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Resumo 

 O presente relatório é redigido com o objetivo de elaborar uma reflexão crítica 

sobre o trabalho desenvolvido ao longo do estágio curricular realizado na empresa 

Expressão Lda., de 3 de fevereiro a 4 de junho de 2020, e que consiste na componente 

final de avaliação para a conclusão do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

(MTSL). 

 O principal objetivo prende-se com refletir sobre os conhecimentos práticos 

adquiridos no desempenho das funções de uma tradutora estagiária, através da descrição 

das atividades realizadas na empresa acolhedora, do enquadramento teórico dos trabalhos 

executados e da análise de alguns exemplos que ilustram as dificuldades vividas e 

superadas como tradutora. 

Palavras-chave: relatório de estágio, tradução, tradução de especialidade 

 

 

 

Abstract 

This report is written with the aim of developing a critical reflection on the work carried 

out during the curricular internship at Expressão Lda., from February 3rd to June 4th, and 

which consists of the final evaluation element to conclude the Master's degree in 

Translation and Language Services (MTSL). 

The main objective is to reflect on the practical knowledge acquired through performing 

the duties of a trainee translator, describing the activities carried out in the host company, 

a theoretical framework for the work carried out and analysing some examples illustrating 

the difficulties experienced and overcome as a translator. 

Keywords: internship report, translation, specialized translation 
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Introdução 

 O presente relatório foi elaborado no âmbito do Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos sob a orientação da Professora Doutora Maria Joana de Sousa Pinto 

Guimarães de Castro Mendonça e consiste numa descrição, reflexão e sintetização das 

atividades desenvolvidas e das capacidades adquiridas durante o estágio curricular na 

empresa Expressão Lda., que teve início dia 3 de fevereiro e terminou dia 4 de junho deste 

ano.  

 Desde o início do Mestrado que eu tinha o objetivo de optar por realizar um estágio 

numa empresa de tradução, não só por achar que esta seria a melhor forma de pôr em 

prática todos os conhecimentos teóricos que tinha adquirido ao longo dos três primeiros 

semestres, mas também porque acreditava que seria uma oportunidade para experienciar 

como funciona uma empresa de tradução, aprender quais são as várias fases da “vida” de 

um projeto de tradução e assim estar mais preparada para ingressar no mercado de 

trabalho. 

 Numa primeira parte, será apresentada a empresa de acolhimento e as razões que 

me levaram a elegê-la. De seguida, será feita uma descrição das responsabilidades e 

tarefas nela desenvolvidas, os objetivos que haviam sido estabelecidos no início do 

estágio, detalhes das traduções e revisões realizadas, como as tipologias textuais dos 

textos traduzidos ou as ferramentas de tradução utilizadas, e no final será feita uma 

apreciação global do estágio. 

 Numa segunda parte, proceder-se-á a uma abordagem teórica da tradução de 

especialidade e da importância da terminologia na tradução de especialidade de forma a 

relacionar os conhecimentos práticos adquiridos durante o estágio com os conhecimentos 

teóricos aprendidos no Mestrado de Tradução e Serviços Linguísticos. Serão também 

apresentados os principais problemas decorrentes da utilização da pós-edição, através da 

ilustração dos mesmos com exemplos práticos experienciados no decorrer do estágio. 

 Na terceira parte, serão analisadas cinco traduções realizadas, inseridas na 

respetiva área de especialidade e à luz do enquadramento teórico apresentado na segunda 

parte, de modo a apresentar as dificuldades de tradução encontradas, o processo que levou 

às soluções e a fundamentação que as justifica. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DA EMPRESA ACOLHEDORA E DO ESTÁGIO 

 

1. Motivações para a escolha do estágio e da empresa 

 Considero a possibilidade de realizar um estágio curricular no final do mestrado 

uma oportunidade de experienciar uma passagem mais estruturada e apoiada para o 

mundo laboral da tradução. Visto que ser tradutora é, do meu ponto de vista, uma 

profissão muito prática e exigente, o estágio pareceu-me ser uma melhor opção do que a 

dissertação. O estágio dar-me-ia a oportunidade de trabalhar sob pressão, naquele que é 

o verdadeiro ambiente de trabalho de uma empresa de tradução, e trabalhar com um 

horário a tempo integral fixo (8 horas diárias). Poderia ainda traduzir diferentes tipos de 

textos e documentos, com variadas dimensões e exigências, e desempenhar diferentes 

tarefas com o apoio de colegas especializados em diversas áreas. Embora ainda não 

tivesse trabalhado como tradutora numa empresa de tradução, a escassa experiência 

profissional que tive noutras áreas mostrou-me que “aprender fazendo” é um método 

extremamente eficaz de absorver uma extensa quantidade de novos conhecimentos e 

desenvolver novas capacidades num curto espaço de tempo. 

 Embora considere que o MTSL tem uma abordagem muito prática e direcionada 

para o mercado de trabalho, o estágio pareceu-me ser aquilo que faltava na minha 

formação como tradutora. Por esta razão, e por acreditar que seria a melhor maneira de 

consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do MTSL e pôr em prática aquilo que 

tinha aprendido, trabalhando lado a lado com tradutores e profissionais com anos de 

experiência, decidi optar pela realização do estágio.  

 A escolha da empresa de acolhimento foi também fruto de uma reflexão 

consciente dos meus objetivos enquanto estagiária; a empresa Expressão Lda. pareceu-

me ser a melhor opção por várias razões. Em primeiro lugar, já conhecia a Diretora Geral 

da empresa e Supervisora do estágio, a Professora Susana Peixoto, por ser a professora 

da unidade curricular de Comunicação Especializada (Tradução Económico-Financeira - 

Inglês-Português) do MTSL e, portanto, tinha tido a oportunidade de constatar não só a 

larga experiência na área da tradução que possuía, mas também as suas capacidades 

únicas de tradução e revisão.  
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 Em segundo lugar, após uma curta pesquisa sobre a empresa, foi possível 

identificar três características que, a meu ver, seriam benéficas para mim enquanto 

estagiária: a Expressão Lda. é uma microempresa com mais de 20 anos de experiência de 

tradução especializada nas áreas da tradução financeira, jurídica e marketing. Pela minha 

anterior experiência profissional em outras áreas, tive a oportunidade de constatar que, 

frequentemente, as empresas mais pequenas oferecem um ótimo ambiente de trabalho, 

com um maior apoio e acompanhamento dos seus trabalhadores. Como estagiária, 

acreditei que teria um acompanhamento mais próximo das atividades que iria desenvolver 

e beneficiaria de uma maior disponibilidade por parte dos meus colegas. Além disso, as 

áreas de tradução financeira e jurídica (que perfazem quase 50% das traduções realizadas 

pela equipa da Expressão Lda.) e de marketing e publicidade são as áreas em que me 

gostaria de especializar como tradutora, pelo que considerei que a realização de um 

estágio na Expressão Lda. seria a melhor forma de alcançar esse objetivo. De facto, pude 

beneficiar de um excelente acompanhamento e uma parte muito significativa das tarefas 

desenvolvidas consistiram na tradução e revisão de textos das áreas da economia, 

finanças, direito e marketing. 

 

2. Sobre a Expressão Lda. 

 A Expressão Lda. é uma empresa de tradução fundada em 1997 com sede na 

cidade do Porto. É constituída por uma equipa interna de 4 pessoas que presta serviços de 

tradução e serviços linguísticos em inglês, francês, alemão e espanhol e tem ainda uma 

vasta rede de fornecedores externos de serviços de tradução (tradutores freelancer) e 

serviços linguísticos em várias línguas. A equipa interna de 4 pessoas é quem dá 

preferencialmente resposta às solicitações dos clientes; no entanto, muitas vezes é 

necessário recorrer a fornecedores externos. A extensa rede de tradutores freelancer de 

que a Expressão Lda. dispõe permite responder às necessidades dos clientes e garantir a 

qualidade do serviço que é prestado. 

 A Expressão Lda. é uma empresa que oferece serviços de tradução especializada 

em variadas áreas especializadas, como economia e finanças, direito e justiça, marketing 

e publicidade, indústria e engenharia, tecnologias de informação e setores mais 

especificamente nacionais, como o setor vinícola e o da cortiça (Expressão, n.d.).  
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Figura 1 - Gráfico percentual do número de trabalhos por área de especialização na 

empresa Expressão Lda. 

 

 Fornece serviços de tradução, revisão, transcriação, legendagem, certificação e 

interpretação e tem como missão “Prestar serviços de elevada qualidade, a preços 

competitivos e com garantia de entrega no prazo contratado, de modo a contribuir para o 

crescimento global dos nossos clientes” (Expressão, n.d.). Entre as CAT tools mais 

utilizadas estão o SDL Trados Studio, o memoQ, o Smartcat e o Memsource. Os pontos 

fortes da empresa que possibilitam os resultados de grande qualidade são: a sua equipa, 

constituída por tradutores muito experientes e especializados, os avançados recursos 

tecnológicos de que dispõem e os recursos linguísticos. Estes recursos são utilizados no 

âmbito do desempenho das funções, estão organizados por áreas (que podem ser menos 

ou mais gerais) e por clientes e são fundamentais para garantir o cumprimento dos prazos, 

que por vezes são bastante curtos, e também para garantir a consistência e a qualidade do 

resultado. O volume de trabalho da empresa é significativamente elevado, com mais de 

350 clientes das mais diversas áreas e mais de 58 milhões de palavras traduzidas desde a 

sua fundação (Expressão, n.d.). Os seus valores incluem a “integridade, transparência, 

melhoria contínua, serviço ao cliente e o cumprimento de prazos” (Expressão, n.d.), o que 

se traduz num trabalho exigente para obter resultados de qualidade, que foi possível 

verificar todos os dias em todas as etapas dos projetos de tradução.  

 

3. Descrição do estágio realizado 

 3.1 Duração do estágio 
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 Como ficou definido no Protocolo de Estágio celebrado entre a empresa, a 

Faculdade e a estagiária, o estágio teve a duração de aproximadamente 10 semanas, de 

forma a completar as 375 horas predefinidas. As datas iniciais de início e conclusão do 

estágio eram 3 de fevereiro e 20 de abril. Embora o horário pudesse ser flexível, a jornada 

de trabalho era, por regra, de 8 horas diárias - 40 horas semanais -, com algumas exceções 

(a Diretora Geral da Expressão, a Professora Susana permitia algumas variações no 

horário de trabalho quando necessário, o que representou uma enorme vantagem). No 

entanto, devido à pandemia da Covid-19 e a outros fatores, o volume de trabalho enviado 

para as estagiárias sofreu uma redução significativa e o período de estágio foi alargado 

até dia 4 de junho. Isto porque o horário, que deveria ser de 40 horas semanais e 8 horas 

diárias, foi abandonado, e a partir de dia 30 de março passei a trabalhar apenas quando 

fosse necessário (quando fosse útil para ajudarmos as nossas colegas na empresa) e apenas 

as horas necessárias para completar o trabalho enviado.  

 

  Inicialmente, o estágio desenvolveu-se num formato que combinava trabalho 

presencial e trabalho à distância: estava presencialmente no escritório à segunda e terça 

feira; os restantes dias da semana trabalhava à distância e estava em constante contacto 

com toda a equipa da Expressão Lda., pelo que era possível ter um acompanhamento tão 

próximo quanto aquele de que beneficiava nos dias em que trabalhava no escritório. 

Devido à pandemia da Covid-19 que motivou profundas alterações no dia-a-dia, o 

formato combinado de trabalho presencial e à distância teve de ser abandonado e um novo 

regime exclusivamente de trabalho à distância foi adotado na segunda parte do estágio. 

 

 3.2 Organização e funções do tradutor estagiário 

 O projeto de tradução inclui várias fases. De modo a agilizar o processo e 

maximizar a rentabilidade do tempo, todos os passos a percorrer antes da tradução e da 

revisão - como o contacto com os clientes, a receção dos novos trabalhos, envio de 

orçamentos, preparação de memórias de tradução (MT), de bases de dados terminológicas 

(BDT), atribuição e distribuição de trabalhos, receção e comunicação de indicações e 

informações dadas pelos clientes - eram desempenhadas pela Gestora de Projetos (GP). 

Também todas as ações necessárias após a tradução e revisão do trabalho, como o envio 

do resultado e nova comunicação com o cliente, eram desempenhadas pela GP, pelo que, 
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como tradutora estagiária, tive a oportunidade de me focar no processo de tradução e 

também na revisão.  

 

 

Figura 2 - Esquema simplificado das várias fases de um projeto de tradução 

 

 Sempre que me era atribuído um novo projeto, tudo aquilo de que necessitava para 

executar a tarefa estava numa pasta no servidor da empresa que a GP tinha preparado. 

Esta pasta continha, normalmente, os ficheiros originais (para servir de consulta, se 

necessário) e os ficheiros já preparados para abrir na CAT tool (que poderia ser 

especificamente indicada pelo cliente ou não), com as MT e BDT já integradas (quando 

aplicável). 

 Nos dias em que trabalhava no escritório, a GP comunicava comigo diretamente 

informando-me dos trabalhos que me seriam atribuídos, dando também indicações que 

fossem importantes, como instruções fornecidas pelos clientes, prazos a cumprir ou 

indicações sobre como desempenhar certas tarefas. Enquanto nos dias de trabalho 

presencial o modelo de trabalho foi o de um trabalhador interno, nos dias em que 

trabalhava à distância tive a oportunidade de experienciar o dia de trabalho de um tradutor 

externo ou freelancer. O processo era essencialmente o mesmo que o anteriormente 

descrito, com a diferença de que a comunicação se realizava somente por via eletrónica e 

eu utilizava apenas as CAT tools de utilização gratuita, como por exemplo o Smartcat, 
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visto que as restantes exigiam licença de utilização, a qual eu não possuía no meu 

computador pessoal.  

 A oportunidade de trabalhar como tradutor interno e externo foi essencial para 

compreender os desafios e dificuldades de cada modalidade, o que considero uma grande 

vantagem. 

 

3.3 Tipo de tarefas desenvolvidas e número de trabalhos realizados 

 No decurso do estágio, foi realizado um total de 40 tarefas, das quais 22 foram 

projetos de tradução, pós-edição ou revisão/verificação de qualidade. As restantes tarefas 

incluíram gestão terminológica, alinhamento de textos, Desktop Publishing e 

legendagem. O plano de estágio elaborado pela empresa em conjunto com a estagiária 

definia as tarefas a desempenhar ao longo dos dois meses e meio de estágio e uma 

aproximação das horas que deveriam ser investidas em cada tarefa. Este plano constituía 

uma diretriz que deveria ser seguida, mas que, naturalmente, teria de se adaptar às 

necessidades da empresa no período em que o estágio decorreu. O número de horas 

despendido em cada tarefa variava muito, dependendo da dimensão e do tipo de trabalho. 

As tarefas executadas por cada tipo de trabalho foram as seguintes: 

 

Tipo de trabalho N.º de trabalhos 

Tradução (possível recurso a MT e BDT) 14 

Revisão/verificação de qualidade 2 

Pós-edição (recurso a TA e possível recurso a 

MT e BDT) 

6 

Gestão terminológica 6 

Alinhamento de textos 2 

Desktop Publishing (DTP) 6 

Legendagem 4 

Total 40 

 

Tabela 1 - Número de tarefas executadas por tipo de trabalho 
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Figura 3 - Gráfico percentual do número de tarefas executadas por tipo de trabalho 

 

 Decidi dividir em duas categorias os trabalhos realizados de tradução, com o 

possível recurso, ou não, a recursos linguísticos como MT e BDT, e a categoria de pós-

edição com o recurso a TA e possivelmente MT e BDT porque, embora a tradução com 

recurso a MT e BDT seja também pós-edição, o tipo de tradução, como as dificuldades e 

o tempo do desempenho da tarefa, variam muito consoante se os recursos utilizados 

incluíram TA. Assim, decidi dividir as traduções realizadas por traduções executadas com 

o possível recurso a MT e BDT e pós-edição que incluía TA e possivelmente MT e BDT. 

 

 Como podemos verificar através da análise da tabela e do gráfico, a maioria dos 

trabalhos foram de tradução, seguidos pela gestão terminológica, pós-edição e Desktop 

Publishing. 

 

 3.4 Gestão Terminológica 

 Uma grande parte do tempo de estágio (cerca de 70 horas) foi dedicada à gestão 

terminológica. A gestão de terminologia passou não só pela edição de glossários já 
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existentes (2 dos trabalhos em 6 de gestão de terminologia), mas também pela elaboração 

de novos glossários (4 trabalhos em 6).  

 O primeiro trabalho de gestão terminológica que executei consistiu na edição e 

correção de um glossário técnico DE-PT da empresa que fora elaborado a partir de várias 

fontes, como por exemplo dicionários técnicos, outros glossários técnicos, glossários 

disponíveis na Internet, dicionários online, entre outros. Este era um glossário em formato 

Excel extremamente extenso; os objetivos do meu trabalho eram não só corrigir o 

glossário e verificar a correção do conteúdo, mas também adicionar novos possíveis 

significados para os termos e ainda alterar a disposição e organização da informação de 

modo a que o glossário em formato Excel pudesse ser convertido corretamente para outros 

formatos, concretamente em formato de base de dados terminológica (BDT), de forma a 

agilizar a sua consulta durante os futuros processos de tradução e revisão. Em concreto, 

as tarefas que desempenhei foram: eliminar as entradas repetidas na LP e reunir todos os 

termos correspondentes na LC numa única entrada; eliminar os espaços a mais e outro 

tipo de pontuação que estivesse incorreta; corrigir os erros ortográficos dos termos na LP 

e na LC; completar as entradas de termos sem correspondência; e, por fim, eliminar as 

definições/notas relativas ao termo; 

 

 Após este trabalho, tive a oportunidade de criar novos glossários de raiz. Assim, 

fui responsável pela elaboração de glossários de duas áreas temáticas: Regulamento Geral 

de Proteção de Dados (RGPD) e Vinhos/ Produção Vinícola. Quanto aos glossários com 

termos referentes ao RGPD, procedi à construção, a partir de textos paralelos, de três 

glossários relativos ao tema: um glossário DE-PT, outro EN-PT e, por fim, ES-PT; estes 

glossários foram utilizados como BDT em várias traduções que realizei posteriormente e 

foram também de grande utilidade para traduções que as minhas colegas executaram.  

 Quanto ao glossário com termos referentes à área temática dos Vinhos, construí 

um glossário a partir de uma tradução extensa (cerca de 6.000 palavras) DE-PT que 

realizei no âmbito do estágio. 

 Por fim, uma das tarefas consistiu em corrigir e completar um glossário EN-PT 

pré-existente que um cliente nos facultou após a tradução de um texto para esse mesmo 

cliente. Este glossário seria para uso interno da empresa que solicitou os nossos serviços 

e, como tal, foi necessário justificar cada correção que fizemos ao glossário facultado. 



10 
 

 Este processo de elaboração de glossários foi importante para relembrar como a 

utilização da terminologia correta numa tradução é essencial para manter um nível 

elevado de qualidade e correção, principalmente em textos de especialidade. 

 

 3.5 Pares linguísticos 

 Os pares de línguas com que trabalhei foram: Inglês–Português (EN→PT), 

Alemão–Português (DE→PT) e Espanhol–Português (ES→PT). O par linguístico 

predominante foi Inglês–Português, seguido de Alemão-Português; o par Espanhol–

Português foi o menos frequente. O seguinte gráfico ilustra a representação percentual de 

cada par linguístico em relação ao total de trabalhos desempenhados (sem incluir os trabalhos 

de Desktop Publishing, visto que não envolviam pares de línguas): 

 

Figura 4 - Gráfico da distribuição percentual por par linguístico 

 

 3.6 Áreas temáticas e tipologias textuais 

 Devido ao facto de a Expressão Lda. ser uma empresa especializada em tradução 

de especialidade, os textos trabalhados pertencem frequentemente a áreas temáticas 

especializadas. Dentro das áreas temáticas especializadas, a Expressão Lda. trabalha com 

documentos de variadas áreas, desde jurídico, finanças, economia, tecnologia, 

engenharia, enologia, até marketing e publicidade. É frequente cada cliente enviar 

documentos dentro da mesma área temática, mas, por vezes, o mesmo cliente pode enviar 

documentos de áreas diferentes (como por exemplo, uma empresa poderá enviar 

42%

46%

12%

DE-PT

EN-PT

ES-PT



11 
 

documentos relativos ao seu relatório e contas anual e também à sua política de proteção 

de dados pessoais, que pertencem às áreas de finanças e da proteção de dados, 

respetivamente). Por vezes, delimitar a área temática a que um texto pertence e a definição 

dos critérios e guidelines a seguir no processo de tradução e revisão pode ser complexo - 

por exemplo, os textos altamente especializados sobre fundos de investimento terão como 

leitores possíveis investidores interessados, que poderão ser entidades ou pessoas com 

conhecimentos na área das finanças e da economia ou não). Tal significa que poderemos 

ter de aplicar uma abordagem mista na tradução destes textos. 

 Em relação à distribuição dos trabalhos realizados pelas categorias de áreas 

temáticas, a seguinte tabela e o seguinte gráfico indicam as áreas temáticas dos textos 

trabalhados e a representatividade dos mesmos. 

 

Área Quantidade de trabalhos 

Proteção de dados pessoais  5 

Marketing e publicidade 3 

Área Jurídica 10 

Financeiro e económico 11 

Produção Vinícola 5 

Aeronáutica 1 

Informática 4 

Outros 1 

Total 40 

 

Tabela 2 - Áreas temáticas dos textos trabalhados  



12 
 

 

 

Figura 5 - Gráfico percentual das áreas temáticas dos textos trabalhados  

 

 As principais áreas trabalhadas foram dos âmbitos económico-financeiro e legal, 

com 27% e 25% de representatividade, respetivamente. 

 Na categoria “Outros” incluo apenas o glossário Técnico DE-PT, visto este 

abranger termos de todas as áreas, como por exemplo da área da medicina, das energias 

renováveis, da área da economia e finanças, e ainda termos da linguagem geral. 

 Quanto à caracterização dos textos trabalhados, estes consistiram em textos de 

especialidade, isto é, de áreas altamente especializadas; eram, portanto, textos não-

literários, principalmente dos âmbitos da produção vinícola, financeiro e jurídico, e 

incluem relatórios e contas, fundos de investimento, documentos jurídicos como contratos 

e declarações, políticas internas e diretrizes de empresas, certificados, termos de 

utilização para sites, textos de apresentação e descrição de produtos, textos publicitários 

de vinhos e regiões vinícolas, entre outros. 

 Trabalhei com textos de áreas temáticas e tipologias variadas, o que me deu a 

oportunidade de aprender um pouco sobre cada um; no entanto, considero uma vantagem 

que grande parte dos textos trabalhados sejam do âmbito jurídico e financeiro e 

económico, o que me permitiu adquirir mais experiência e ser um pouco mais 

especializada nestas áreas. Creio que esta é uma grande vantagem, pois torna possível 
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encontrar soluções para os problemas com maior rapidez, devido à maior familiarização 

com a terminologia, o que se traduz num aumento da produtividade. 

 3.7 Tipos de ferramentas de tradução assistida utilizadas 

 No decorrer do estágio, foram vários os recursos utilizados que auxiliaram o 

trabalho realizado: dicionários técnicos, dicionários online, glossários, corpora paralelos 

e comparáveis, MT e BDT. Quanto a ferramentas de tradução assistida em específico - 

CAT tools -, foram utilizadas as seguintes: SDL Trados Studio, Smartcat, memoQ e 

Memsource Editor. Outras ferramentas utilizadas para outro tipo de tarefas foram: 

Subtitle Workshop, Subtitle Edit e o LF Aligner. A maior parte das ferramentas 

empregues já eram conhecidas, visto terem sido abordadas nas aulas da unidade curricular 

de Informática de Tradução – nomeadamente o SDL Trados Studio e o memoQ -, ou 

terem sido utilizadas na aula da unidade curricular de Comunicação Especializada 

(Tradução Económico-Financeira - Inglês-Português) – em concreto, o Smartcat, e na 

aula de Tradução Multimédia Espanhol-Português e Tradução Multimédia Alemão-

Português, o Subtitle Workshop. Embora conhecesse o Memsource Editor, nunca havia 

trabalhado com esta ferramenta de tradução, e o mesmo se aplica ao Subtitle Edit.  

 

CAT tool N.º de trabalhos 

SDL Trados Studio 5 

Smartcat 17 

memoQ 2 

Memsource Editor 1 

Subtitle Workshop 3 

Subtitle Edit 1 

LF Aligner 1 

Nenhuma 10 

Total 40 

 

 

Tabela 3 - Distribuição das ferramentas utilizadas por número de trabalhos realizados 
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Figura 6 – Gráfico percentual da distribuição das ferramentas utilizadas por número de 

trabalhos realizados 

 

 A partir da análise da tabela e do gráfico podemos retirar várias conclusões: o 

Smartcat foi a ferramenta de tradução assistida mais utilizada, com 42% dos trabalhos e, 

no total, 17 trabalhos realizados com o auxílio desta CAT tool. Tal deve-se ao regime de 

trabalho misto (presencial e à distância) e, posteriormente, ao regime exclusivamente à 

distância em que trabalhei nos meses passados na empresa; sempre que estava no 

escritório, utilizava as Cat tools para as quais a empresa tinha licença, nomeadamente o 

SDL Trados Studio e o memoQ. O facto de não estar presencialmente no escritório exigia 

que utilizasse o meu computador pessoal para trabalhar, o qual não tinha as licenças de 

utilização necessárias. O Smartcat, sendo uma ferramenta de tradução online, não exige 

a obtenção de qualquer licença. Não me era possível aceder ao meu computador da 

empresa nos dias em que estava a trabalhar à distância porque era utilizado por uma das 

minhas colegas da Expressão Lda. e, quando passei a trabalhar sempre à distância, devido 

à pandemia da Covid-19, também não era possível aceder ao computador no escritório, 

visto que ninguém se encontrava no escritório para ligar e possibilitar o acesso à distância 

ao computador. 

 O Smartcat foi também a ferramenta utilizada quando, devido a prazos 

extremamente apertados para envio de traduções ou revisões, utilizávamos TA, para desta 

forma utilizarmos a tradução automática do DeepL (apenas foi necessário no desempenho 

de duas traduções). No entanto, o Smartcat revelou ser uma Cat tool útil e funcional, com 

a qual consegui obter um ótimo nível de produtividade.  
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 A segunda ferramenta mais utilizada foi o SDL Trados Studio, com 12% dos 

trabalhos a serem realizados com esta CAT tool, e a terceira e quarta mais utilizadas foram 

o Subtitle Workshop e o memoQ, respetivamente. Embora trabalhemos 

preferencialmente com o SDL Trados Studio, o memoQ foi utilizado por ter sido 

especificamente requisitado por parte do cliente. É por esta razão que apenas foi utilizado 

duas vezes, ambas no âmbito de um serviço prestado para o mesmo cliente: nos restantes 

casos, ou foi pedido em específico que utilizássemos o SDL Trados Studio (ou o 

Memsource, em um dos casos), ou foi deixado ao critério da empresa. A certos clientes 

correspondem certas ferramentas, e por esta razão impunha-se, por vezes, a utilização de 

ferramentas menos usuais.  

 Por fim, como já referido, o Memsource Editor foi utilizado apenas uma vez, tendo 

pouca representatividade em relação às restantes ferramentas. Esta CAT tool representou 

um desafio para mim, visto que ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com a 

mesma e por estar habituada ao interface das restantes ferramentas semelhantes 

mencionadas; o facto de a ter utilizado apenas uma vez não me permite refletir sobre o 

processo de aprendizagem de utilização da CAT tool, visto que não tive outras 

oportunidades para a utilizar.  

 Como podemos verificar no gráfico, não foi utilizada qualquer ferramenta na 

realização de uma considerável percentagem dos trabalhos; tal deve-se ao facto de certo 

tipo de tarefas, como Desktop Publishing ou gestão terminológica em formato Excel não 

exigirem a utilização de uma CAT tool, mas houve também um caso em que nenhuma 

ferramenta foi utilizada porque o prazo para entrega era extremamente curto e, como tal 

ocorreu no início do estágio, quando ainda não tinha muita prática com ferramentas de 

tradução, decidi não utilizar nenhuma CAT tool – opção concedida pela empresa naquele 

caso -, para agilizar e acelerar o processo. 

  

 3.8 Apreciação global do estágio 

 

 O balanço desta experiência de trabalho como tradutora na Expressão Lda. é muito 

positivo e superou as expectativas e os objetivos iniciais. Foi um privilégio trabalhar na 

Expressão Lda., poder executar trabalhos de tradução reais e beneficiar do apoio de toda 

a equipa. Como já referido, os principais objetivos a alcançar com a realização deste 

estágio eram a consolidação e aplicação prática das competências adquiridas nos três 
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primeiros semestres do MTSL e experienciar o dia-a-dia de um tradutor profissional, 

transitando assim de uma forma mais suave para a realidade do mercado de trabalho. 

Estes objetivos foram atingidos e superados, visto que adquiri ferramentas para solucionar 

possíveis problemas (iguais ou diferentes daqueles com que me deparei), e também 

desenvolvi a capacidade e a confiança de conseguir enfrentar novos obstáculos futuros 

como tradutora. 

 Foi muito importante trabalhar em conjunto com toda a equipa, tradutores, GP e 

revisores, utilizando diferentes ferramentas de tradução assistida e outros recursos, 

porque permitiu compreender o papel de um tradutor no ciclo de vida de um projeto de 

tradução através da imersão direta no processo. O contacto com diferentes tipologias 

textuais e áreas temáticas num curto período de tempo, a tradução e revisão de grandes e 

pequenos volumes de palavras e a utilização, a construção e a edição de recursos 

terminológicos permitiu desenvolver os meus conhecimentos gerais e de terminologia em 

áreas específicas, mas também variadas; estes não constituíram apenas um desafio, mas 

também a oportunidade de que precisava para desenvolver uma melhor gestão do tempo, 

das prioridades e melhorar a qualidade do resultado. 

 O elevado nível de qualidade exigido permitiu-me melhorar e refinar o modo 

como pesquiso informações e terminologia. Embora tenha sido difícil lidar com a 

responsabilidade que tinha como tradutora estagiária, a combinação das dúvidas, dos 

problemas e das falhas com o trabalho em equipa foi o que permitiu uma aprendizagem 

tão rica e particular. A equipa foi o elemento central da aprendizagem, visto que os seus 

conhecimentos e longa experiência, as indicações e instruções e as críticas e observações 

construtivas foram o ponto de partida de cada melhoria registada como tradutora. 
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PARTE II – A TRADUÇÃO DE ESPECIALIDADE 

1. Caracterização da tradução de especialidade 

 Todos os textos traduzidos na Expressão Lda. durante o estágio podem ser 

incluídos na categoria de traduções de especialidade, isto é, textos especializados de áreas 

específicas que apresentam características únicas, como a terminologia e a sintaxe 

empregue. Por esta razão, e também por este tema ser do meu agrado pessoal, considero 

oportuno desenvolver o tema da tradução de especialidade mais a fundo. Este tipo de 

textos, devido às suas características, apresenta desafios particulares. Embora alguns 

textos tivessem um caráter mais especializado que outros (como por exemplo, os textos 

do âmbito económico-financeiro utilizam uma terminologia e estruturas frásicas mais 

especializadas e menos gerais do que os textos sobre normas de teletrabalho), todos 

exigiram a aplicação de competências práticas, como por exemplo a pesquisa de 

terminologia específica, com a qual, à partida, um tradutor não estará familiarizado. E, 

portanto, tive a oportunidade de, com o suporte dos conhecimentos adquiridos ao longo 

dos três semestres de aulas do MTSL, desenvolver as ferramentas necessárias para 

traduzir um texto de especialidade de uma área temática na qual não sou especialista.  

  

 Embora tendo realizado traduções mais técnicas, como da área da informática e 

da aeronáutica, as três principais áreas em que realizei traduções foram, como já descrito 

na primeira parte do presente relatório, a área jurídica, económico-financeira e de 

produção vinícola. As diferentes tipologias de tradução especializada distinguem-se da 

tradução não-especializada, ou geral, em vários pontos: os textos especializados originais 

são normalmente redigidos por especialistas da área em questão; empregam terminologia 

específica da área e possuem outras características específicas, como a estrutura frásica e 

o estilo típico do tipo de texto de especialidade em questão. Isto é, o uso da língua está 

circunscrito a um contexto específico e especializado, com características específicas, 

como por exemplo as convenções típicas de um texto jurídico. Os textos jurídicos 

apresentam normalmente um elevado número de estruturas frásicas transversais a várias 

categorias de documentos, e que devem ser mantidas, como por exemplo “nos termos do 

artigo X”, “sem prejuízo do disposto no número X” ou “no presente contrato”. Estas 

convenções devem ser respeitadas e são um dos importantes aspetos que revelam a 

qualidade de uma tradução e facilitam a sua compreensão, uma vez que ajudam o leitor a 

reconhecer um texto como pertencendo a uma dada categoria. 
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 Nos casos em que o tradutor de um texto é especialista numa área, tal significa 

que, quando se depara com textos de outros domínios, terá de possuir as ferramentas de 

trabalho e as capacidades de pesquisa para conseguir traduzir corretamente o texto em 

questão. Por exemplo: quando o tradutor de um texto sobre engenharia é também 

engenheiro, e, portanto, consegue compreender e está familiarizado com textos e 

terminologia da área da engenharia, tem de possuir as capacidades necessárias para 

traduzir um texto que não se insira apenas no âmbito da engenharia, mas também da 

gestão, por exemplo. 

 

 O tradutor tem de desenvolver e possuir várias competências específicas e 

competências transversais, e deve ainda possuir algumas características pessoais que, na 

opinião de Pym, ainda não estão suficientemente bem definidas (Pym, 2012). Segundo o 

modelo de competências da tradução desenvolvido pelo European Masters in 

Translation, o tradutor deve ter capacidades no que toca a todos os processos necessários 

no âmbito da prestação de serviços de tradução, às áreas temáticas dos textos que traduz, 

deve saber línguas, e deve ter conhecimentos sobre linguística e sociolinguística, 

documentação e tecnologias (Torres-Simón e Pym, 2017). 

  

 A categorização das tipologias de tradução auxilia o próprio processo de tradução 

na medida em que ajuda o tradutor a focar-se mais nas características típicas e distintivas 

daquele tipo de texto. Não existe um consenso quanto à categorização das tipologias de 

tradução; segundo Gouadec (2007), a tradução especializada subdivide-se em tradução 

técnica, tradução financeira, tradução legal, tradução comercial, tradução biomédica e 

farmacêutica, tradução científica, tradução da área das tecnologias de informação, 

tradução de marketing e publicidade e tradução de documentos X – isto é, tradução de 

documentos de uma determinada área em específico. Tal como Gouadec (2007), Byrne 

(2006, p.3) considera que a tradução técnica se insere dentro da tradução especializada e 

que não inclui a tradução jurídica ou económico-financeira, mas é sim uma outra 

categoria para além destas: “In reality, “technical” means precisely that, something to do 

with technology and technological texts. Just because there is a specialised terminology, 

doesn’t make something technical.”1. Cerca de 90% do número de traduções realizadas a 

                                                             
1 Nossa tradução: “Na verdade, (tradução) "técnica" significa precisamente isso, algo a ver com 

tecnologia e textos tecnológicos. Só porque existe uma terminologia especializada, tal não significa que o 

texto seja um texto técnico.” 
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nível global podem ser incluídas na categoria de tradução técnica; tal deve-se 

principalmente ao aumento da atividade e da cooperação a nível industrial, científico e 

económico e ao aparecimento de organizações e empresas de carácter internacional as 

quais geram documentação técnica que deve ser disponibilizada em várias línguas (Byrne, 

2006).  

 

 Considero que, numa primeira fase, as classificações e subdivisões que Gouadec 

e Byrne tecem podem revelar-se úteis para organizar os diferentes conceitos; no entanto, 

depressa vemos que estas têm muitas limitações, pois não são uma boa representação da 

realidade e podemos inclusivamente caracterizá-las como conceções artificiais. Isto é, 

Gouadec (2007) separa a tradução científica da farmacêutica, o que sugere que a tradução 

farmacêutica não é científica; ora a tradução farmacêutica é, efetivamente, também 

científica. Do mesmo modo, os autores distinguem a tradução técnica da tradução jurídica 

ou económico-financeira, por exemplo, por afirmarem que a tradução técnica diz apenas 

respeito à tradução de textos com conteúdo tecnológico; no entanto, penso que o uso da 

classificação “tradução técnica” pode ser empregue de uma forma mais abrangente para 

fazer referência a textos altamente especializados, com terminologia e estruturas frásicas 

típicas da área em questão. Assim, considero a abordagem de Asensio (2007), no que toca 

à classificação dos textos, mais apropriada.  

 

 Asensio indica que é possível classificar a tradução de acordo com dois eixos 

diferentes, ambos relacionados com o conceito de especialização: o eixo horizontal 

refere-se ao objeto dos textos e pode ser económico, comercial, jurídico, científico, 

técnico, médico, entre outros; e o eixo vertical, que se refere ao grau de especialização 

dos textos e dá origem às categorias de tradução geral e tradução especializada (Asensio, 

2007). O autor define cada um da seguinte forma:  

 

“Specialised communication is considered to be that which occurs among experts 

in the field, communicating on specific matters and using specific jargon, whereas 

general communication is considered to be that which occurs among lay people, 

communicating on everyday facts and using the vocabulary shared by all 

speakers.”2 (Asensio, 2007, pp.49-50) 

                                                             
2 Nossa tradução: “Considera-se comunicação especializada a comunicação que ocorre entre peritos de 

uma área, que comunicam sobre assuntos específicos e utilizam a gíria específica, enquanto a 
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 No entanto, um texto nunca é totalmente especializado ou geral, visto que combina 

aspetos de ambas as categorias, pelo que não devemos dizer que o texto é especializado 

ou geral, mas sim em que grau o é (Asensio, 2007). 

“The concept of specialization is also mainly subjective. The same text is 

perceived with different grades of specialisation according to the familiarity of the 

receiver with the subject matter and the field. A lecture given by an expert might 

be perceived as too specialised by a part of the audience, as “acceptable” by some 

and as too down to earth by others”3 (Asensio, 2007, p.50). 

Assim, cada tradutor pode ter uma classificação diferente para cada texto. 

 A categorização e estruturação das tipologias de tradução auxilia a tradução 

porque ajuda o tradutor a organizar o processo; no entanto, estas divisões podem ser 

demasiado distantes da realidade e, na prática, não fazerem sentido: a classificação, a 

teorização e a sistematização são úteis, mas não podem substituir a realidade do processo 

de tradução (Asensio, 2007). Assim, não nos devemos esquecer que, até ao momento 

atual, as classificações de tradução não estão diretamente ligadas aos problemas práticos 

de tradução, estratégias e soluções em específico, pelo que a sua utilidade é bastante 

limitada quando pensamos em traduzir e formar tradutores (Asensio 2007).  

 Embora seja difícil delimitar aquilo que define um texto de especialidade e em 

que categoria cada texto se insere, podemos afirmar que, na prática, conseguimos 

identificar as características e os desafios que uma tradução nos impõe e podemos decidir 

em que grau devemos encarar o texto como de especialidade e, portanto, em que grau as 

nossas escolhas no âmbito do processo de tradução irão de encontro às indicações e 

conhecimentos que adquirimos em relação a este tipo de textos. 

 Em relação à minha experiência como tradutora, as principais dificuldades 

sentidas na tradução de textos de especialidade foram as seguintes: 

                                                             
comunicação geral é aquela que ocorre entre leigos que comunicam sobre factos do quotidiano e utilizam 

um vocabulário partilhado por todos”. 
3 Nossa tradução: “O conceito de especialização é também, acima de tudo, subjetivo. O mesmo texto pode 

ser encarado como tendo diferentes graus de especialização de acordo com a familiaridade do recetor com 

o assunto e a área. Uma palestra dada por um especialista pode ser considerada demasiado especializada 

por uma parte da audiência, "aceitável" por uma outra parte e como "demasiado simples” por uma terceira 

parte”. 
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- identificar se certo termo ou certa construção frásica era característica do tipo de texto 

ou não, ou ainda se seria uma característica típica dos textos de certo cliente. Um exemplo 

que ilustra esta dificuldade: na tradução de um texto com o par linguístico ES-PT sobre 

as normas de teletrabalho, foram empregues vários termos da área da proteção de dados 

e do Regulamento sobre a Proteção de Dados (RGDP); a elaboração de três glossários 

sobre o RGPD ajudou-me a interiorizar a terminologia desta área temática e a verificar 

que, termos que possam parecer sinónimos, não o são em certos contextos. Por exemplo: 

os termos “procesamiento de datos” ou “tratamiento de datos” deveriam ser sempre 

traduzidos para português como “tratamento de dados”. Embora as duas palavras possam 

parecer, neste contexto, possíveis sinónimos, e passíveis de utilização, não é o caso; a 

tradução correta para português é “tratamento” e não “processamento”. 

- a falta de familiarização com a tipologia textual foi também uma dificuldade. Reiß 

(1981) tece a divisão entre 4 tipos de texto: informativo, expressivo, operativo e textos 

multimédia. Desde logo a autora demonstra que a maior parte dos textos são, em alguma 

parte, híbridos, ou seja, não se enquadram em apenas um dos tipos de textos, e que 

compreender qual o tipo de texto é fundamental antes de iniciar a tradução. Isto porque o 

TC e a CC da tradução – a finalidade – são o que define a forma como iremos levar a 

cabo a tarefa (Reiß, 1981). Aquando da tradução de um documento sobre fundos de 

investimento dividido em várias partes, o início de cada parte era muito semelhante: mais 

à frente, podemos ver que o início de quatro partes era praticamente igual, apenas se 

alterava o nome do fundo de investimento em causa, que por motivos de 

confidencialidade não irei divulgar: “Der XXX (der „Teilfonds“) wird von der XXX S.A., 

00, XXX, L-0000 Luxemburg (die „Verwaltungsgesellschaft“), einer 100%igen 

Tochtergesellschaft der XXX S.A.S., verwaltet.” Esta era a frase inicial que foi 

reproduzida na íntegra quatro vezes ao longo do texto. Ao início, considerei que deveria 

encontrar uma forma de traduzir estas frases que não fosse monótona e repetitiva; no 

entanto, após a consulta de um documento interno de referência sobre fundos de 

investimento, verifiquei que várias das construções frásicas se repetiam ao longo do texto, 

de forma a dar consistência e principalmente a facilitar e tornar mais clara a leitura do 

mesmo. Ou seja, no início olhei para o texto como se fosse um texto geral, no qual a 

diversidade do vocabulário e das construções frásicas é uma mais-valia; no entanto, este 

é um texto maioritariamente informativo da área temática económico-financeira e é 

comum várias construções frásicas repetirem-se e reproduzirem-se (até mesmo entre 
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documentos de empresas e entidades totalmente diferentes, como por exemplo em 

relatórios e contas) de forma a facilitar a compreensão. O leitor, quando iniciar a leitura 

do documento e o identificar como um relatório e contas, terá certas expectativas quanto 

à estrutura do texto e ao próprio conteúdo. Assim, traduzi todos os excertos da mesma 

forma: “O XXX (o "Subfundo") é gerido pela XXX S.A., 00, XXX, L-000 Luxemburgo 

(a "Sociedade gestora"), uma empresa subsidiária detida a 100% pela XXX S.A.” 

- a falta de tempo para realizar a tarefa também representou um desafio. Em praticamente 

todas as tarefas que desempenhei, o tempo que tinha para realizar a tarefa era mais do que 

suficiente para entregar uma tradução que tinha passado por todas as fases necessárias 

para assegurar a sua qualidade. Penso que este é um aspeto muito positivo de trabalhar na 

Expressão Lda., pois tive a oportunidade de, na grande maior parte dos casos, empregar 

as minhas capacidades a 100% na realização das tarefas; esta possibilidade deveu-se ao 

facto de não só a Expressão Lda. procurar assegurar, junto do cliente, que o tradutor tenha 

o tempo necessário para desempenhar o seu trabalho, como também pelo facto de a 

empresa trabalhar com vários clientes fixos, que já são clientes da Expressão Lda. há 

muito tempo e que portanto já têm conhecimento da média de tempo que leva a realizar 

uma tradução. Pelo que, no geral, a falta de tempo não foi uma condicionante. No entanto, 

alguns dos projetos em que trabalhei tinham um carácter urgente, e senti que a falta de 

tempo condicionou cada passo do processo de tradução, pelo que considero relevante 

ainda assim referi-lo no presente relatório. Visto que esta é também uma condicionante 

com que vários tradutores têm de lidar, acredito que os poucos projetos que realizei num 

prazo demasiado curto serviram para melhorar a minha prestação quando sob pressão. 

 A este propósito, e embora o autor não estivesse a pensar nas circunstâncias em 

que existe pressão de tempo, ocorre-me o autor Kußmaul (1991), que distingue quatro 

fases do processo criativo no contexto da tradução criativa: preparação, incubação, 

iluminação e avaliação. O autor defende que estas são as fases por que passamos na 

elaboração de uma solução quando nos deparamos com um problema de tradução no 

contexto da tradução criativa. Eu penso que este processo pode ser aplicado a vários 

problemas de tradução, mesmo na tradução de especialidade, isto porque, para 

encontrarmos o termo correspondente correto, por vezes também precisamos de tempo e 

de incubar o problema; deixá-lo na nossa mente durante algum tempo pode trazer-nos a 

melhor solução para o nosso problema, e com um menor esforço. De modo que, também 
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aqui, ter tempo suficiente para traduzir é fundamental para garantir um resultado com 

qualidade. 

 Para ilustrar esta dificuldade, irei dar um exemplo bastante simples. Realizei uma 

tradução com o par linguístico ES-PT com recurso a pós-edição de tradução automática 

devido ao prazo extremamente curto para entrega do produto final. Logo no início da 

tradução, traduzi " Mediante la firma del presente Documento” como “Ao assinar este 

Documento”; ora, a minha colega que realizou a revisão corrigiu para “Ao assinar o 

presente Documento”, uma correção com a qual concordo totalmente e, quando a li, 

questionei-me o porquê do meu erro. Sendo este um documento com características da 

área do jurídico, recordo-me que nas aulas da cadeira de Comunicação Especializada 

(Tradução Jurídica Inglês-Português) a Professora Joana Forbes ensinou-nos que frases 

como “no presente documento” ou “no presente contrato” são construções típicas desta 

tipologia textual, algo que absorvi (Forbes, 2019). Tenho a certeza que, caso tivesse tido 

mais tempo para refletir sobre aquilo que estava a escrever, teria rapidamente identificado 

a construção frásica e tê-la-ia mantido. 

- a falta de experiência e familiarização com a terminologia empregue, com as convenções 

do tipo de texto e com as estruturas frásicas utilizadas conduziu a duas principais 

consequências negativas: não só tinha dificuldade em compreender e interpretar o texto 

de partida, como demorava muito tempo a procurar e confirmar as correspondências 

corretas dos termos. Os textos de especialidade são normalmente destinados a 

especialistas ou a pessoas com alguns conhecimentos da área, pelo que a terminologia 

presente nos mesmos e as estruturas sintáticas revelavam-se um desafio.  

 Segundo Byrne (2006), alguns autores e tradutores declaram que, para ser um bom 

tradutor de textos técnicos, o tradutor tem de ser especializado numa área específica, e 

não deve especializar-se em mais do que um ou dois campos. Embora aqui o autor se 

refira apenas a textos técnicos (sobre tecnologia), penso que podemos também incluir os 

textos de especialidade como os textos jurídicos, económico-financeiros e outros, visto 

que aquilo que leva estes autores a afirmarem que o tradutor deve ser um especialista para 

poder traduzir com qualidade um texto técnico é o facto de estes textos apresentarem 

certas características altamente específicas, como a terminologia, as convenções frásicas, 

o estabelecimento das relações conceptuais entres os termos, e estas também se verificam 

nos textos jurídicos e económico-financeiros, entre outros. Segundo Byrne (2006), o 
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tradutor não tem de ser especializado na área temática do texto para que o consiga 

traduzir, apenas tem de possuir alguns conhecimentos técnicos e tecnológicos básicos. 

Outros autores, por seu turno, e como já referido, defendem que a tradução implica que o 

tradutor esteja familiarizado com a área temática do TP para que o consiga compreender 

(Cabré, 1999). 

 Eu estou de acordo com a posição de Robinson de que os tradutores conseguem 

“fingir” que são especialistas, ou, pelo menos, conseguem falar e escrever sobre temas 

altamente especializados sobre os quais, na verdade, não sabem muito (Robinson, 2003 

apud Byrne, 2006). Isto porque o objetivo final da tradução é passar exatamente a mesma 

mensagem do TP para o TC. Segundo a Professora Joana Forbes (2019), professora da 

cadeira de Comunicação Especializada (Tradução Jurídica Inglês-Português), 

normalmente um tradutor acaba por elaborar uma melhor tradução de um texto altamente 

especializado do que um especialista dessa área. Penso que tal se deve ao facto de o 

tradutor não ter obrigatoriamente de ter conhecimentos extensos sobre uma área de 

especialidade (ainda assim, deve ter alguns conhecimentos), mas sim de possuir as 

necessárias capacidades linguísticas e culturais da LP e na LC, e possuir as ferramentas e 

as competências de pesquisa certas. 

 

 Ainda assim, as dificuldades existem. Um exemplo prático: na tradução de um 

texto da área temática de economia e finanças, a frase “The fair value of a financial 

instrument at initial recognition is generally its transaction price” foi difícil de 

compreender pelas razões já expostas. De modo a conseguir compreender o texto e 

assegurar que faria a tradução correta dos termos, consultei não só documentos de 

referência da Expressão Lda., como também outros relatórios e contas que incluíssem os 

mesmos termos, e utilizei os glossários e memórias da tradução de economia e finanças 

da Expressão Lda. Estes recursos são extremamente importantes para assegurar a 

correção e consistência dos termos e correspondências empregues. Assim, traduzi para 

“O justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é geralmente o 

seu preço de transacção” 4 e a minha colega que realizou a revisão manteve a frase na 

íntegra. 

                                                             
4 a tradução está de acordo com o anterior Acordo Ortográfico por exigência expressa do cliente 
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- e, por último, uma das dúvidas que tive foi se deveria optar por uma tradução documental 

ou instrumental do TP. De acordo com Nord (2006), diferentes leitores depreendem 

mensagens e informações distintas de um mesmo texto, dependendo dos seus 

conhecimentos pré-existentes e, por esta razão, fará sentido olhar para a tradução como 

sendo uma atividade orientada para um objetivo ou para uma finalidade comunicativa. 

Assim, devemos optar por uma tradução instrumental ou documental dependendo do 

escopo e do objetivo que pretendemos atingir.  

“I distinguish between "documentary" and "instrumental" translation. (…) I do 

not propose that one of the two types is generally "better" or "more appropriate" 

than the other. It all depends on the translation brief or, to be more exact, on the 

conclusions the translator draws from the brief or information they receive from 

the client about what kind of audience the translated text is addressed to and which 

purpose or purposes it is supposed to fulfil”.5 (Nord, 2006, p.142) 

 Desta forma, o tradutor é a peça central que terá de optar por uma das vias ou uma 

combinação de ambas. Cada documento tem um propósito, uma mensagem a ser 

comunicada, e devemos adaptar a nossa tradução de acordo com essa função. Embora a 

distinção entre tradução instrumental e documental seja normalmente aplicada no âmbito 

da tradução de textos jurídicos, penso que é também adequado aqui referir que, na 

tradução do documento relatório e contas, optei por uma tradução maioritariamente 

documental, visto que considero que o documento tem uma função referencial, e na 

tradução do documento sobre produção vinícola, que tinha como objetivo promover os 

vinhos, optei por uma tradução instrumental, visto que considerei que a principal função 

do texto era a apelativa. 

 Uma das conclusões que pude retirar logo após a tradução de alguns textos de 

especialidade é que o tradutor não tem de ser especialista na área que está a traduzir nem 

tem de compreender totalmente as relações semânticas que se estabelecem entre os 

diferentes conceitos dentro de uma área terminológica; tem, sim, de possuir as 

ferramentas necessárias para assegurar o rigor terminológico e de estilo exigido na 

                                                             
5 Nossa tradução: “Teço uma distinção entre tradução "documental" e "instrumental". (...) Não proponho 

que um dos dois tipos seja, no geral, "melhor" ou "mais apropriado" do que o outro. Tudo depende do 

conjunto de informações concedidas ao tradutor relativamente à tradução ou, para ser mais exata, das 

conclusões que o tradutor tira desta informação que recebe do cliente sobre o público-alvo a que se dirige 

a tradução e qual o objetivo ou finalidades que se pretendem atingir.” 
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tradução de textos de especialidade, garantir que o TC tem exatamente o mesmo 

significado que o TP e que não será possível, para que a pessoa que leia o texto (leigo ou 

especialista), aperceber-se de que o texto nas suas mãos é uma tradução. Foi possível 

retirar esta conclusão após a leitura de alguns dos TC elaborados por mim, altamente 

especializados e, embora eu não seja especialista das áreas em questão nem 

compreendesse completamente o que significavam vários dos termos, eram traduções de 

boa qualidade, de acordo com as revisões das minhas colegas mais experientes. 

 

2. Terminologia na tradução de especialidade 

 

 Considero a terminologia uma parte fundamental da tradução de especialidade, 

mesmo não sendo o ponto central, como vários autores defendem. E, portanto, decidi 

dedicar uma parte do meu relatório à terminologia não só porque acredito que o rigor 

terminológico no processo de tradução é extremamente importante, como também porque 

alcançar este rigor era uma das maiores dificuldades que tinha como tradutora e que sinto 

que mais melhorei ao longo do estágio, não apenas através do aumento do meu 

vocabulário especializado, como também através do desenvolvimento das minhas 

capacidades de pesquisa e de garantir que o resultado da tradução está, de facto, correto. 

 A terminologia é uma característica linguística muito importante dos textos de 

especialidade. Alguns autores defendem que a terminologia é a característica mais 

importante da comunicação especializada, por ser o que diferencia a linguagem de 

especialidade da linguagem geral (Cabré, 1999) e outros discordam desta conceção. 

Byrne refere que existe uma conceção errada de que tudo na tradução técnica gira à volta 

da terminologia 6 , e, na verdade, apenas 5-10% do conteúdo de um texto técnico é 

terminologia, o que demonstra que a atenção que a terminologia recebe é desproporcional 

ao verdadeiro papel que desempenha na tradução de textos técnicos (Byrne, 2006). Mais 

uma vez, aplico aquilo que o autor afirma sobre tradução técnica também à tradução 

jurídica e económico-financeira, pelas semelhanças nos desafios que o tradutor tem de 

enfrentar na execução das traduções referidas. Do meu ponto de vista, existe também a 

ideia de que a característica mais importante dos textos de especialidade, e não só dos 

textos técnicos, é a terminologia, e, embora seja apenas uma das características dos textos 

                                                             
6 No original, “Technical translation is all about terminology” 
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de especialidade, representa sem dúvida um dos maiores desafios na tradução dos 

mesmos. 

 

 A terminologia por si só não se insere na área da tradução, mas está diretamente 

relacionada com esta última: esta disciplina não só nos auxilia na escolha dos melhores 

termos correspondentes, como nos dá as ferramentas para, caso não exista um termo 

correspondente, o tradutor conseguir criá-lo. Isto é, por vezes os tradutores têm de atuar 

como terminólogos e encontrar equivalentes para os termos que não existem nas bases de 

dados ou dicionários da área de especialidade, até porque normalmente o prazo para a 

realização da tradução não lhes permite enviarem esta tarefa para um terminologista 

(Cabré, 1999). 

 

 Embora haja discordância quanto à conceção da terminologia como disciplina 

independente, esta começou a ganhar importância num contexto muito específico de 

desenvolvimento tecnológico e científico, em que os avanços experienciados exigiam a 

criação de terminologia. Os especialistas necessitam de terminologia não só para 

organizarem os conceitos e as relações que estabelecem na sua cabeça, como também 

para comunicar e estruturar esse conhecimento (Cabré, 1999). Na comunicação de 

especialidade verificam-se várias características específicas, como o facto de os dois 

participantes terem algum nível de familiarização com a área temática e de comunicarem 

com base nesta pressuposição, e o facto de comunicarem num contexto específico de 

referência delimitada àquela área temática (Cabré, 1999). Para que a comunicação ocorra 

sem obstáculos, o texto de especialidade deve privilegiar a precisão, a concisão e a 

adequação, em vez da expressão, diversidade e originalidade, típicas de textos da 

linguagem geral (Cabré, 1999). Segundo Sager (1990), os termos devem ser aprendidos 

separadamente das palavras, ainda que tenham, como por vezes acontece, a mesma forma, 

o que demonstra que, embora também exista linguagem geral dentro da especializada, 

estas são conceitos diferentes. 
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3. A pós-edição na tradução de especialidade 

 

 A “pós-edição” consiste na correção e edição do resultado de uma ferramenta de 

tradução automática por linguistas/editores humanos (Veale & Way, 1997 apud 

Sommers, 2003). Isto é, a tarefa do pós-editor consiste em editar, modificar e/ou corrigir 

texto pré-traduzido que foi processado por um sistema de tradução automática da LP para 

a LC (Veale & Way, 1997 apud Sommers, 2003). A pós-edição pode ser realizada com 

recurso a memórias de tradução (MT), bases de dados terminológicas (BDT) e tradução 

automática (TA) e até se pode falar de uma nova figura, o pós-editor. 

 A Memória de Tradução (MT) consiste numa base de dados com segmentos ou 

termos construída a partir de anteriores traduções realizadas. A Base de Dados 

Terminológica (BDT) consiste num glossário criado também a partir de traduções já 

realizadas. Estes recursos podem ser muito úteis para não só tornar o processo de tradução 

mais célere, como também mais coerente. No decorrer do estágio, utilizei tanto MT e 

BDT internas - da Expressão Lda. - como externas - fornecidas pelo cliente. 

 A Tradução Automática (TA) consiste em software totalmente automatizado que 

traduz o TP para a LC sem a intervenção de um tradutor humano. A qualidade da TA 

ainda fica muito aquém de qualquer tradutor humano, e varia consideravelmente, pelo 

que o tradutor “pós-edita” os resultados de ferramentas de TA. As empresas de tradução 

utilizam cada vez mais a TA como uma forma de aumentar a produtividade dos tradutores 

e reduzir custos. 

 A pós-edição pode ter consequências negativas na produtividade, visto que é 

proposta ao tradutor uma solução de tradução que este tem de avaliar e rever, o que pode 

fazer com que ele leve mais tempo a avaliar e validar o resultado do que se estivesse a 

traduzir de raiz, e pode ainda criar dúvidas que, se não tivessem sido propostas pelos 

recursos como MT, TA ou BDT, o tradutor nem consideraria e optaria imediatamente 

pela sua primeira opção, que estaria correta. Pym (2012) defende que, em primeiro lugar, 

devemos identificar os problemas que advêm da pós-edição e que devemos desenvolver 

as capacidades necessárias para identificar e lidar com os mesmos, que consistem em 
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aprender a aprender, aprender a confiar e a desconfiar dos dados, e aprender a rever com 

uma maior atenção aos detalhes7 (Pym, 2012). 

 De forma a tirar o máximo partido destes recursos, deve-se assegurar, por 

exemplo, que o TP não tem erros ortográficos nem gramaticais e que não contém 

ambiguidades; o texto deve ser conciso; o documento deve estar corretamente formatado 

e os elementos que não deverão ser traduzidos devem estar devidamente sinalizados 

(KantanMT, n.d.); os pós-editores devem receber formação em pós-edição pois a pós-

edição é uma competência ou técnica que leva tempo a desenvolver-se e o tradutor leva 

algum tempo até conseguir retirar o máximo proveito desta ferramenta (Vasconcellos, 

M., 1986 apud KantanMT, n.d.), e ainda se devem corrigir quaisquer erros repetitivos que 

resultem da TA (KantanMT, n.d.). 

 A pós-edição veio agilizar e acelerar o processo de tradução e revisão e aumentar 

a produtividade do tradutor; no entanto, criou também novos problemas que se podem 

verificar numa grande parte dos projetos, tal como Pym (2012) refere. Estes problemas, 

segundo a minha experiência, incluem a inconsistência terminológica motivada pela 

utilização de MT não verificadas ou atualizadas e pela utilização de TA, a falta da 

integração dos termos no contexto em questão, polissemia e ambiguidade sintática, 

colocação de tags e erros motivados pela aplicação do Novo Acordo Ortográfico (AO). 

 Praticamente todas as tarefas que desempenhei no decorrer do estágio, incluindo 

traduções e revisões, foram realizadas com o recurso a MT, mas também traduzi com o 

auxílio a TA, embora tenha sido menos frequente. A TA era apenas utilizada quando o 

prazo de entrega era extremamente curto. Os problemas que surgiram na utilização destes 

recursos foram os seguintes: 

 

Inconsistência terminológica devido a MT do cliente desatualizada ou não verificada 

Vejamos o seguinte exemplo: 

 

                                                             
7 No original, “learning to learn, learning to trust and mistrust data, and learning to revise with enhanced 

attention to detail” 
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MT do Cliente Terminologia num website 

semelhante (LIDL) 

EN PT PT 

Head of Compliance Diretor de Compliance - 

Compliance Conformidade Compliance 

Compliance Officer Compliance Officer Compliance Officer 

Compliance Cumprimento cumprimento (legal) 

 

Tabela 4 – Correspondências EN-PT numa MT enviada pelo cliente e comparada com a 

terminologia encontrada num website de uma empresa semelhante – página de 

Compliance do LIDL (Lidl, n.d) 

 

 Como podemos verificar, existem várias possíveis correspondências para a 

palavra “Compliance/compliance”. A palavra “compliance”, tratando-se do substantivo, 

está corretamente traduzida na MT como “cumprimento”; nos restantes casos, 

“Compliance” faz referência ao departamento responsável por garantir que as atividades 

da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos, e 

temos várias opções diferentes para traduzir esta palavra e os cargos associados a ela; 

num caso o cargo é traduzido, e noutro não. Esta disparidade não teria de significar 

automaticamente que há inconsistência, mas após consultar vários websites de empresas 

semelhantes ao cliente em questão, optei pelo método de tradução de transferência 

(Newmark, 1988) visto o termo “Compliance” ser no geral mantido na sua LP. No caso 

de “Head of Compliance” optei por “Diretor de Compliance” e apenas traduzi para 

português a primeira e segunda palavras porque este termo é também assim empregue 

em vários websites de empresas semelhantes, como por exemplo no site do IFD (IFD; 

n.d) e no Código de Conduta da Universidade Lusiadas (Universidade Lusiadas, n.d.). 

No entanto, a revisora optou por utilizar os termos “Conformidade”, “Compliance 

Officer” e “Diretor de Conformidade”, alteração com a qual concordo porque não só é 

consistente como também considero que, quando é possível traduzir o termo para 

português, é a melhor opção. 

Inconsistência terminológica devido ao recurso a TA 

 A TA realiza as traduções tendo em conta apenas o segmento, e não considera o 

contexto. Tal pode traduzir-se numa inconsistência terminológica quando uma mesma 



31 
 

ferramenta de TA traduz o mesmo termo, num mesmo texto mas em segmentos diferentes, 

por termos diferentes (por vezes, a TA pode até traduzir o mesmo termo de diferentes 

formas no mesmo segmento). Por exemplo: 

 

TP Resultado da TA (DeepL) 

Prägend für die Geologie des größten 

italienischen Binnengewässers sind die 

Moränenhügel. 

As colinas morenos são características da 

geologia da maior via navegável interior 

italiana. 

Moränenhügel am Ostufer des Gardasees Montes Moraínicos na margem oriental do 

Lago Garda 

Moränenhügel am Südufer des Gardasees Colinas de Morainic, na margem sul do Lago 

Garda 

Tabela 5 - Segmentos do TP e resultados de tradução da ferramenta de TA DeepL  

 Neste caso, no âmbito de uma tradução DE-PT de um texto sobre produção 

vinícola e cultivo de vinhas realizada com o pontual recurso à ferramenta de tradução 

DeepL, podemos ver que o termo “Moränenhügel” foi traduzido de três formas diferentes 

pela ferramenta de TA. Neste caso, não seria possível retirar qualquer conclusão do 

resultado conferido pela TA, visto que cada resultado é diferente. Para fazer face a este 

problema, pesquisei em específico sobre estas “Moränenhügel” em alemão, de modo a 

compreender do que se tratava. Assim, cheguei à conclusão que se tratava de uma 

formação geológica característica daquela região em específico denominada, em 

português, “Colinas de morainas”; em seguida, vemos a pós-edição dos segmentos e a 

revisão, e podemos confirmar que existe apenas uma forma de traduzir o termo: 

Pós-edição Revisão 

As colinas de morainas são uma 

característica da geologia da maior via 

navegável interior italiana. 

As colinas de morainas são uma caraterística 

geológica da maior bacia hidrográfica 

interior de Itália. 

Colinas de morainas na margem este do 

Lago de Garda 

Colinas de morainas na margem leste do 

Lago de Garda 

Colinas de morainas na margem sul do Lago 

de Garda 

Colinas de morainas na margem sul do Lago 

de Garda 
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Tabela 6 - Resultados da pós-edição dos segmentos e revisão dos respetivos segmentos 

Polissemia 

 As palavras podem ter vários significados; “interest” pode ser traduzida como 

“interesse” ou, no contexto de um relatório de contas, pode ser um termo que significa 

“juro”; geralmente, é possível identificar o significado pelo contexto, mas por vezes é 

mais difícil. Esta dificuldade advém do facto de eu não ser especialista na área da 

economia e finanças (tenho alguns conhecimentos, adquiridos nas 4 cadeiras relacionadas 

com economia que tive ao longo do meu percurso académico na faculdade, mas não sou 

especialista), e de, portanto, não conseguir compreender e interpretar corretamente o texto 

de partida. Por exemplo: 

 

Original (EN) Tradução Revisão 

'Interest' is de-fined as 

consideration for the time 

value of money and for the 

credit risk associated-with the 

principal) amount outstanding 

during a particular period of 

time and for other basic 

lending risks and costs (e.g. 

liquidity risk and 

administrative costs), as well 

as profit margin. 

“Juro” é definido como a 

retribuição pelo valor temporal 

do dinheiro e pelo risco de 

crédito associado ao capital em 

dívida durante um determinado 

período e para outros riscos e 

custos associados à atividade (p. 

ex., risco de liquidez e custos 

administrativos), bem como à 

margem de lucro. 

O "juro" é definido como 

retribuição pelo valor temporal 

do dinheiro e do risco de crédito, 

associado ao capital em divisa 

durante um período específico de 

tempo e por outros riscos e 

custos básicos associados ao 

crédito (como o risco de liquidez 

e os custos administrativos), 

juntamente com uma margem de 

lucro. 

 

Tabela 7 - Excerto de compare de uma tradução realizada 

 No seguinte excerto de uma tradução de um relatório e contas é possível 

verificar que a palavra “interest” significa “juro”; a definição está presente no próprio 

documento e, a partir dos meus limitados conhecimentos da área, pude concluir que se 

tratava da descrição daquilo em que consiste efetivamente o “juro”. Embora na MT 

fornecida pelo cliente e na MT interna da Expressão Lda., o termo “interest” tivesse 

vários termos como correspondências, nos quais se incluíam os termos “interesse” e 

“juro”, consegui determinar qual dos dois se aplicava aqui. No entanto, no excerto 

seguinte já não foi possível decifrar o significado: 
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Original (EN) Tradução Revisão 

Any interest in transferred 

financial assets that qualify 

for derecognition that is 

created or retained by the 

Bank is recognized as a 

separate asset or liability. 

Qualquer juro de activos 

financeiros transferidos que 

se qualifiquem para 

desreconhecimento que é 

criado ou retido pelo Banco é 

reconhecido como um activo 

ou passivo separado. 

Qualquer interesse em 

activos financeiros 

transferidos que se 

qualifiquem para 

desreconhecimento que 

seja criado ou retido pelo 

Banco é reconhecido como 

um activo ou passivo 

separado. 

 

Tabela 8 - Excerto de compare de uma tradução realizada 

 

 Neste caso, não foi claro para mim que “interest” correspondia a “interesse”; 

provavelmente, se esta fosse uma tradução de outra área temática, como marketing ou 

engenharia, já não teria esta dúvida, visto que, nesses contextos, geralmente “interest” 

significa “interesse”. A revisão confirmou o meu erro. 

Colocação de tags 

 Por vezes, a TA traduz os segmentos com as tags na posição correta; outras vezes, 

não são colocadas de todo. Tal constitui um problema porque o tradutor tem de estar 

especialmente atento às tags, visto que é particularmente difícil identificar estes erros, 

principalmente quando o prazo de entrega do projeto é curto; como as tags não estão 

colocadas numa posição lógica, torna-se mais difícil de identificar tags mal posicionadas 

do que, por exemplo, erros ortográficos advindos da incorreta ou não aplicação do Novo 

AO. Os seguintes exemplos demonstram como a TA pode traduzir tags: 

 

Figura 7 - Segmento de uma tradução DE-PT em que as tags não foram introduzidas no 

TC pela TA 
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Figura 8 - Segmento de uma tradução DE-PT em que parte das tags foram introduzidas 

no TC pela TA e uma outra parte não foi introduzida no TC pela TA 

 

 Como podemos verificar pela análise das imagens, por vezes as tags são 

parcialmente integradas no TC, e por vezes não são de todo integradas no TC, o que exige 

do tradutor e do revisor especial atenção. 

Erros motivados pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

 Tanto na tradução com apoio de MT como de TA, podem surgir por vezes erros 

ortográficos no TC que são motivados pela incorreta aplicação do Novo Acordo 

Ortográfico (AO). No decorrer do estágio deparei-me com duas situações originadas pela 

incorreta aplicação das regras ortográficas - embora possa surgir outro tipo de problemas 

com esta mesma causa -, nomeadamente:  

 a MT utilizada para realizar uma tradução contém termos de acordo com o Novo 

AO, mas o cliente em questão requer que o TC seja com as regras ortográficas 

anteriores; em concreto: 

 

Figura 9 - Segmento de uma tradução EN-PT com segmento do TP e respetiva tradução 

 

 

Figura 10 – Resultado da MT do par linguístico EN-PT  
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 Neste caso, vemos que o termo “assets” está na MT como “ativos”, que está de 

acordo com o Novo AO; no entanto, visto que o cliente solicitou que o TC estivesse de 

acordo com as regras anteriores, traduzi como “activos”: 

 

Figura 11 - Segmento de uma tradução EN-PT com segmento do TP e respetiva 

tradução 

 O texto era bastante longo, pelo que foi necessário estar particularmente atenta a 

todas as palavras que sofreram alterações com o Novo AO de forma a garantir que não 

havia nenhum erro de ortografia no TC. 

 os resultados da ferramenta de TA mais frequentemente utilizada (DeepL) estão 

de acordo com as antigas regras de ortografia mas o cliente solicitou, tal como a 

maior parte dos clientes, que o TC respeitasse o Novo AO; mais uma vez, o 

tradutor tem de estar particularmente atento para, ao pós-editar o segmento 

traduzido pela ferramenta de TA, garantir que o TC está de acordo com o Novo 

AO: 

TP Resultado TA Pós-edição Revisão 

AUTORIZACIÓN 

EXCEPCIONAL DE 

ACCESO REMOTO, 

ENTREGA DE 

DISPOSITIVO Y 

NORMAS DEL 

TELETRABAJO, COMO 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

COVID-19 

AUTORIZAÇÃO 

EXCEPCIONAL DE 

ACESSO REMOTO, 

ENTREGA DE 

DISPOSITIVO E 

NORMAS DO 

TELETRABALHO, 

COMO PLANO DE 

CONTINGÊNCIA 

COVID-19 

AUTORIZAÇÃO 

EXCECIONAL DE 

ACESSO REMOTO, 

ENTREGA DE 

DISPOSITIVO E 

NORMAS DE 

TELETRABALHO COMO 

PLANO DE 

CONTINGÊNCIA 

COVID-19 

AUTORIZAÇÃO 

EXCECIONAL DE 

ACESSO REMOTO, 

ENTREGA DE 

DISPOSITIVO E 

NORMAS DE 

TELETRABALHO, 

COMO PLANO DE 

CONTINGÊNCIA 

COVID-19 

 

Tabela 9 - Excerto de uma tradução com o TP, resultado da TA, pós-edição do tradutor 

e revisão 
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 Neste caso, foi necessário alterar a palavra “excepcional” para “excecional”, o que 

exigiu uma atenção da minha parte, mas o recurso a TA, cumpriu, sem dúvida, a função 

da sua utilização: tornou o processo de tradução muito mais célere, porque todo o 

segmento foi corretamente traduzido da forma automática. 

Falta de integração dos termos no contexto em questão  

 Por vezes, as possíveis correspondências de termos existentes na MT não 

correspondem à correta tradução, visto que a MT, tal como a TA, não leva em conta o 

contexto e o texto como um todo. Vejamos o seguinte exemplo:  

 

Concordance Search de 

“report” 

Segmento do TP Tradução Revisão 

Comunicar The nature and 

gravity of the claim 

or report: 

A natureza e a 

gravidade da 

queixa ou 

denúncia: 

A natureza e a 

gravidade da 

queixa ou 

denúncia: 

Informar 

Relatório 

Reporte 

 

Tabela 10 - Resultados da concordance search utilizando MT e compare de um 

segmento do texto 

 Numa tradução da área económico-financeira sobre os procedimentos 

relacionados com as investigações internas levadas a cabo por uma empresa, surgia o 

termo “report” como a denúncia por parte de um colaborador da empresa que poderia 

despoletar, ou não, a mencionada investigação interna. Neste caso, embora quando 

realizasse a concordance search na MT fornecida pelo cliente tivesse várias opções, 

nenhuma delas era, a meu ver, a opção certa, isto porque as anteriores traduções em que 

o termo “report” tinha surgido tinham um contexto diferente do segmento em questão. 

Por isso, traduzi o termo “report” como “denúncia”, e a revisão confirmou esta opção 

como válida. 

Ambiguidade sintática 

 Por vezes, devido às características da língua, o significado de certo segmento do 

TP pode não ser claro e pode dar aso a mais do que uma interpretação. A análise do 

contexto, que poderia ajudar a decifrar o significado, poderá, em vários casos, não ser 

suficiente. Vejamos este exemplo: 
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Original (EN) Tradução Revisão 

Project / Cost Centre 

Manager 

Gestor de Projeto / do 

Centro de Custos 

Gestor de Projeto / do 

Centro de Custos 

 

Tabela 11 – Excerto de compare de uma tradução EN-PT realizada 

 Neste caso, é difícil compreender se a barra no TP tem o significado de “Project 

Manager and Cost Centre Manager” ou se significa “Project / Cost Centre Manager”; 

após a consulta do documento original, a dúvida manteve-se, pois não é possível pelo 

contexto perceber o significado pretendido. O segmento fazia parte de uma tabela com 

vários campos a preencher: 

 

Figura 12 - Segmento “Project / Cost Centre Manager” (marcado a azul) inserido no seu 

contexto  

 No entanto, o documento original permitiu verificar que o espaço disponível era 

pouco, o que poderia explicar o porquê de o autor ter optado por uma barra (“/”) em vez 

de repetir a palavra “Manager”, de maneira que optei pela tradução “Gestor de Projeto / 

do Centro de Custos”, e a revisora confirmou que tomei a opção correta. 

Erros no TP  

 Os erros ortográficos, gramaticais e outro tipo de erros que existam no TP 

frequentemente dão aso a que, quando uma ferramenta de TA é utilizada, esta não consiga 

identificar o erro e faça uma incorreta tradução do termo ou segmento. Por exemplo: na 

tradução de um texto da área económico-financeira (que já usámos como exemplo 

anteriormente), o termo “Compliance Office” surge uma vez e foi possível perceber, pelo 

contexto e pelo facto de o termo “Compliance Officer” surgir 13 vezes, que era um erro 

e que faltava um “r” em “Office”. Vejamos: 
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Figura 13 – Excerto do TP e a respetiva tradução utilizando TA 

 

 Podemos verificar que, pelo contexto, o termo “Compliance Office” parece ser 

um erro ortográfico e, na verdade, o pretendido era o termo “Compliance Officer” porque 

o termo “Office” poderia dizer respeito ao departamento, mas no segmento 

imediatamente a seguir é utilizado o pronome pessoal “he” como referência ao sujeito do 

segmento anterior. Ora, sendo um departamento, não faria sentido ser referido como “he”, 

a menos que se tratasse de um erro. No entanto, se não levássemos em conta o contexto, 

poderia ser difícil identificar o erro, visto que a frase está gramaticalmente e 

sintaticamente correta. É possível ver que a TA traduziu o termo incorretamente, com 

“gabinete de verificação da conformidade”; só um pós-editor poderia ter identificado o 

erro. A revisão comprovou o erro e traduziu o termo como “Compliance Officer”. 

 

 Assim, podemos concluir que, embora a pós-edição possa facilitar e acelerar o 

processo de tradução, pode também criar vários problemas que, caso o tradutor não 

recorresse à pós-edição, não existiriam, pelo que o tradutor tem de estar particularmente 

atento ao pós-editar e rever o seu trabalho e corrigir todos os erros de forma a garantir a 

qualidade do resultado. 
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PARTE III - TRADUÇÃO E REVISÃO: ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS 

 A terceira parte deste relatório consiste na exposição de uma reflexão construída 

a partir da apresentação de algumas traduções realizadas no âmbito do estágio na 

Expressão Lda. e das revisões realizadas por um revisor da empresa. A partir da análise 

do texto original, do texto traduzido (por mim, a estagiária) e do texto revisto (por um 

revisor experiente), procurarei refletir sobre as escolhas tomadas e a aprendizagem que 

daí adveio. 

 Os projetos de tradução elaborados na Expressão Lda. foram vários e todos eles 

foram determinantes para a aprendizagem ou consolidação de capacidades e 

conhecimentos em vários domínios; cada projeto revelou-se uma oportunidade para 

evoluir ao nível das minhas capacidades 

- como tradutora, através da aprendizagem de nova terminologia, familiarização com 

diferentes tipologias textuais, consolidação de conhecimentos da utilização de 

ferramentas de tradução, aprendizagem da utilização de novas ferramentas de tradução e 

de novas técnicas de pesquisa; 

- como prestadora de serviços, através da observação do processo de comunicação com 

os clientes; 

- como revisora, através da aplicação prática dos conhecimentos de revisão e de Quality 

Assurance (QA); 

- a vários outros níveis. 

 Apesar de cada um dos trabalhos realizados ter contribuído para a minha 

aprendizagem, seria impossível incluí-los a todos, pelo que apenas incluo neste relatório 

alguns exemplos e excertos dos textos com os quais trabalhei. Os critérios utilizados para 

eleger os textos que apresento foram vários. 

 Primeiro, apliquei o critério dos temas ou áreas temáticas. Queria apresentar textos 

que fossem não só um reflexo do que mais se faz na Expressão Lda., mas também que 

fossem representativos do trabalho por mim desenvolvido ao longo do estágio. Assim, 

elegi textos de áreas temáticas com as quais ocupei uma parte considerável do meu tempo 

de estágio. Esta é uma das principais razões pelas quais escolhi abordar textos do âmbito 

da tradução económico-financeira e jurídica. 
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 Em segundo lugar, quis analisar textos que tivessem desafios e problemas 

particularmente interessantes a nível pessoal e que suscitassem reflexões interessantes 

não só sobre as escolhas que fiz como tradutora, mas também as escolhas feitas pelo 

revisor. Este foi um dos principais critérios da escolha de um texto sobre produção de 

vinho. 

 Em terceiro lugar, quis incluir um texto cuja tradução tivesse sido particularmente 

motivada pelo contexto em que vivi aquando da realização do estágio e da redação do 

relatório, nomeadamente a pandemia da Covid-19, pelo que escolhi analisar um texto 

sobre as normas de teletrabalho a serem aplicadas devido à pandemia. 

 Outros critérios aplicados foram: a eleição de textos que representassem 

dificuldades ao nível da terminologia e da compreensão do texto de partida devido ao 

elevado grau de especialização do texto; de textos que tivessem representado um grande 

número de dificuldades para mim, de modo a poder abordar vários problemas e soluções; 

e de textos traduzidos a partir das três línguas com que trabalhei, nomeadamente inglês, 

alemão e espanhol. Quis ainda incluir textos que tivessem sido traduzidos com o recurso 

a pós-edição a partir de TA, nomeadamente com o auxílio do DeepL. 

 Assim, escolhi aqueles que me pareceram mais relevantes de acordo com estes 

critérios enumerados. 

 

1. Tradução de Especialidade – Produção Vinícola 

Informações gerais sobre o projeto de tradução: 

 Texto de Marketing e Publicidade sobre a Produção de Vinhos  

 Língua de partida - DE; língua de chegada - PT 

 Função: Promover os vinhos descritos e transmitir informação sobre os mesmos 

 Número de palavras: 4.975 

 Duração da tarefa: aproximadamente 17 horas 

 CAT tool utilizada: Smartcat 

Análise do texto 

 Aquando da receção de um novo projeto, realizei sempre uma rápida leitura do 

texto e elaborei assim (de forma não muito sistematizada) uma análise dos elementos 
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extratextuais – nomeadamente o autor (quem?), a intenção do autor (para quê?), o público 

alvo do texto (para quem?) o meio pelo qual se realiza a comunicação (por que meio?), o 

local (onde?) e o tempo (quando?) da redação e envio do texto, e o motivo (porquê?); e 

dos elementos intratextuais – o conteúdo, a área temática, as pressuposições que existam, 

a composição do texto, os elementos não-verbais, o léxico empregado, a estrutura das 

frases e as propriedades suprassegmentais (Nord, 2006). Assim, este projeto de tradução 

consistiu na tradução de um texto de alemão para português sobre vinhos, vinhos de 

denominação de origem protegida e controlada e diferentes regiões de vinhos. Tinha 

como função dar a conhecer os vinhos produzidos, descrevê-los e promover o processo 

de certificação. O objetivo último do texto seria o consumo destes vinhos. Este texto tinha 

um caráter informativo e expressivo, mas principalmente apelativo, e embora não fosse 

muito complexo, a sua área temática específica traduz-se na utilização de terminologia da 

área da produção vinícola. Através da leitura do texto original, deduz-se que o autor do 

texto terá sido certamente um especialista ou uma pessoa com bastantes conhecimentos 

na matéria, e o texto dirige-se não a especialistas, mas a leitores nativos da língua 

portuguesa não especializados com alguns conhecimentos da área. Por fim, o texto seria 

publicado num site de ume empresa produtora de vinhos. 

 Uma das principais dificuldades para mim foi combinar a complexidade 

terminológica do texto com o seu caráter apelativo, visto que o texto resultante deveria 

ser não só preciso, como também publicitário. E embora este fosse um tema com o qual 

a Expressão Lda. trabalha frequentemente, o tema era, para mim, uma novidade, o que 

por si só representava um desafio. 

 De acordo com as teorias funcionalistas de tradução, o grau de adequação de uma 

tradução pode ser considerado uma forma de avaliar a qualidade da tradução  (Göpferich, 

2009), pelo que, de forma a obter um bom resultado, e pela natureza do texto original, 

teria de fazer algumas alterações de forma a adequar o texto ao público de chegada. Tendo 

em conta o objetivo informativo e apelativo do texto, decidi realizar a tradução 

instrumental do mesmo. Nord (2006) tece a distinção entre dois tipos de tradução, 

documental e instrumental, tal como vimos na Parte II do presente relatório, e embora 

estes conceitos sejam normalmente aplicados no âmbito de uma tradução jurídica, penso 

que, neste caso, também é pertinente referir esta noção. Isto porque o texto sobre produção 

vinícola, embora tivesse o objetivo final de apelar ao consumo dos vinhos, não deixou de 

ser um texto técnico. 
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 Assim, decidi fazer uma tradução instrumental do texto com a mesma função que 

o texto original, adaptando-o quando necessário para que a mensagem informativa e 

apelativa pudesse ser compreendida por um público português. 

Dificuldades de tradução 

 Um dos primeiros problemas com que me deparei prendeu-se com a terminologia 

empregue e a MT: 

TP Tradução Revisão 

Strenge Regeln für 

großartige Weine: die 

Geschützte 

Ursprungsbezeichnung g.U.: 

Regras rígidas para grandes 

vinhos: a Denominação de 

Origem Protegida DOP: 

Regras rígidas para grandes 

vinhos: a Denominação de 

Origem Controlada DOC: 

 

Tabela 12 – Excerto de compare da tradução realizada 

 Após analisar o texto, concluí que o termo “Geschützte Ursprungsbezeichnung 

g.U” seria um termo central e, portanto, deveria desde o início garantir que encontrava a 

correspondência correta. Na MT existia uma correspondência para o termo,  

 

 

 

 

 

  

       

 

Figura 15 – Selo DOP em português presente 

nos vinhos para comprovar a sua origem 

(Produtos Tradicionais Portugueses, n.d.)                

 

Figura 14 – Selo DOP em alemão presente 

nos vinhos para comprovar a sua origem 

(Lebensmittelklarheit, n.d.)   
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nomeadamente “Denominação de Origem Protegida DOP”. Visto que este é um selo 

bastante conhecido no âmbito do tema dos vinhos, verifiquei através do motor de busca 

do Google que o selo em alemão de facto era idêntico ao selo em português.  

 No entanto, como podemos ver na Tabela 12, o termo foi corrigido na revisão para 

“Denominação de Origem Controlada DOC”. Após analisar a revisão, decidi falar com a 

revisora para compreender o porquê da correção, visto que verifiquei que também existia, 

de facto, o selo “Denominação de Origem Controlada DOC”, diferente daquele a que o 

texto faz referência. “A abreviatura DOP significa Denominação de Origem Protegida. É 

uma designação comunitária adotada para designar os vinhos com Denominação de 

Origem e que os integra num registo comunitário único e lhes confere proteção de acordo 

com a regulamentação” (Infovini, n.d.). Por seu turno, a abreviatura DOC - Denominação 

de Origem Controlada - engloba “vinhos provenientes das regiões produtoras mais 

antigas e, por isso, sujeitos a legislação própria (características dos solos, castas, 

vinificação, engarrafamento)” (Infovini, n.d.). A revisora indicou que, embora os selos 

sejam de facto diferentes, são bastante parecidos e o termo “Denominação de Origem 

Controlada DOC” é mais comummente utilizado em textos desta área temática do que o 

termo “Denominação de Origem Protegida DOP”. No entanto, o termo “Geschützte 

Ursprungsbezeichnung g.U” tem um correspondente em português, “Denominação de 

Origem Protegida DOP”, pelo que não haveria necessidade de optar por outro termo. 

Ainda assim, penso que a principal razão que me levou a tentar esclarecer com a revisora 

a razão desta opção é o facto de o próprio TP apresentar a tradução do termo e a alteração 

feita na revisão criar, assim, uma inconsistência terminológica no TC: 

TP Tradução Revisão 

In Italien heißt sie 

beispielsweise 

Denominazione d’Origine 

Protetta, in Portugal 

Denominação de Origem 

Protegida. 

Em Itália, por exemplo, 

chama-se Denominazione 

d’Origine Protetta, e em 

Portugal, Denominação de 

Origem Protegida. 

Em Itália, por exemplo, 

chama-se Denominazione 

d’Origine Protetta, e em 

Portugal, Denominação de 

Origem Protegida. 

Beide werden DOP 

abgekürzt. 

Em ambos os casos, a 

abreviatura é DOP. 

Em ambos os casos, a 

abreviatura é DOP. 

 

Tabela 13 - Excerto de compare da tradução realizada 
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 Neste excerto, que sucede ao excerto apresentado na Tabela 12, o próprio autor 

indica o correspondente correto para o termo e a respetiva abreviatura, e, visto que o texto 

no TP estava em português, foi assim mantido, incluindo pela revisora. Ao comparar com 

a Tabela 12, vemos que foram empregues dois termos distintos em português para o 

mesmo termo em alemão. Os seguintes termos aparecem na mesma parte do TP – a 

apresentação do selo - pelo que tal pode criar confusão no leitor, que não irá compreender 

o porquê de estar a ser descrito, inicialmente, o selo “Denominação de Origem 

Controlada” ou “DOC” e, depois, falar-se do “Denominação de Origem Protegida ou 

“DOP” – parece ser uma inconsistência terminológica ou um erro do autor do texto em 

português. 

 Outro problema de tradução com que me deparei estava também relacionado 

com resultados da TB: 

TP Tradução Revisão 

Wein-Genuss-Guide Guia para a apreciação de vinho Guia para a degustação de vinho 

 

Tabela 14 - Excerto de compare da tradução realizada 

 Após a leitura da frase apresentada na Tabela 14 no TP, o termo que me ocorreu 

inicialmente como tradução para “Genuss” foi "degustação”; embora não tivesse 

experiência na tradução de textos desta área temática, este é um termo que está geralmente 

associado à ação de provar vários tipos de vinhos – ou de outros produtos em outros 

contextos, como por exemplo queijos – e que envolve normalmente pessoas que têm 

algum conhecimento ou um conhecimento alargado da área, que coincide com o público-

alvo desta tradução. No entanto, o termo correspondente em português na TB utilizada 

era “apreciação”, e o termo “degustação” não era apresentado como opção. Não tenho a 

informação da origem da TB, mas decidi confiar nos seus resultados. No entanto, de 

forma a validar a minha opção, introduzi a expressão “apreciação de vinho” no motor de 

busca do Google para verificar o número de ocorrências. Através desta pesquisa constatei 

que havia 3.700 ocorrências da expressão, inseridas em textos da mesma área temática da 

produção vinícola, pelo que optei pelo termo “apreciação”; no entanto, ao introduzir a 

expressão “degustação de vinho”, os resultados multiplicavam-se: mais de 98 mil 

ocorrências. Ainda assim, resolvi seguir a TB mas, na revisão, o termo foi alterado pela 

revisora para “degustação”, o que foi extremamente importante para compreender que o 
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tradutor deve duvidar sempre dos resultados apresentados por TB, MT e TA e é possível 

que a melhor escolha seja optar pela tradução que os seus conhecimentos e experiência 

lhe sugerirem ser a adequada. 

 Quanto a outras questões relativas a terminologia, este foi um dos desafios com 

que me deparei: 

TP Tradução Revisão 

Die junge Winzergeneration 

hat sich in den letzten Jahren 

mächtig ins Zeug gelegt, um 

das Potential der Region 

bestmöglich auszuschöpfen. 

Nos últimos anos, a jovem 

geração de viticultores tem 

trabalhado arduamente para 

aproveitar ao máximo o 

potencial da região. 

Nos últimos anos, a jovem 

geração de produtores tem 

trabalhado arduamente para 

aproveitar ao máximo o 

potencial da região. 

 

Tabela 15 - Excerto de compare da tradução realizada 

 Segundo o dicionário da Infopédia, o termo “Winzer” pode ser traduzido para 

português como “viticultor” ou “vinicultor” (Dicionário Infopédia, n.d.). Na TB utilizada 

para esta tradução, o termo “Winzer” tinha como correspondências os dois termos. 

 

 

Figura 16 – Resultado da pesquisa do termo “Winzer” no Dicionário online da 

Infopédia 

 

 No entanto, ambos os termos “viticultor” e “vinicultor” limitam o termo 

“Winzer”, pois não se referem à mesma realidade que este termo, mas sim a realidades 

mais limitadas; isto é, dentro do termo “Winzer” podemos incluir os viticultores e os 

vinicultores. 
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 Segundo o dicionário da Infopédia, o termo “viticultor” é “que ou aquele que se 

dedica à viticultura (cultivo da vinha)” (Dicionário Infopédia, n.d.), e o termo vinicultor 

refere-se àquele “que se dedica à vinicultura (produção de vinho)” (Dicionário Infopédia, 

n.d.).: 

 

 

 

Figura 17 – Resultado da pesquisa do termo “viticultor” no Dicionário online da 

Infopédia 
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Figura 18 – Resultado da pesquisa do termo “vinicultor” no Dicionário online da 

Infopédia 

 

 Após a pesquisa nos sites Linguee (n.d.) e Reverso Context (n.d.), verifiquei que 

os termos mais utilizados eram efetivamente “viticultor” e “vinicultor”, mas também 

apresentavam outros termos, como “vitivinicultor” e “produtor de vinho”. O termo 

“vitivinivultor” inclui os termos “vinicultor” e “viticultor”, mas como não estava incluído 

na TB, decidi não o utilizar. Como a TB apenas indicava como correspondências 

“viticultor” e “vinicultor”, decidi empregar um destes termos, nomeadamente o termo 

“viticultor”, porque me pareceu ser um pouco mais abrangente que o termo “vinicultor”, 

pelo facto de o texto mostrar que os “Winzer” a que faz referência se dedicarem também 

ao cultivo da vinha, e não só à produção de vinho. No entanto, esta escolha foi feita com 

consciência de que poderia não corresponder completamente ao termo em alemão. A 

revisora optou por uma solução adequada ao traduzir o termo como “produtor”, visto que 

desta forma abrangia vários conceitos num só termo, sem o limitar; “produtor de vinho” 

também não seria uma boa opção porque não incluiria a cultura de vinhas; embora 

“produtor” seja um termo mais genérico, é simples para o leitor, neste contexto, 

compreender que o termo se refere àqueles que se ocupam do cultivo de vinhas e da 

produção de vinho. 

 

 Os termos “zugelassene Rebsorten” e “Erziehungsmethoden” representaram 

também para mim desafios de tradução a nível terminológico, mas por diferentes razões. 

Por não ter experiência na tradução de documentos desta área temática, quando me 

deparei com o termo “zugelasse Rebsorten”, não consegui perceber que se tratava de 

terminologia da área da produção vinícola. 

 

TP Tradução Revisão 

Die Weine dürfen nur aus 

den jeweils zugelassenen 

typischen Rebsorten 

hergestellt werden. 

Os vinhos só podem ser 

produzidos a partir das 

respetivas castas típicas 

aprovadas. 

Os vinhos só podem ser 

produzidos a partir das 

respetivas castas típicas 

autorizadas. 

 

Tabela 16 - Excerto de compare da tradução realizada 
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 Isto é, num contexto geral, “zugelassen” pode significar “admitido”, “aprovado” 

(Dicionário Infopédia, n.d.); neste caso, encarei o termo não como terminologia 

específica da área, como tendo um correspondente “fixo” na LC, e optei por uma tradução 

literal. Ao analisar a revisão pude constatar que, na verdade, o termo correto era “castas 

autorizadas”, um termo extensamente utilizado neste tipo de documentos e que se refere 

às castas a que o produtor de vinho está autorizado a utilizar na produção que garantem a 

qualidade do produto resultante e que permitem que o vinho tenha os selos de garantia 

pretendidos. Este foi, portanto, um caso em que não me apercebi que estava perante um 

problema de tradução que exigia rigor terminológico. 

 

 Por outro lado, em relação ao termo “Erziehungsmethoden”, rapidamente foi 

possível identificar que se tratava de um termo específico desta área temática, mas o qual 

eu não conhecia e não existia na TB. A tradução literal não era obviamente uma opção, 

visto que o termo fazia referência à forma de cultivo de vinhas: 

 

TP Tradução Revisão 

Neue Erziehungsmethoden Novos métodos de condução 

da vinha 

Novos métodos de condução 

da vinha 

 

Tabela 17 - Excerto de compare da tradução realizada 

 

 Visto que não conhecia o termo, iniciei uma pesquisa em vários sites, como o 

Linguee e o Reverso Context, mas todas as correspondências sugeridas por estes sites 

eram resultado de uma tradução literal – nomeadamente, “métodos de educação” e 

“métodos de ensino”, o que é compreensível visto que, sem o contexto, não é possível 

saber que estes correspondentes não são adequados. Desta forma, resolvi pesquisar a 

expressão “métodos de criação de vinha” no motor de busca do Google e analisar os 

resultados, isto porque o termo “criação” pode ser utilizado tanto no contexto de 

educação de uma criança, como noutros contextos, como criação de vinhos. Constatei 

que as expressões “métodos de condução da videira” e “métodos de condução da vinha” 

integravam frequentemente os resultados da pesquisa; pesquisei estas mesmas 

expressões novamente no motor de busca do Google e vi que cada expressão tinha 

várias ocorrências. Visto que o termo “Rebsorten” já tinha surgido várias vezes 
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anteriormente, existia na TB como “vinhas”, e eu tinha, noutros segmentos, traduzido 

como “vinhas”, traduzi-o também neste caso como “vinha” de modo a manter a 

consistência, pelo que optei por “métodos de condução da vinha” como tradução para 

“Erziehungsmethoden”. 

 

 Por fim, um dos desafios com que me deparei na tradução de um documento 

cuja principal função era a apelativa foi a adaptação ao estilo apelativo/expressivo. Este 

texto tinha como objetivo informar sobre a produção de vinhos, as castas utilizadas, as 

regiões da produção e outros assuntos relacionados com o cultivo de vinhas e a 

produção vinícola. O seu objetivo final era, no entanto, promover os vinhos e levar o 

leitor a experimentá-los e consumi-los. Tal exigia que a linguagem empregue fosse 

também uma linguagem apelativa, convidativa, que expressasse cheiros, sabores e 

emoções relacionados com os vinhos descritos no texto, o que constituiu um desafio 

para mim, visto que a maior parte das traduções que executo e com as quais estou mais 

à-vontade são de áreas temáticas científicas e técnicas, nas quais a expressividade não 

existe (e, muitas vezes, nem deve existir). Desta forma, foi difícil adaptar o estilo de 

escrita à Cultura de Chegada (CC) e adaptar o texto. Por exemplo: 

 

TP Tradução Revisão 

Kochkunst meets 

Winzerkunst: spannende 

Food-Wein-Pairings 

A gastronomia encontra a 

arte de produzir de vinho: 

Combinações empolgantes 

de vinho e gastronomia 

A gastronomia ao encontro 

da arte de produzir vinho: 

harmonizações 

emocionantes de vinho e 

gastronomia 

 

Tabela 18 - Excerto de compare da tradução realizada 

 

 Tal como podemos verificar pela análise da Tabela 18, a tradução das palavras 

destacadas não estava objetivamente errada, mas não correspondia ao exigido a nível de 

estilo. A revisora, que tem muita experiência na tradução e revisão de documentos da 

área da produção vinícola, alterou o segmento de forma a torná-lo mais expressivo e 

convidativo. 
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 Para concluir, a tradução deste texto apresentou vários desafios a nível 

terminológico e do estilo da escrita, mas permitiu desenvolver o meu vocabulário da área 

da produção vinícola e obter experiência na tradução de textos desta tipologia. 

 

2. Tradução de Especialidade – Diretrizes Internas de uma 

Empresa 

Informações gerais sobre o projeto de tradução: 

 Três textos das áreas económico-financeira e legal que consistem em 

diretrizes da política interna de uma empresa 

 Língua de partida - EN; língua de chegada - PT 

 Função: Informar todas as subsidiárias da empresa sobre as novas diretrizes em 

vários âmbitos 

 Número de palavras: 3.127 + 5.450 + 2.141 (total de 10.718) 

 Duração da tarefa: aproximadamente 42 horas 

 CAT tool utilizada: Smartcat 

Análise do texto 

 De seguida irei abordar os problemas de tradução de três textos diferentes de um 

total de seis traduções realizadas para um mesmo cliente. Escolhi, de entre os seis 

textos, aqueles que apresentaram mais dificuldades. Cada texto aqui apresentado faz 

referência a uma nova diretriz interna elaborada pela empresa e que irá substituir uma 

anterior diretriz, pelo que são textos do foro interno da empresa, que não seriam 

publicados. Estes textos são essencialmente informativos e da área económico-

financeira, mas também da área do Direito, o que representou um especial desafio para 

mim, visto serem duas áreas particularmente complexas para mim devido a não dominar 

as áreas em questão.  Estes foram documentos provavelmente elaborados por um 

especialista da área, seja um advogado ou um jurista, por exemplo, ou um especialista 

da área da Economia e Finanças, ou ambos. Os leitores do TC seriam colaboradores da 

empresa em questão, que iriam ficar informados, através destas diretrizes, das novas 

regras na empresa a vários níveis. Estes leitores deveriam ter alguns conhecimentos nas 

áreas que os textos abordam, de modo a conseguirem interpretar o seu conteúdo 

corretamente. Neste caso, antes de iniciar a tradução do documento elaborei 
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mentalmente uma lista das suposições e pressupostos sobre o público-alvo da tradução, 

e conduzi a minha tradução de acordo com estes pressupostos, visto que o objetivo da 

tradução é o de servir o melhor possível a finalidade que se pretende. Assim, elaborei 

esta tradução tendo em conta o facto de os futuros leitores serem pessoas com alguns 

conhecimentos nas áreas em questão. 

 A principal dificuldade esteve, sem dúvida, ao nível da terminologia. A falta de 

familiarização com os termos levou a dificuldades de compreensão do sentido do texto. 

Por se tratar de tradução de especialidade jurídica e económico-financeira, optei por uma 

tradução documental, visto que a informação no TC deveria refletir exatamente o 

conteúdo do TP. A empresa em questão é uma multinacional com várias subsidiárias em 

múltiplos países, pelo que era crucial que a mesma informação chegasse corretamente a 

todas as subsidiárias, para que o modo de operar de todas fosse o mesmo. 

Dificuldades de tradução 

 Num primeiro texto, cuja área temática dominante era a financeira, estas foram 

algumas das dificuldades com que me deparei: 

TP Tradução Revisão 

Commitment competency Competência de 

compromisso 

 

Competência de 

compromisso 

 

They permit designated XXX 

employees to enter into 

financial business-related 

commitments at the expense 

of the Group company for 

which they work, set the 

amount of the commitment, 

and define which persons or 

bodies are responsible for 

such decisions. 

Estas permitem que os 

colaboradores designados 

pela XXX assumam 

compromissos financeiros 

cujos custos serão assumidos 

pela empresa do Grupo para 

a qual trabalham, definam o 

montante do compromisso e 

definam quais as pessoas ou 

entidades responsáveis por 

tais decisões. 

 

(…), permitindo aos 

colaboradores designados 

pela XXX assumir 

compromissos financeiros 

cujos custos serão 

assumidos pela empresa do 

Grupo para a qual 

trabalham, definir o 

montante do compromisso e 

definir quais as pessoas ou 

entidades responsáveis por 

tais decisões. 
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Tabela 19 - Excerto de compare da primeira de três traduções realizadas 

 Neste caso, o termo “commitment” suscitou dúvida devido ao contexto. Neste 

contexto em concreto, “commitment” refere-se a uma obrigação que a empresa assume 

no âmbito da sua atividade para com terceiros, e a diretriz explicita quem, na empresa, 

tem esta competência, as limitações desta competência e outros aspetos relevantes 

relacionados. Na prática, este “commitment” diz respeito a uma obrigação; no entanto, 

como o texto é um texto da área financeira, se optasse pela tradução “obrigação” ou 

“obrigações”, poderia dar aso a diferentes interpretações, visto que também poderia 

referir-se às “obrigações” como um título de crédito emitida pelo Estado ou por uma 

empresa, e não à obrigação de fazer algo. Assim, optei por uma tradução literal do termo, 

e a revisão confirmou que foi uma boa opção. 

 Num outro caso do mesmo texto, os termos “sign-off”, “initial” e “approval 

initials” suscitaram também dúvidas numa primeira fase, visto serem termos com os quais 

não estava familiarizada e pelo facto de todos partirem de um conceito semelhante: faziam 

referência ao ato de assinar um documento. 

TP Tradução Revisão 

Sign-off / confirmation of 

correctness: 

A sign-off is when an 

individual initials an invoice 

to confirm that the invoice is 

formally and materially 

correct. 

Aprovação com assinatura / 

confirmação da exatidão: 

A aprovação com assinatura 

ocorre quando um indivíduo 

rubrica uma fatura para 

confirmar que a fatura está 

formal e materialmente 

correta. 

Aprovação com assinatura / 

confirmação da exatidão: 

A aprovação com assinatura 

ocorre quando um indivíduo 

rubrica uma fatura para 

confirmar que a fatura está 

formal e materialmente 

correta. 

Approval initials / payment 

authorisation: 

A document is approved 

when it is initialed by the 

direct superior or the next 

higher line manager of the 

employee or project 

Aprovação com rubrica / 

autorização de pagamento 

Um documento é aprovado 

quando é rubricado pelo 

superior direto ou pelo 

próximo superior hierárquico 

do colaborador ou gestor de 

projetos que tenha assinado 

Aprovação com rubrica / 

autorização de pagamento: 

Um documento é aprovado 

quando é rubricado pelo 

superior hierárquico direto 

ou pelo gestor de linha do 

nível hierárquico acima do 

colaborador ou gestor de 
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manager who has signed off 

a document as correct. 

um documento como 

correto. 

projetos que tenha assinado 

um documento para 

aprovação como correto. 

 

Tabela 20 - Excerto de compare da primeira de três traduções realizadas 

 Assim, embora em diferentes contextos pudessem ter diferentes significados e 

sinónimos, neste caso era importante utilizar termos em português que fossem também 

diferentes entre si, tal como os três termos são diferentes em inglês, para demonstrar que 

cada um destes termos faz referência a uma realidade distinta; a revisão confirmou 

também que as escolhas tomadas foram as corretas. 

 No segundo texto, o exemplo de ambiguidade sintática pode ser encontrado no 

seguinte segmento: 

TP Tradução Revisão 

All Group subsidiaries with 

zero or one employee(s) only 

are excluded from the 

application of Sections 4.4.1 

and 4.4.2. 

Todas as subsidiárias do 

Grupo com zero ou um 

colaborador(es) estão 

excluídas apenas da 

aplicação das Secções 4.4.1 e 

4.4.2. 

Todas as filiais do Grupo com 

zero ou um colaborador(es) 

apenas estão excluídas da 

aplicação das Secções 4.4.1 e 

4.4.2. 

 

Tabela 21 - Excerto de compare da segunda de três traduções realizadas 

 A dificuldade encontra-se em identificar a que faz referência a palavra “only”; no 

TP, o segmento pode ser interpretado como “Todas as subsidiárias do Grupo com zero ou 

um colaborador(es) estão excluídas apenas da aplicação das Secções 4.4.1 e 4.4.2.” ou 

“Todas as filiais do Grupo com apenas zero ou um colaborador(es) estão excluídas da 

aplicação das Secções 4.4.1 e 4.4.2.” Após uma segunda leitura, é possível concluir que 

a opção “Todas as filiais do Grupo com apenas zero ou um colaborador(es) estão 

excluídas da aplicação das Secções 4.4.1 e 4.4.2.” é a mais provável de ser a interpretação 

correta, visto que, caso o autor do texto quisesse dizer “Todas as subsidiárias do Grupo 

com zero ou um colaborador(es) estão excluídas apenas da aplicação das Secções 4.4.1 e 

4.4.2.”, a melhor forma de o redigir em inglês seria “All Group subsidiaries with zero or 
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one employee(s) are only excluded from the application of Sections 4.4.1 and 4.4.2.”. No 

entanto, não é claro que a língua-mãe do autor deste texto seja o inglês, e visto que a 

empresa está sediada num país cuja língua oficial é o francês, é possível que tenha sido 

redigido por uma pessoa para quem o inglês é a segunda língua. Assim, é possível que 

tenha sido um erro, como outros que existiam no texto; aquilo de que podemos ter a 

certeza é que dá aso a ambiguidades. Deste modo, interpretei o segmento e optei pela 

solução apresentada na tabela 22; a revisora optou por uma solução que conservava a 

ambiguidade do segmento no TP, pelo que não houve necessidade de interpretação; penso 

que foi uma excelente opção visto que, embora o texto seja ambíguo, isso não significa 

que o tradutor tenha de interpretar o texto, nem o deve fazer; penso que, no caso de o 

tradutor não conseguir obter um resultado satisfatório com a informação de que dispõe, o 

melhor será enviar uma observação ao cliente dando conta do problema, para que, caso o 

autor queira, possa corrigir o TP. 

 Ainda em relação a ambiguidades, um outro caso surgiu no seguinte segmento: 

TP Tradução Revisão 

Employees of Group 

Company A must not sign 

any legally binding 

documents on behalf of 

Group Company B. Only 

employees of Group 

Company B in jurisdiction B 

may sign and negotiate 

legally binding documents 

for Group Company B. 

Os colaboradores da 

Empresa A do Grupo não 

devem assinar quaisquer 

documentos legalmente 

vinculativos em nome da 

Empresa B do Grupo. Apenas 

os colaboradores da 

Empresa B do Grupo na 

jurisdição B podem assinar e 

negociar documentos 

juridicamente vinculativos 

para a Empresa B do Grupo. 

Os colaboradores da 

Empresa A do Grupo não 

podem assinar quaisquer 

documentos legalmente 

vinculativos em nome da 

Empresa B do Grupo. Apenas 

os colaboradores da 

Empresa B do Grupo na 

jurisdição B podem assinar e 

negociar documentos 

juridicamente vinculativos 

para a Empresa B do Grupo. 

 

Tabela 22 - Excerto de compare da segunda de três traduções realizadas 

 Esta é uma dificuldade que surge no contexto da tradução no par linguístico EN-

PT; “must not” pode ser interpretado, dependendo do contexto, como “não dever” ou “não 

poder”; neste caso, o autor quis passar a informação de que os colaboradores da Empresa 
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A do Grupo não estavam autorizados a assinar quaisquer documentos vinculativos em 

nome dos colaboradores da Empresa B do Grupo, pelo que “não devem” não é suficiente 

para demonstrar que os colaboradores estão proibidos de o fazer. 

 Ainda no mesmo texto surgiram dois termos jurídicos desafiantes: “signatory 

power” e “signature authorisation”. Estes foram termos que surgiram várias vezes ao 

longo do texto e que diziam respeito ao ato de um colaborador de uma empresa assinar 

um documento legalmente vinculativo que resultava em obrigações para a empresa.  

 

TP Tradução Revisão 

The signatory power and 

signature authorisation are 

thus bound up with the 

function of the executive 

bodies and employees as 

well as their tasks and 

competences. 

Os poderes para obrigar a 

sociedade e a autorização 

para obrigar a sociedade 

estão assim vinculados à 

função dos órgãos 

executivos e dos 

colaboradores, bem como às 

suas tarefas e competências. 

Os poderes de 

representação e os poderes 

para assinar estão assim 

vinculados à função dos 

órgãos executivos e dos 

colaboradores, bem como às 

suas tarefas e competências. 

 

 

Tabela 23 - Excerto de compare da segunda de três traduções realizadas  

 Os termos literalmente traduzidos “poder para assinar” ou “autorização para 

assinar” não existem em português; segundo um advogado e um solicitador com 

experiência no tema em específico, os termos que normalmente se utilizam neste contexto 

são, respetivamente, “poderes para obrigar a sociedade” e “autorização para obrigar a 

sociedade”. Isto porque o poder de estar autorizado a assinar documentos juridicamente 

vinculativos traduz-se, na prática, em criar obrigações da empresa. Assim, penso que a 

revisão, por ser menos exata e talvez demasiado literal poderá não ser a mais adequada, 

ainda que reconheça que seja mais fácil para um leigo compreender o que os termos 

empregues implicam. 
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 Um texto desta área temática é, normalmente, um texto com um registo formal, 

pelo que, embora a terminologia seja importante, o estilo é também um elemento 

extremamente relevante e que deve ser respeitado; e como podemos ver no seguinte 

excerto, aquelas palavras que são utilizadas num registo formal em inglês poderão não o 

ser num texto em português: 

TP Tradução Revisão 

Any communication 

regarding the investigation 

must be target-group 

oriented and fact-based, i.e. 

the information 

communicated will be those 

things (and only those 

things). 

Qualquer comunicação 

relativa à investigação deve 

ser orientada para o grupo-

alvo e baseada em factos, ou 

seja, as informações 

comunicadas serão aquelas 

coisas (e apenas aquelas 

coisas). 

Qualquer comunicação 

relativa à investigação deve 

ser orientada para o grupo-

alvo e baseada em factos, ou 

seja, as informações 

comunicadas serão aqueles 

aspetos (e apenas aqueles 

aspetos). 

 Assim, a revisora alterou para “aspetos” e classificou a palavra “coisas” como 

uma palavra que se deve evitar empregar, algo que irei reter e relembrar aquando da 

redação ou tradução de textos. 

 

 Deste modo, posso concluir que estes foram desafios de tradução muito exigentes, 

mas também foram dos desafios com que mais aprendi, ao nível de terminologia 

especializada, de coerência (visto os seis textos serem para o mesmo cliente) e de estilo. 

 

3. Tradução de Especialidade – Normas de Teletrabalho 

Informações gerais sobre o projeto de tradução: 

Tabela 24 - Excerto de compare da terceira de três traduções realizadas 

 

 De facto, embora a tradução literal para “things” seja, efetivamente, “coisas”, 

neste caso não é adequado empregar essa palavra, visto que não se enquadra no registo 

pretendido; esta regra aplica-se à maior parte dos textos do mesmo registo, seja um texto 

jurídico ou outro tipo de texto de especialidade.  
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 Texto com características de um documento jurídico sobre Normas de 

Teletrabalho  

 Língua de partida - ES; língua de chegada - PT 

 Função: Informar o colaborador da empresa sobre os seus deveres no âmbito do 

teletrabalho 

 Número de palavras: 1.246 

 Duração da tarefa: aproximadamente 3,5 horas 

 CAT tool utilizada: Nenhuma 

Análise do texto 

 Tal como descrito no texto sobre produção vinícola, após a receção do texto para 

traduzir, fiz uma rápida análise do texto sobre as normas de teletrabalho. Esta tarefa de 

tradução surgiu no contexto da pandemia da Covid-19, numa altura em que vários 

trabalhadores começaram a trabalhar a partir de casa e, por esta razão, tiveram de utilizar 

material da empresa em casa ou utilizar os seus próprios equipamentos e dispositivos para 

desempenhar as suas funções. Esta foi uma alteração repentina; as empresas não estavam 

à espera que esta mudança drástica ocorresse tão rapidamente, pelo que a tradução tinha 

um caráter de grande urgência, e por esta razão não utilizei nenhuma ferramenta de 

tradução: editei diretamente no texto original de modo a não ter de dispensar tempo com 

a formatação após a tradução e revisão. Optei por esta solução porque realizei esta 

tradução no início do estágio, numa altura em que ainda tinha pouca experiência com 

CAT tools e, portanto, era mais simples traduzir sem o recurso a uma ferramenta. Utilizei 

TA para tornar o processo mais célere.  

 Trata-se de um documento onde se especificam os direitos e deveres dos 

trabalhadores em regime de teletrabalho e todas as questões relacionadas com esse modo 

de trabalho, como por exemplo a importância de manter a confidencialidade. Este texto 

fora provavelmente escrito por um advogado ou jurista para celebrar um acordo entre o 

trabalhador e a entidade patronal, no qual o trabalhador declarava ter tomado 

conhecimento das normas de teletrabalho e que concordava com as mesmas. O objetivo 

era, portanto, regulamentar o trabalho em regime não presencial. A sua estrutura, 

conteúdo e objetivo revelam que é um documento jurídico, vinculativo, pelo que a sua 

tradução exigiria rigor na estruturação das frases e rigor terminológico. O TC deveria ser 

claro e não dar aso a ambiguidades. O leitor seria um trabalhador da empresa sem 
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formação num campo específico – ou seja, qualquer que fosse a função dos trabalhadores 

na empresa, todos deveriam ser capazes de compreender o conteúdo –; a terminologia 

empregue podia ser inserida no âmbito legal e jurídico e incluía também terminologia do 

RGPD. 

 Este texto tinha um caráter informativo e tinha também o objetivo de provocar no 

leitor uma reação – nomeadamente, o consentimento. Uma das principais dificuldades na 

tradução deste texto foi o rigor terminológico, visto que vários dos termos, embora à 

primeira vista não parecessem terminologia específica da área temática, eram-no, pelo 

que deveriam ser “respeitados” na tradução para a LC. Pelo facto de o TP ser em espanhol, 

fiquei desde logo consciente de que provavelmente não teria de me confrontar com 

problemas que a tradução de documentos legais em inglês para português muitas vezes 

acarreta, em que o tradutor tem de encontrar correspondentes para as figuras e termos 

legais, e por vezes até criar terminologia, pois tem de fazer uma transferência de um 

sistema jurídico (Common Law) para outro (Direito Civil). 

 Pelo facto de ser um documento jurídico, optei por uma tradução documental.  

Dificuldades de tradução 

 Este texto não apresentou grandes dificuldades de tradução. A linguagem utilizada 

era simples e clara, sem ambiguidades; as dificuldades que tive foram principalmente a 

nível da terminologia e do estilo. Vejamos as seguintes correções feitas pela revisora a 

nível do estilo: 

TP Tradução Revisão 

(…) Vd. asume la obligación 

de cumplir todas y cada una 

de las previsiones y 

obligaciones en él 

contenidas, así como las que 

se recojan en las revisiones, 

(…) 

(…) está a assumir a 

obrigação de cumprir todas 

e cada uma das disposições 

e obrigações nele contidas, 

bem como aquelas contidas 

nas revisões, (…) 

(…) está a assumir a 

obrigação de cumprir todas 

e cada uma das disposições e 

obrigações nele previstas, 

bem como aquelas previstas 

nas revisões, (…) 

Atendiendo a las 

excepcionales circunstancias 

Tendo em conta as 

circunstâncias excecionais 

causadas pelo COVID-19 (…) 

Tendo em conta as 

circunstâncias excecionais 

derivadas do COVID-19 (…) 
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motivadas por el COVID-19 

(…) 

(…) XXX, S.L. autoriza a 

la persona arriba 

indicada, a conectarse 

desde el exterior de 

los equipamientos de 

XXX SL, utilizando sus 

dispositivos propios o 

con dispositivos 

corporativos, para el 

desempeño de sus 

tareas. 

(…) a XXX, S.L. autoriza a 

pessoa acima indicada a 

conectar-se a partir do 

exterior aos equipamentos 

da XXX SL, utilizando 

dispositivos próprios ou com 

dispositivos corporativos, 

para a realização das suas 

tarefas. 

(…) a XXX, S.L. autoriza a 

pessoa acima indicada a 

conectar-se a partir do 

exterior aos equipamentos 

da XXX SL, utilizando 

dispositivos próprios ou com 

dispositivos da empresa, 

para o desempenho das suas 

tarefas. 

 

XXX tiene dimensionadas las 

aplicaciones en base a la 

organización de turnos de 

trabajo. 

A XXX mediu as aplicações 

com base na organização de 

turnos de trabalho. 

A XXX dimensionou as 

aplicações com base na 

organização de turnos de 

trabalho. 

Las tareas 

encomendadas deben 

ser realizadas 

utilizando únicamente 

las aplicaciones y 

recursos autorizados 

por XXX. 

As tarefas atribuídas 

devem ser executadas 

utilizando apenas 

aplicações e recursos 

autorizados pela XXX. 

 

As tarefas atribuídas 

devem ser realizadas 

utilizando apenas 

aplicações e recursos 

autorizados pela XXX. 

 

(…) en especial de los datos 

personales, incluida la 

protección contra el 

tratamiento no autorizado o 

ilícito y contra su pérdida, 

destrucción o daño 

accidental, (…) 

(…) em especial dos dados 

pessoais, incluindo a 

proteção contra o 

tratamento não autorizado 

ou ilegal e contra a perda, 

destruição ou dano acidental 

dos dados, (…) 

(…) em especial dos dados 

pessoais, incluindo a 

proteção contra o 

tratamento não autorizado 

ou ilícito e contra a perda, 

destruição ou danificação 

acidental dos dados, (…) 

El dispositivo y los medios 

puestos a disposición son 

para fines estrictamente 

O dispositivo e os 

meios 

disponibilizados são 

O dispositivo e os meios 

disponibilizados servem 

estritamente fins laborais e, 



60 
 

laborales y por tanto no 

deberá usarse para fines 

particulares. 

estritamente para 

fins de trabalho e, 

portanto, não 

devem ser 

utilizados para fins 

particulares. 

por conseguinte, não devem 

ser utilizados para fins 

particulares. 

 

Tabela 25 - Excerto de compare da tradução realizada 

 

 A maior parte das minhas escolhas nestes segmentos não teve uma fundamentação 

teórica consciente; foram opções guiadas pelo meu estilo pessoal e também pelos 

resultados da TA, que por vezes decidi manter e que, segundo a revisora, deveria ter 

alterado pois era uma tradução demasiado literal. Visto tratar-se de um documento 

jurídico, tentei conservar as estruturas frásicas e as palavras utilizadas no original; no 

entanto, é necessário que o TC resulte num texto adequado, com as estruturas frásicas 

típicas da LC, pelo que as alterações realizadas na revisão foram necessárias para conferir 

essa naturalidade ao TC. Assim, os segmentos apresentados na Tabela 25 mostram 

exemplos de alterações motivadas pelo estilo, e não por uma incorreção terminológica ou 

ao nível da estrutura frásica. 

 Quanto a problemas com a terminologia, estes surgiram nos seguintes 

segmentos: 

TP Tradução Revisão 

(…) mediante la 

aplicación de 

medidas técnicas u 

organizativas 

apropiadas 

(«integridad y 

confidencialidad»). 

(…) aplicando as 

medidas técnicas ou 

organizacionais 

adequadas 

("integridade e 

confidencialidade"). 

 

(…) as medidas técnicas 

ou organizativas 

adequadas ("integridade 

e confidencialidade"). 

 

El usuario mantendrá 

el sistema operativo 

del dispositivo 

permanentemente 

O utilizador deverá 

manter o sistema 

operativo do 

dispositivo 

O utilizador deverá 

manter o sistema 

operativo do dispositivo 

permanentemente 
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actualizado y con 

antivirus, mientras 

trate datos de XXX. 

 

permanentemente 

atualizado e com 

antivírus, enquanto 

processar os dados da 

XXX. 

atualizado e com 

antivírus, enquanto 

tratar os dados da XXX. 

 

La persona autorizada, 

estará obligada, en virtud 

del artículo 5.f del 

Reglamento General de 

Protección de datos 

(RGPD), a tratar los datos 

de tal manera que se 

garantice (…) 

A pessoa autorizada é 

obrigada, em virtude do 

artigo 5.º-f do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados 

(RGPD), a processar os dados 

de forma a garantir (…) 

A pessoa autorizada é 

obrigada, em virtude do artigo 

5.º-f do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD), a 

tratar os dados de forma a 

garantir (…) 

 

Tabela 26 - Excerto de compare da tradução realizada 

 

 No primeiro segmento apresentado, pode parecer que “medidas organizacionais” 

e “medidas organizativas” seriam sinónimos; no entanto, algo que aprendi através dos 

três glossários que realizei sobre o RGPD é que, na verdade, o termo “medidas técnicas 

ou organizativas” é um termo frequente em documentos sobre este tema e deve ser 

traduzido para português desta forma, sem alterações.  

  

 O mesmo acontece com o termo “tratamento de dados”; embora “processamento” 

possa ser, em certos contextos, um sinónimo de “tratamento”, neste caso o termo deve ser 

sempre traduzido para “tratamento”, sem lugar para quaisquer alterações. Na Tabela 26, 

no penúltimo segmento, é possível constatar que traduzi “tratamiento” como 

“tratamento”; tal demonstra que não considerei o termo como tal, um termo técnico, e 

utilizei duas palavras diferentes para fazer referência a uma mesma realidade. Se tal 

acontecesse no contexto de uma tradução de um outro tipo de texto não de especialidade, 

em que a variedade de vocabulário empregue enriquece o texto, esta escolha teria um 

resultado positivo; no entanto, num documento como este, é necessário rigor 

terminológico e consistência, e por estas duas razões os termos “tratamiento de datos” ou 

“tratar” foram corrigidos para “tratamento de dados” e “tratar”. 
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 Podemos afirmar que este texto, embora não tenha apresentado grandes 

dificuldades, impôs desafios típicos da tradução de um documento jurídico, pelo que 

considero que foi uma ótima oportunidade para aprender mais sobre tradução jurídica sob 

a pressão do tempo, que era escasso. 
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Considerações finais 

 

 Concluído o estágio e refletindo sobre a experiência adquirida, é possível afirmar 

que os objetivos que pretendia alcançar no início do mesmo foram alcançados e 

ultrapassados. De facto, a formação que recebemos nas aulas do MTSL é valiosa, e foi 

indispensável para a obtenção dos resultados alcançados, mas insuficiente, e as minhas 

expectativas quanto à possibilidade de adquirir novos conhecimentos através da 

integração de uma equipa de tradutores e revisores numa empresa de tradução revelaram-

se adequadas. Ao longo do estágio tive a oportunidade de traduzir textos de várias áreas 

temáticas, para diferentes clientes com variadas exigências, traduzir com TA e com a 

ajuda de MT e assim experienciar as vantagens e limitações que a pós-edição acarreta, 

elaborar novos glossários para serem utilizados no processo de tradução, trabalhar em 

equipa e também como tradutora freelancer e, o mais importante, receber o feedback, as 

críticas construtivas e comentários das minhas colegas na Expressão, Lda., que 

permitiram que eu aprendesse tanto em tão pouco tempo. 

 

 Foi possível confirmar que a atividade de um tradutor é extremamente exigente, 

porque não só exige conhecimentos avançados nas línguas de trabalho, como também 

conhecimentos sobre as áreas temáticas dos textos, conhecimentos avançados de 

pesquisa, um domínio excelente da língua e da cultura portuguesa, a capacidade de 

trabalhar sob pressão, entre muitas outras exigências. Pude concluir, através da tradução 

de textos de especialidade, que, embora o tradutor consiga traduzir textos cuja área 

temática lhe seja desconhecida, demorará mais tempo a fazê-lo e incorrerá em mais erros 

do que um especialista; no entanto, é possível ultrapassar estas limitações e ser um melhor 

tradutor do que especialistas da área através da prática. Foi possível identificar em mim 

mesma uma evolução significativa na qualidade das traduções realizadas ao longo do 

estágio; no final do estágio, os erros não só eram menores em quantidade, como havia 

alguns tipos de erros que já não cometia de todo, como por exemplo erros ortográficos 

relacionados com o Novo AO; aprendi a tirar melhor partido dos recursos como memórias 

de tradução, glossários e tradução automática e a compreender as suas limitações, o que 

não teria conseguido sem a equipa experiente e excelente da Expressão, Lda. 
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 Através do estágio foi possível identificar e desenvolver as qualidades que fazem 

do tradutor um bom tradutor, como as capacidades linguísticas em pelo menos duas 

línguas estrangeiras e na língua-mãe, conhecer as convenções textuais, a terminologia e 

as estruturas linguísticas das línguas de trabalho, saber utilizar e tirar o máximo partido 

dos recursos linguísticos e especializar-se em uma ou duas áreas temáticas. As 

capacidades de comunicação e de trabalho em equipa são também fundamentais. 

 

 Assim, concluo que as expectativas em relação a este estágio foram superadas, e 

que os valiosos conhecimentos adquiridos permitiram uma transição mais consistente da 

realidade de um estudante de tradução para o mercado de trabalho. 
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Anexo 1 – Protocolo de estágio 
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