

uma explicação ao leitor da língua de chegada, pelo que foi  acrescentada uma tradução 

entre parênteses.  

No mesmo segmento, surge o nome de uma empresa, “Telos Sport Psychology 

Coaching”. Neste caso, não foi proporcionada uma tradução uma vez que se trata de um 

nome próprio de uma empresa. 

Para além destes exemplos que implicaram diversas estratégias e soluções de 

tradução, houve ainda casos que, devido às diferentes características das línguas, exigiram 

a adoção de diferentes abordagens. São apresentados dois desses casos na tabela abaixo. 

Texto de partida Texto de chegada 

The study consisted of two experiments 

using first-person self-talk and then 

third-person self-talk, and how well 

each corresponded with the areas of the 

brain that regulate emotion. 

O estudo consistiu em duas experiências 

nas quais as pessoas falaram consigo 

mesmas na primeira pessoa e, em 

seguida, na terceira pessoa, procurando 

saber quão bem cada uma das situações 

correspondeu às áreas do cérebro que 

regulam a emoção. 

 
9 Comissão da União Europeia (2015) Guia do Tradutor. Departamento de Língua Portuguesa da 

Direcção-Geral da Tradução da Comissão Europeia: [Bruxelas]. p.151 
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The problem with first-person cheering is 

the use of words such as ‘I’ and ‘me.’  

O problema do incentivo na primeira 

pessoa é a utilização de palavras como 

"eu", "me" e "mim". 

 

No primeiro segmento apresentado, surge a palavra “self-talk” acompanhada pelos 

complementos “first-person” e “third-person”. Podemos identificar uma “self-talk” como 

uma “auto-conversa”, isto é, como uma conversa consigo mesmo. Uma vez que a palavra 

“auto-conversa” é apenas uma tradução literal e não é uma palavra reconhecida em 

português, aquela que é uma formulação simples em inglês, transforma-se numa mais 

complexa na tradução para português, já que este nome comum em inglês não  tem uma 

solução morfologicamente equivalente em português. Assim, o termo na língua de 

chegada exige uma solução em paráfrase  mais longa: “falar consigo mesmo”. O facto de 

a nominalização na língua de partida corresponder a uma expressão iniciada por um 

verbo, na língua de chegada exige, ainda, que seja explicitado um sujeito que está 

implícito no texto de partida. Desta forma, foi acrescentado o sujeito “as pessoas”. Optei 

por esta expressão em alternativa a “os sujeitos”, expressão associada aos participantes 

de um estudo, de forma a ir ao encontro das instruções do cliente que frisava a utilização 

de um registo informal. Assim, optei por uma expressão que se enquadra dentro da 

linguagem geral em alternativa a uma outra que se enquadra no âmbito da linguagem 

especializada. 

No exemplo seguinte, são utilizados no texto de partida os pronomes pessoais “I” e 

“me” de forma isolada. Enquanto “I” apenas possa ser utilizado enquanto pronome 

pessoal na posição de sujeito, correspondendo, assim, a “eu” na língua de chegada, “me”, 

por outro lado, pode ser utilizado enquanto pronome pessoal na posição de complemento 

direto ou de complemento indireto. Assim, considerei fundamental apresentar, no texto 

de chegada, o pronome pessoal na primeira pessoa utilizado tanto em posição de 

complemento direto (“me”) como em posição de complemento indireto (“mim”). 

Na realização dos projetos no âmbito do estágio curricular foi ainda fundamental 

ter acesso às versões revistas dos mesmos, não só devido à importância do acesso ao 

feedback em relação ao trabalho, mas também porque possibilita que o estagiário reflita 

sobre o seu trabalho. 
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O exemplo apresentado na tabela abaixo proporcionou refletir sobre a importância 

de manter a simplicidade no texto de chegada, transmitindo a mensagem do texto de 

partida, e da necessidade de, por vezes, haver distanciamento do texto de partida. 

 

Texto de partida Texto de chegada Revisão 

Any sooner and it’s hard 

for your body do its 

natural thing of decreasing 

your body temperature for 

sleep, and you might find 

yourself tossing and 

turning even if you’re 

tired. 

Caso passe menos tempo 

entre as duas atividades, 

torna-se mais difícil para o 

teu corpo fazer o processo 

natural de diminuição da 

temperatura para dormires 

e podes acabar a dar voltas 

na cama mesmo quando 

estiveres cansado. 

Caso passe menos tempo 

entre as duas atividades, 

torna-se mais difícil para o 

teu corpo fazer o processo 

natural de diminuição da 

temperatura para dormires 

e podes acabar a dar voltas 

na cama apesar do 

cansaço. 

 

A sugestão apresentada na versão revista apresenta uma formulação mais 

simplificada da última oração da frase que a por mim proposta. Esta simplificação recorre 

à nominalização, na língua de chegada, do  adjetivo “tired” do texto original. Na minha 

proposta de tradução, a palavra foi mantida enquanto adjetivo, numa formulação muito 

próxima ao original. A tradução deve preocupar-se em transmitir a mensagem do texto 

de partida, fazendo-o de forma simples e clara, pelo que  concordo com a sugestão da 

versão revista. 

3.4. Estratégias criativas nos textos publicitários 

Esta secção da análise prática prende-se com a apresentação de exemplos nos quais 

houve necessidade de encontrar soluções mais criativas perante a presença de trocadilhos, 

jogos de palavras, referências a elementos extratextuais ou outros componentes que 

exigiram maior atenção na tradução de inglês para português. Os exemplos foram 

retirados de vários projetos, no entanto, todos pertencem ao mesmo cliente e inserem-se 

no género de texto publicitário, pelo que partilham características semelhantes. Uma vez 

que estes exemplos entram no domínio do texto publicitário e da área do marketing, cabe 

fazer aqui uma reflexão acerca da atividade de tradução neste âmbito. 
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Cristina Valdés (2010) argumenta que a tradução na publicidade tem sido das áreas 

com um crescimento mais rápido e intenso, embora seja também das mais recentes no 

âmbito dos estudos de tradução. Perante a diversidade e complexidade dos textos 

publicitários, a autora defende a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. De 

facto, se considerarmos o número de marcas, empresas e outras organizações, sobretudo 

internacionais, que usufruem da publicidade, é fácil compreender esta complexidade que 

exige uma abordagem interdisciplinar. Se a tradução de qualquer tipo de texto tem de ter 

em conta vários fatores, como o propósito do texto na cultura da língua de chegada e o 

público-alvo, a tradução no âmbito do marketing deve considerar ainda que as 

necessidades dos consumidores variam e que, deste modo, varia também a forma como 

se pode apelar a essas necessidades (De Mooij, 2004: 179). Assim, a forma como a 

mensagem é transmitida pode variar, mas o objetivo final mantém-se, sendo que, como 

afirma Valdés, tanto o TP como o TCh partilham a mesma função comunicativa: 

[…] both source and target text share the same function, that is, to persuade the 

receptor to purchase or consume a product, regardless of whether they share 

the same concept and form. (Valdés, 2010: 1) 

Tal como em qualquer  outra tradução, é necessário ter em consideração a cultura da 

língua de chegada para poder  adequar o conceito, conteúdo e forma do texto original à 

nova realidade. Para tal, é essencial que o tradutor conheça a cultura do TCh: “it is 

difficult to transfer advertising to other cultures without understanding how culture 

operates” (De Mooij, 2014: 181). Esta aproximação de cultura para cultura pode ser 

pensada, por exemplo, do ponto de vista do modelo das dimensões culturais de Hofstede. 

As culturas coletivistas (onde se inserem as sociedades asiáticas) tendem a preferir a 

utilização de uma comunicação indireta, pelo que têm maior facilidade em aceitar e 

interpretar a linguagem metafórica do que as culturas individualistas que tendem a 

privilegiar uma comunicação direta. A passagem de um texto ou anúncio publicitário de 

um tipo de cultura para outro será, certamente, alvo de adaptações10. 

Outro aspeto a ter em consideração poderá ser ainda a necessidade de manter a 

mensagem da empresa e a identidade do produto publicitado (Millán-Varela, 2004: 256). 

Embora tal necessidade surja de uma perspetiva do marketing (sobretudo quando se trata 

 
10 De salientar que estas adaptações podem ocorrer não só a nível textual, mas também visual, se pensarmos 

nos textos publicitários que são acompanhados por imagens; contudo, nesta reflexão pretendo focar-me na 

componente textual do anúncio publicitário. 
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de marcas conceituadas e sólidas no mercado), pode condicionar as estratégias adotadas 

pelo tradutor.  

Um outro desafio que pode surgir na tradução de textos publicitários é a presença de 

características linguísticas como trocadilhos, humor e referências culturais ou a elementos 

extralinguísticos, já que podem contribuir para a função apelativa do texto. No caso 

concreto dos trocadilhos ou jogos de palavras Vandaele refere que: “[w]hether serious or 

comical, wordplay creates linguistic problems of translatability because different 

languages have different meaning-form distributions” (Vandaele, 2010: 181). A 

estratégia aplicada para superar estes desafios de tradução não será universal a todos os 

textos nem a todos os pares linguísticos, pelo que existem várias possibilidades de solução 

de acordo com o mais adequado no texto em questão: 

[…] translation can go from one pun type to another […], from pun to non-

pun, from pun to a rhetorically related device such as repetition, alliteration or 

rhyme. (Delabastita 1996 apud Vandaele, 2010: 181) 

Determinar a estratégia a adotar implica reconhecer o impacto que o trocadilho ou o 

humor tem no TP e como esse impacto pode ser transmitido pelo TCh, pelo que para além 

do fator linguístico devem ser tidos em consideração os fatores textual e contextual. 

Aliada a estes fatores, podemos argumentar, está também a criatividade do tradutor. 

A criatividade é um tópico um quanto controverso no âmbito da tradução que não 

reúne consenso. De uma perspetiva obsoleta na qual a atividade da tradução era entendida 

apenas como uma transferência entre duas línguas (“word-for-word translation”) a 

criatividade era algo atribuído apenas ao autor do texto e não ao tradutor. Já em 1964, 

Eugene A. Nida distingue entre equivalência formal e dinâmica, argumentando que a 

primeira se aplica a uma tradução que será uma reprodução mais literal do texto 

(aproximando-se da “word-for-word translation”), enquanto a equivalência dinâmica 

deverá ter como prioridade a compreensão da mensagem na cultura da língua do TCh, 

sendo que a equivalência é feita ao nível do efeito comunicativo. Embora Nida tenha 

pensado a equivalência dinâmica no âmbito da tradução da Bíblia, esta abordagem 

permitiu contemplar toda a atividade da tradução como algum mais do que a mera 

transferência de palavras de uma língua para outra, abrindo também caminho para a 

formulação das teorias funcionalistas. Ora, se a tradução é uma atividade dinâmica que 

tem em consideração a função comunicativa do TCh na cultura da língua de chegada, tal 
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envolve a adoção de estratégias cuja realização se liga à criatividade do tradutor. Ainda 

assim, a importância da criatividade do tradutor é reconhecida em áreas como a tradução 

literária, incluindo textos poéticos, na tradução de trocadilhos e jogos de palavras e, mais 

recentemente, aliada à localização e à transcriação (tipicamente associada à tradução de 

publicidade). Enquanto podemos argumentar que estes sejam os domínios da tradução 

onde a necessidade de uma estratégia de solução  criativa surja com maior frequência, a 

mesma não se restringe a estes casos. Margherita Ulrych argumenta que a criatividade na 

tradução se manifesta sempre que os tradutores fazem alterações necessárias para dar 

resposta às diferenças culturais: “make the necessary changes […] to compensate and 

account for cross-cultural differences pertaining to genre” (Ulrych, 2003: 137). Assim, a 

criatividade é algo transversal a todos os domínios da tradução. Na sua defesa da tradução 

técnica enquanto ramo complexo no qual raramente é reconhecida a necessidade de 

estratégias criativas, Byrne vai ao encontro da ideia de Ulrych: “[…] technical translators 

have to find novel and creative linguistic solutions to ensure successful communication.” 

(Byrne, 2006: 5). Assim, a criatividade por mim entendida como qualquer alteração que 

o tradutor necessite de fazer para dar resposta a elementos culturais que se manifestam de 

forma diferente nas culturas de partida e de chegada. 

Coloca-se então a questão: será a criatividade algo que se impõe ao que “normalmente” 

acontece na atividade da tradução? Carol O’Sullivan (2010: 45) defende que a 

criatividade pode ser definida como algo que acontece na tradução e algo que de facto é 

exigido aos tradutores. A par disto, vários académicos defendem que a criatividade pode 

ser uma competência desenvolvida, senão mesmo ensinada, nos estudantes de tradução. 

Assim, tradução e criatividade cruzam-se nos diferentes domínios, sendo quase 

impossível pensar a tradução sem que esta exija determinado nível de criatividade. 

Neste sentido, embora os casos abaixo apresentados não tenham sido os únicos nos 

quais foi necessário adotar uma estratégia criativa, foram dos casos mais evidentes 

devido, precisamente, à presença de jogos de palavras e de referências extralinguísticas. 

Os exemplos são, ainda, títulos que precedem a descrição e apresentação do produto, pelo 

que tendem a conter elementos mais apelativos.  

O cliente ao qual pertencem estes textos forneceu bastantes indicações relativamente 

à tradução dos textos, tais como manter um registo informal, converter medidas, caso as 

mesmas estivessem presentes, e qual a tradução a utilizar para algumas palavras ou 

expressões em concreto, algo que também poderia ser verificado através da consulta das 
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memórias de tradução disponibilizadas pelo cliente. Estas indicações eram comuns aos 

três projetos mencionados. 

Identificação do projeto: 2020_0402 

− Par de línguas: EN_US → PT_PT;  

− N.º de palavras: 1000; 

− Tempo despendido: 2 horas;  

− Área temática: marketing;  

− Função do texto: apelativa;  

− Contexto: publicidade a artigos de desporto;  

− Público-alvo: clientes da marca;  

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 

 

Neste primeiro caso, o produto publicitado tratava-se de um equipamento ligado ao 

futebol, daí a utilização da palavra “pitch” no título. 

Texto de partida Texto de chegada 

Colors rise to a new pitch As cores ascendem a um novo campo 

 

No entanto, para além desta conotação, que remete para um campo de futebol, esta 

palavra pode ainda remeter para o sentido de “nível”/ “patamar”, sobretudo já que é 

precedida pelo verbo “rise”. 

 

Figura 17: Quarta entrada da definição de "pitch (n.)" pelo dicionário online Merriam-Webster. Disponível em 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/pitch. 

Este jogo de palavras serve-se, assim, da homonímia. 

Devido à ligação com o produto e com a marca, a prioridade da interpretação atribuída 

aqui foi a imagem do campo de futebol; contudo, a palavra “campo” em português pode 

ter vários sentidos figurados que podem também permitir essa dualidade de 

interpretações, sobretudo se entendido figurativamente enquanto “domínio”: 

 

 Figura 18: Entrada nº18 da definição de "campo" pela Infopédia. Disponível 

em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/campo 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/pitch
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/campo
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O próximo exemplo, retirado do mesmo projeto, é um caso no qual o TCh foi alterado 

na revisão, decisão com a qual concordo. 

Texto de partida Texto de chegada Revisão 

Sneak in some culture Acrescenta alguma cultura Cultura das sapatilhas 

 

O TCh serve-se da aproximação fonética e gráfica entre “sneak” e “sneakers”, uma 

vez que o produto publicitado eram sapatilhas. Enquanto verbo transitivo, tal como se 

apresenta no TP, o dicionário online Merriam-Webster define “sneak” da seguinte forma: 

 

Figura 19: Definição de "sneak" pelo dicionário online Merriam-Webster. Disponível em https://www.merriam-

webster.com/dictionary/sneak 

Na minha tradução, houve uma tentativa de transpor para o TCh esta ideia de “trazer 

algo de forma discreta ou disfarçada”, contudo por me encontrar tão focada neste 

significado da palavra “sneak”, não estabeleci qualquer conexão com o produto 

publicitado, indo contra o princípio que foi tomado noutros casos abaixo apresentados. 

Outro componente importante do TP era a referência à cultura ligada ao produto. A 

sugestão da revisão resulta no título mais apelativo capaz de fazer referência aos dois 

elementos fundamentais do TP: a cultura e o produto publicitado. 

Identificação do projeto: 2020_0220 

− Par de línguas: EN_US → PT_PT;  

− N.º de palavras: 2500; 

− Tempo despendido: 5 horas;  

− Área temática: marketing;  

− Função do texto: apelativa;  

− Contexto: publicidade a artigos de desporto;  

− Público-alvo: clientes da marca;  

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 
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Neste exemplo, o produto publicitado era uma camisola cujo modelo remetia para um 

outro produto, umas sapatilhas. 

Texto de partida Texto de chegada 

Sweatin’ the sneakers Ao estilo das sapatilhas 

 

O jogo de palavras é feito através da palavra “sweatin’”, já que a mesma remete para 

a palavra “sweater” ao mesmo tempo que no título se relaciona com o uso e representação 

do calçado. Assim, neste caso, como em muitos outros, foi fundamental ter em conta o 

contexto para determinar uma solução de tradução. Desta forma, a partir deste título, o 

leitor perceberá que o produto abaixo publicitado estará, de alguma forma, relacionado 

com determinado tipo de calçado.  

Ainda no mesmo projeto, surge um título relacionado com a apresentação de um boné. 

Texto de partida Texto de chegada 

Heads-up display De cabeça erguida 

 

Devido ao produto para o qual remete, aqui a palavra chave é “heads-up”11, já que a 

cabeça é a parte do corpo em que o boné será usado. Por outro lado, a expressão “heads-

up” acarreta ainda uma conotação de alerta, como demonstrado pelas entradas do 

dicionário online Merriam-Webster: 

 
11 Note-se que “heads-up display” pode também significar “Monitor de Alertas”, “Ecrã de Alertas” ou pela 

sigla em inglês HUD (Heads-up Display), sendo um instrumento inicialmente desenvolvido para utilização 

em aeronaves que visava fornecer informações visuais ao piloto sem que este tivesse de desviar os olhos 

do alvo à frente da aeronave. No entanto, neste contexto de descrição do produto (boné), esta interpretação 

não foi aplicada aqui. 
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Ainda assim, o texto de partida transmite uma posição assertiva de exibição do produto 

e orgulho no mesmo, sendo que do ponto de vista do marketing, esta associação de 

sensações positivas à marca e ao produto é fundamental. Desta forma, a imagem da 

“cabeça erguida” transmite estas mesmas sensações positivas (exibição de orgulho), ao 

mesmo tempo que remete para a parte do corpo em que o boné será usado. 

Os seguintes exemplos inserem-se num outro projeto. 

Identificação do projeto: 2020_0230 

− Par de línguas: EN_US → PT_PT;  

− N.º de palavras: 2300; 

− Tempo despendido: 3,5 horas;  

− Área temática: marketing;  

− Função do texto: apelativa;  

− Contexto: publicidade a artigos de desporto;  

− Público-alvo: clientes da marca;  

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 

 

Neste próximo exemplo, o produto publicitado eram umas calças para mulher, sendo 

utilizado o termo “hip-huggers”. Quando utilizada em referência a um indivíduo, a 

palavra “hugger” remete para alguém que tem o hábito estabelecer contacto físico com 

outros através do abraço; todavia, não existe um termo em português para “hugger”, sendo 

Figura 20: Definição de "heads-up" pelo dicionário online Merriam-Webster. Disponível 

em https://www.merriam-webster.com/dictionary/heads-up 
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que a tradução poderia ser feita através de uma expressão como “alguém que gosta de 

abraços”. 

Texto de partida Texto de chegada 

The future of hip-huggers O futuro do conforto a nível das ancas 

 

No entanto, neste contexto, “huggers” está diretamente relacionado com “hips”, um 

elemento fundamental a manter no TCh já que a inovação do produto se encontrava, 

precisamente, ao nível das ancas. Foi então pensada a utilização do nome “conforto” uma 

vez que o TP invoca essa sensação positiva de forma implícita ao utilizar a palavra 

“hugger”. 

O desafio encontrado no seguinte exemplo prende-se com a utilização das palavras 

“court” e “pitch” no mesmo segmento, já que, dentro do contexto do desporto, ambas são 

traduzidas para “campo” (embora digam respeito a campos de desportos diferentes). 

Texto de partida Texto de chegada 

Rep your team from court to pitch. Representa a tua equipa de futebol nas 

partidas de basquetebol. 

The XXX Top gives you soccer pride in a 

basketball-inspired design. 

A camisola XXX mostra o teu orgulho no 

futebol com um design inspirado no 

basquetebol. 

 

A par disto, mais uma vez, foi extremamente importante ter o contexto em 

consideração, já que o segmento seguinte especificava os desportos em questão (futebol 

e basquetebol), pelo que a solução encontrada na tradução para português foi, 

precisamente, fazer uma referência direta aos desportos mencionados posteriormente. 

Por fim, neste mesmo projeto, outro produto publicitado foi um chapéu num estilo 

comummente conhecido em português como “chapéu de pescador” ou “panamá” 

(“bucket” em inglês). No entanto, uma das indicações do cliente era, precisamente, 

manter este termo em inglês. 

Texto de partida Texto de chegada 

Buckets of style Estilo Bucket em grande 
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A expressão inglesa “buckets of” é utilizada em contextos informais e remete para uma 

grande quantidade de algo: 

 

 

Embora em português pudesse ser construída uma expressão semelhante para 

transmitir a ideia de grandes quantidades (como “baldes de”), era fundamental, neste caso, 

fazer referência direta ao modelo “bucket” e, portanto, mantê-lo no TCh, ao mesmo tempo 

que se transmitia essa ideia de grandes quantidades. Assim, através da formulação “estilo 

Bucket” é feita a referência ao modelo e ao estilo do tipo de chapéu, enquanto que o 

complemento “em grande” transmite essa ideia de quantidades elevadas. 

3.5. Legendagem 

Este projeto dizia respeito a um conjunto de vídeos que promoviam a adoção de hábitos 

saudáveis, desde uma boa alimentação e execução de exercício físico, à importância da 

qualidade das horas de sono. Relativamente à legendagem, foram fornecidas diretrizes 

por parte do cliente, incluindo a necessidade de manter o tom informal e de não 

ultrapassar os 43 caracteres por linha, sendo que, por se tratar de uma transcrição do 

diálogo, o TP não cumpria com este limite de caracteres. Para além disso, foi fornecido o 

acesso ao vídeo, o que, como seria de esperar, foi bastante útil no processo de tomada de 

decisões.  

Identificação do projeto: 2020_0338 

− Par de línguas: EN → PT_PT;  

− N.º de palavras: 2200; 

− Tempo despendido: 4 horas;  

Figura 21: Significado da expressão "Buckets of something" pelo dicionário online Macmillan. 

Disponível em https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/buckets-of-something 
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− Área temática: hábitos saudáveis;  

− Tarefa: legendagem 

− Ferramentas utilizadas: SDL Trados Studio 2019 

 

O processo de sincronização das legendas com a imagem, ou seja, a marcação da 

entrada e da saída de cada legenda, comummente chamado de spotting ou cueing, foi feito 

pelo cliente. 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, para além de envolver a tradução de um 

TP para um TCh, a legendagem exige ainda a passagem de um texto oral para um texto 

escrito. Esta passagem da oralidade para a escrita implica que alguns elementos do 

discurso oral tenham de desaparecer ou que a informação enunciada no diálogo seja 

simplificada na sua forma escrita. Diáz Cintas e Remael (2014: 145) afirmam que as 

legendas apresentam quase sempre uma versão reduzida do discurso oral, algo necessário 

para cumprir o limite de caracteres e certificar de que o público consegue ler toda a 

legenda. 

Indeed, subtitling can never be a complete and detailed rendering. And neither 

should it, for that matter. Since the verbal subtitle sign interacts with the visual 

and oral signs and codes of the film, a complete translation is, in fact, not 

required. (Diáz Cintas e Remael, 2014: 145) 

Posto isto, os autores argumentam que existem dois tipos de redução: total ou parcial. 

A redução total prende-se com a eliminação ou omissão de elementos que não são 

importantes para a compreensão da mensagem; por outro lado, a redução parcial prende-

se com a condensação da mensagem, reformulando o que é mais relevante na mensagem, 

de forma a torná-la concisa. Estas duas formas de redução podem ocorrer em simultâneo 

na mesma legenda. A tabela abaixo apresenta alguns exemplos onde foram feitas 

reduções. 

Texto de partida Texto de chegada 

For example, say you're going to do an 

exercise 

Imaginemos que vais fazer um exercício 

pick the harder option and say, "Mmm, no. devemos tomar a opção mais difícil e pensar 

___________ 
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___________12 

Not gonna breathe life into that one." 

"não vou dar importância àquele pensamento." 

So I make it kind of like this fun game, Faço disto um jogo divertido, 

and I'm gonna kind of bad ass my way over 

that, 

vou superá-lo com afinco 

- I meditate every single day, 

___________ 

and I have for the past three years. 

- Medito todos os dias 

___________ 

desde há três anos. 

 

Nos primeiros exemplos, são retirados elementos característicos da oralidade que não 

contribuem para a compreensão da mensagem tais como “For example” e “Mmm, no". 

Nos dois exemplos a seguir, foram retirados elementos característicos da oralidade, mas, 

ao mesmo tempo, a mensagem foi simplificada. O último exemplo demonstra como o 

processo de redução parcial torna a informação mais concisa, principalmente na segunda 

legenda: “and I have for the past three years”. Uma solução de tradução documental que 

não tivesse limites de caracteres poderia ser “e tenho-o feito durantes os últimos três 

anos”. Contudo, esta frase bastante longa foi reduzida para “desde há três anos”, sendo 

que a ligação com legenda anterior é feita através da pontuação (vírgula) e da preposição 

“desde” ao invés da conjunção “e”. 

Outra questão fundamental ao elaborar as legendas e com o objetivo de cumprir com 

o limite de caracteres por linha prende-se com a segmentação de uma só legenda em duas 

linhas, tendo em consideração aspetos gramaticais e sintáticos: 

When making use of the two lines of a subtitle, the segmentation of the text 

should follow syntactic and grammatical considerations rather than aesthetic 

rules, e.g. having lines with a symmetrical layout. (Diáz Cintas e Remael, 2014: 

172) 

Embora, regra geral, a convenção preferencial seja que, numa legenda de duas linhas, a 

de baixo seja a mais extensa, deve ser dada prioridade às considerações gramaticais e 

sintáticas fazendo, por exemplo, a segmentação através de orações coordenadas ou 

 
12 Sinalização para demonstrar que a frase se encontrava dividida em legendas diferentes.  
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subordinadas e evitando, por outro lado, separar os elementos de grupos nominais e 

verbais. Na tabela abaixo, estão representados alguns exemplos onde essas considerações 

foram seguidas para dividir as legendas com duas linhas. 

Texto de partida Texto de chegada 

- Todos sabemos que o sono é muito 

importante para a saúde. 

- Todos sabemos que o sono  

é muito importante para a saúde. 

Hold for up to a minute, then reverse the 

movement 

Mantém durante um minuto 

e depois inverte o movimento 

Sometimes we get food cravings even when 

we're not hungry, 

Às vezes temos desejos 

quando não temos fome, 

 

No primeiro caso, a divisão é feita através entre o grupo nominal “o sono” e o grupo 

verbal “é muito importante para a saúde” (sendo que ambos se inserem numa oração 

subordinada). No caso seguinte, a segmentação é feita através da divisão das orações 

coordenadas, sendo que a conjunção copulativa “e” é colocada no início da linha de baixo. 

Isto vai, ainda, ao encontro das diretrizes fornecidas pelo cliente, onde se salientava que 

uma linha não devia terminar com uma conjunção. Por fim, no terceiro exemplo, a 

segmentação é novamente feita através da divisão das duas orações, sendo que neste caso 

se trata de uma relação de subordinação temporal. Embora tal não seja explicitamente 

apontado, já que o enfoque é dado a outros aspetos, convém notar que nos exemplos 

abaixo apresentados também são percetíveis as estratégias de redução, já que é algo 

transversal a todo o TP a ser legendado. 

Outro aspeto a considerar na tarefa da legendagem é a utilização de sinais de 

pontuação, já que a mesma pode divergir das regras de utilização num texto escrito. 

Texto de partida Texto de chegada 

Food cravings happen to everyone, even 

trainers. 

Todos temos desejos de comida, 

até os treinadores. 

I wanna talk to you about something Quero-vos falar sobre algo 
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A par dos pontos finais, as vírgulas são o sinal de pontuação mais utilizado na 

legendagem, sendo aquele cuja utilização apresenta uma maior flexibilidade (Diáz Cintas 

e Remael, 2014: 105). Normalmente utilizadas para sinalizar uma breve pausa, as vírgulas 

devem também marcar e acompanhar a prosódia da fala. No primeiro exemplo, 

observamos, ainda, como através da vírgula é feita a segmentação da legenda em duas 

linhas. 

Numa convenção generalizada, os dois pontos seguem nas legendas as regras 

gramaticais aplicadas à sua utilização num texto, podendo preceder uma lista, uma 

enumeração e uma explicação. No segundo exemplo, os dois pontos são precisamente 

utilizados para explicitar o tema sobre o qual se vai falar a seguir. No terceiro caso, os 

dois pontos foram utilizados para introduzir uma citação. 

As aspas são normalmente utilizadas para demarcar discurso direto, uma citação ou 

informação que uma personagem possa estar a ler de uma carta, por exemplo. No caso do 

terceiro exemplo, as aspas demarcam um pensamento do interlocutor do vídeo, com a 

particularidade de ser uma frase que ocupa duas legendas. Segundo Diáz Cintas e Remael 

(2014: 119), embora existam abordagens diferentes, o ideal será abrir as aspas em todas 

as legendas da frase entre aspas e fechá-las apenas na última. Todavia, os autores apontam 

uma exceção nas citações que ocupam apenas duas linhas, abrindo aspas na primeira e 

fechando na segunda. Embora se trate dessa situação, tal não foi cumprido neste exemplo 

de forma a seguir as diretrizes do cliente nas quais, independentemente do número de 

___________ 

that's really important to me: self-talk. 

___________ 

importante para mim: o diálogo interno. 

where you say, "Oh my gosh, I'm doing really 

bad 

___________ 

"at this exercise, and that's all it is." 

em que pensas: "Não me estou a sair bem 

___________ 

"neste exercício, e é isso". 

- Hey, everyone. I'm XXX. 

___________ 

- And I'm XXX 

- Olá, malta. Sou o XXX. 

___________ 

- Eu sou a XXX. 
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legendas ocupadas com a citação, as aspas deviam ser abertas em todas as legendas e 

fechadas apenas na última. 

Uma vez que alguns dos vídeos continham mais do que um interveniente, foram usados 

travessões para indicar o diálogo entre dois elementos, conforme representado no quarto 

exemplo. Embora os travessões já se encontrassem no TP, facilitando a identificação do 

respetivo interveniente, saliento a vantagem do acesso à imagem nomeadamente na 

identificação de um interveniente masculino ou feminino. Uma vez que, por exemplo, os 

adjetivos em inglês são, na sua maioria, uniformes no masculino e no feminino, o acesso 

à imagem ajuda a determinar qual o género a utilizar em português. Veja-se o exemplo 

abaixo: 

Texto de partida Texto de chegada 

When I'm sad, angry, or fearful, Quando estou triste, zangada ou com medo 

 

Os números são também um elemento a ter em conta na legendagem, já que a sua 

representação na frase obedece a diferentes convenções. Neste projeto, eram poucas as 

instâncias nas quais estava presente um número. Ainda assim, saliento que todos os 

números presentes no TP eram cardinais, sendo que, de acordo com as diretrizes do 

cliente e com o que é convencional, os números de um a dez foram escritos por extenso 

e os números superiores a dez na sua forma de dígitos. 

 

 

Para além destes elementos linguísticos, foi já mencionado no capítulo anterior outras 

dificuldades que podem surgir na atividade de legendagem, nomeadamente o recurso ao 

humor e a referências compreendidas dentro de determinada cultura. 

Texto de partida Texto de chegada 

I can go up to 15 to 20 minutes, no problem. Consigo meditar durante 15 a 20 minutos. 

at a 90 degree angle. num ângulo de 90 graus. 

just three times a day. apenas três vezes por dia. 

I've come up with four key strategies Criei quatro estratégias essenciais 
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Saliento, neste projeto, dois casos de referências compreendidas na cultura de partida, 

mas que, para serem compreendidas pela cultura de chegada, exigiram alguma adaptação. 

Ambas ocorreram na mesma legenda e, prendendo-se com comida no âmbito dos hábitos 

alimentares, referem-se a alimentos estaladiços. As legendas anteriores são apresentadas 

de forma a proporcionar contexto. 

Texto de partida Texto de chegada 

For example, if I'm craving chips, I'll ask myself 

___________ 

whether I'm really just in the mood for 

something crunchy. 

___________ 

Instead of hitting the nearest vending machine 

___________ 

for junk food, I will get the crunch I'm 

___________ 

looking for with snack like plantain chips or 

trail mix. 

Se quiser batatas fritas, questiono-me 

___________ 

se na verdade não me apetece algo crocante. 

___________ 

Em vez de ir a uma máquina automática 

___________ 

comprar comida de plástico, 

vou buscar esse crocante 

___________ 

a rodelas de banana desidratada 

ou a frutos secos. 

 

O caso das “plantain chips” prende-se precisamente com o termo “plantain”, definido 

pelo dicionário online de Cambridge da seguinte forma: 

Figura 22 - Definição pelo dicionário online de Cambridge. Disponível em 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plantain 
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Sendo bastante semelhante a uma banana, apresenta características distintas da mesma, 

tais como o seu exterior verde ou o facto de ser, normalmente, consumido cozinhado, tal 

como é referido na definição pelo dicionário online Merriam-Webster: 

 

Figura 23: Definição pelo dicionário online Merriam-Webster. Disponível em https://www.merriam-
webster.com/dictionary/plantain 

Ainda assim, para o público da cultura da língua de chegada, a banana é um fruto 

bastante reconhecido, sendo que a solução foi mencionar este fruto. Saliento, ainda, que 

a imagem mostrava as tais chips, pelo que o texto na legenda não poderia entrar em 

conflito com a imagem representada no ecrã, reforçando a decisão de optar por “rodelas 

de banana desidratada”. Foi acrescentada a descrição da forma –“rodelas” – por ser aquela 

representada na imagem; por outro lado, a palavra “desidratada” remete para essa textura 

estaladiça que a banana na sua forma natural não tem. 

Por outro lado, “trail mix” diz respeito a um conjunto de alimentos, dos quais fazem 

parte os frutos secos: 

 

Figura 24: Definição pelo dicionário online Merriam-Webster. Disponível em https://www.merriam-
webster.com/dictionary/trail%20mix 

Além disso, os “frutos secos” em português incluem tanto os vários tipos de nozes 

como as frutas desidratadas, sendo um termo mais abrangente que os termos apontados 

“nuts” e “dried fruits”, aproximando-se da composição do “trail mix”. 
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Retomando Delia Chiaro (2009), já mencionada no capítulo anterior, a estratégia 

encontrada para a tradução de “plantain chips” foi fornecer uma referência equivalente 

na língua de chegada (“chunking sideways”) enquanto na tradução de “trail mix” a 

referência tornou-se mais específica (“chunking down”).  
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Considerações finais 

A realização do estágio curricular constituiu uma etapa fundamental na minha 

formação enquanto futura tradutora, já que representa a parte prática que complementa 

os conhecimentos adquiridos no curso de MTSL. Sendo o meu primeiro contacto direto 

com o mercado de trabalho da tradução, e de acordo com as minhas expectativas iniciais, 

revelou ser uma experiência fundamental que proporcionou crescimento a nível 

profissional e desenvolvimento de várias competências. 

Se o mestrado nos prepara para a atividade de tradução em si mesma, o estágio na 

empresa proporciona o contacto com todas as fases de um projeto, desde que é solicitado 

pelo cliente até à sua entrega ao mesmo, algo que é fundamental para o desenvolvimento 

de autonomia e organização de um tradutor, quer trabalhando enquanto freelancer ou 

integrado numa equipa. Além disso, a rotina diária de um ambiente profissional 

contribuiu para me aperceber do meu ritmo de trabalho e, com o tempo, sentir uma 

melhoria na produtividade. 

O contacto próximo com a minha supervisora de estágio, Lisbeth Ferreira, 

proporcionou o diálogo e a troca de ideias que muitas vezes levaram a que várias dúvidas 

fossem esclarecidas mais rapidamente e a que soluções fossem mais facilmente 

encontradas. Considero a variedade de tarefas realizadas e de géneros textuais trabalhados 

uma das maiores vantagens desta experiência já que permitiu adquirir competências de 

forma a perceber qual a melhor forma de os abordar e quais as estratégias mais adequadas 

para cada tipo de situação. No caso das patentes, por exemplo, que, num primeiro 

contacto, levantava questões, sobretudo por nunca ter trabalhado com o género, notei uma 

evolução positiva, já não causando estranheza e sentindo-me totalmente capaz de 

trabalhar com o género. Além disso, o uso recorrente do SDL Trados Studio 2019, a CAT-

Tool mais utilizada, permitiu não só consolidar conhecimentos previamente adquiridos 

sobre a ferramenta, como tomar conhecimento e aprender a utilizar outras funcionalidades 

como, por exemplo, os plugin, bastante úteis na atividade da tradução. 

A realização do relatório numa fase final do estágio permitiu, ainda, uma reflexão 

acerca dos trabalhos realizados e das opções tomadas, desenvolvendo uma capacidade de 

autocrítica, essencial para o crescimento do tradutor enquanto profissional. 
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Anexos 

  Anexo 1 - Lista de projetos 

N.º de projeto Tipo de trabalho Género de texto Área temática N.º de 

palavras 

N.º de horas 

despendidas 

CAT-Tools 

2020_0201 Tradução Instruções/procedimentos Medicina 950 3,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0202 Tradução – 

Localização 

Página web Informática 3200 8 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0203 Tradução Texto publicitário Marketing 1100 3,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0204 Revisão   2700 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0205 Tradução Comunicação interna Marketing 800 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0206 Tradução Comunicação interna Marketing 800 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0207 Tradução – 

Legendagem 

  720 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0208 Tradução Texto Publicitário Marketing 2000 4,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0209 Tradução Patente Técnica 13000 35 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0210 Revisão   2500 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0211 Tradução Texto publicitário Marketing 1600 4,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0212 Revisão   900 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0213 Tradução Artigo de divulgação Marketing 1000 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0214 Tradução Texto publicitário Marketing 600 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0215 Tradução Artigo de divulgação Marketing 800 1 SDL Trados Studio 

2019 
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2020_0216 Revisão   3000 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0217 Revisão   700 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0218 Tradução Texto publicitário Marketing 680 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0219 Tradução Texto publicitário Marketing 550 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0220 Tradução Texto publicitário Marketing 2500 5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0221 Revisão   2500 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0222 Revisão   600 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0223 Tradução Patente Técnica 5600 16 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0224 Tradução Texto publicitário Marketing 800 2,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0225 Tradução Texto publicitário Marketing 2800 4,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0226 Tradução Texto publicitário Marketing 1300 4 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0227 Revisão   1000 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0228 Revisão   1200 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0229 Revisão   2950 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0230 Tradução Texto publicitário Marketing 2300 3,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0231 Tradução Contrato Jurídica 2300 19 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0232 Tradução Texto publicitário Marketing 1180 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0301 Tradução Texto publicitário Marketing 2310 3,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0302 Tradução Texto publicitário Marketing 1050 3 SDL Trados Studio 

2019 
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2020_0303 Revisão   1400 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0304 Tradução – 

Legendagem 

  2540 5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0305 Revisão   450 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0306 Tradução Folheto informativo Medicina 600 3,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0307 Tradução Patente Técnica 5830 16 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0308 Revisão   1000 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0309 Revisão   600 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0310 Tradução Folheto informativo Medicina 320 1,5  

2020_0311 Tradução Texto publicitário Marketing 1540 3 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0312 Tradução Texto publicitário Marketing 1470 2,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0313 Revisão   8000 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0314 Tradução Texto publicitário Marketing 1400 2,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0315 Revisão   1000 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0316 Tradução Texto publicitário Marketing 1820 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0317 Tradução Instruções/procedimentos Informática 1700 8 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0318 Tradução Texto publicitário Marketing 1000 2.5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0319 Revisão   4300 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0320 Tradução Patente Técnica 5400 16 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0321 Revisão   650 0,5 SDL Trados Studio 

2019 
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2020_0322 Revisão   400 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0323 Tradução Texto publicitário Marketing 2030 3,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0324 Revisão   1000 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0325 Revisão   2800 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0326 Tradução Contrato Medicina/Jurídica 3030 8 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0327 Revisão   960 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0328 Revisão   2000 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0329 Tradução Comunicação interna Técnica 970 3 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0330 Tradução Instruções/procedimentos Informática 1700 4 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0331 Revisão   1300 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0332 Revisão   600 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0333 Tradução Patente Técnica 5500 16 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0334 Revisão   4300 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0335 Revisão   900 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0336 Revisão   1100 0,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0337 Tradução Texto publicitário Marketing 1300 3 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0338 Tradução – 

Legendagem 

  2220 4 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0339 Revisão   2000 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0340 Revisão   900 0,5 SDL Trados Studio 

2019 
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2020_0341 

 

Tradução Instruções/procedimentos Marketing 470 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0342 Tradução Texto publicitário Marketing 1700 2,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0401 Tradução Contrato Jurídica 1200 6 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0402 Tradução Texto publicitário Marketing 1000 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0403 Tradução Instruções/procedimentos Técnica 2400 8 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0404 Tradução Patente Técnica 3900 12 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0405 Tradução Texto publicitário Marketing 2200 6 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0406 Revisão   1800 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0407 Tradução Instruções/procedimentos Técnica 1500 3 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0408 Tradução Contrato Jurídica 7500 24 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0409 Tradução Texto publicitário Marketing 980 3 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0410 Tradução Texto publicitário Marketing 600 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0411 Tradução Texto publicitário Marketing 480 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0412 Tradução Folheto informativo Medicina 1200 4 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0413 Tradução Patente Técnica 3400 10 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0414 Tradução Texto publicitário Marketing 600 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0415 Tradução Texto publicitário Marketing 750 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0416 Tradução Texto publicitário Marketing 1060 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0417 Tradução Artigo Marketing 1450 1,5 SDL Trados Studio 

2019 
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2020_0418_ Tradução – 

Localização 

Página web Informática 330 1 Memsource 

2020_0419 Tradução Artigo de divulgação Informática 600 1,5 Memsource 

2020_0420 Tradução Artigo de divulgação Informática 300 1 Memsource 

2020_0421 Tradução Artigo de divulgação Informática 600 1,5 Memsource 

2020_0422 Tradução – 

Localização 

Página web Informática 700 2 Memsource 

2020_0423 Tradução – 

Legendagem 

  1300 2 SDL Trados Studio 

2019 

 

2020_0424 

Tradução – 

Legendagem 

  1500 2,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0425 Tradução – 

Localização 

Página web Informática 1200 3 Memsource 

2020_0426 Tradução – 

Localização 

Página web Informática 300 0,5 Memsource 

2020_0427 Tradução – 

Localização 

Página web Informática 360 0,5 Memsource 

2020_0428 Tradução – 

Localização 

Página web Informática 250 0,5 Memsource 

2020_0429 Tradução – 

Legendagem 

  1000 2 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0430 Revisão   3000 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0431 Revisão   4000 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0432 Tradução Artigo de divulgação Marketing 770 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0433 

 

Tradução Texto publicitário Marketing 530 1 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0434 Tradução Artigo de divulgação Marketing 900 1,5 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0435 Tradução Texto publicitário Marketing 600 1 SDL Trados Studio 

2019 

 

2020_0436 

 

Tradução Artigo de divulgação Marketing 1500 3 SDL Trados Studio 

2019 

2020_0437 Tradução Instruções/procedimentos Técnica 3700 10 SDL Trados Studio 

2019 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Protocolo de estágio 
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Apêndice 2 – Plano de estágio 

 


