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Resumo 

Um estágio curricular representa uma oportunidade ideal para colocar em prática os 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do mestrado e experienciar um contexto 

profissional real de uma empresa de tradução. Ao longo de 3 meses de estágio fiz parte 

de 38 projetos de tradução, maioritariamente tradução de textos técnicos e localização de 

aplicações e de manuais de instruções de softwares. Os avanços tecnológicos dos últimos 

anos permitiram o desenvolvimento de CAT-Tools e de outras ferramentas que auxiliam, 

hoje em dia, o trabalho do tradutor, não só na tradução em si, como também nos processos 

de controlo de qualidade. Estas tornaram-se fundamentais, fazendo parte de qualquer 

projeto de tradução. Algo que se revelou também crucial para efetuar uma boa tradução 

foi a existência de um bom kit de tradução, mais especificamente existirem instruções 

completas e claras e ter acesso ao documento original. É de salientar também que uma 

tradução não se resume apenas à transferência e adaptação do conteúdo do texto de 

partida; um projeto de tradução envolve também etapas de preparação e pesquisa 

anteriores e uma fase de controlo de qualidade posterior, constituída por autorrevisão e 

verificações de QA. 

 

Palavras-chave: projeto de tradução; tradução técnica; localização; CAT-Tools; 

autorrevisão; garantia de qualidade 
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Abstract 

A currricular internship represents an ideal opportunity to put the theoretical knowledge 

acquired during the Master's degree into practice and to experience an actual professional 

context of a translation company. Over 3 months of insternship, I worked in 38 translation 

projects, mostly translation of technical texts and localisation of applications and software 

instruction manuals. In recent years, the technological advances have enabled the 

development of CAT-Tools and other tools that help the translator's work nowadays, not 

only during translation itself, but also in quality control. These have become crucial and 

are now a part of any translation project. Something that has also shown to be a key factor 

for a good translation was having a good translation kit, composed, among other material, 

by complete and clear instructions and the original document. It should also be noted that 

a translation project is much more than just the transfer and adaptation of the content of 

the source text; a translation project also comprises previous preparation and research 

stages and a subsequent quality control phase that includes self-revision and QA checks. 

 

Keywords: translation project; technical translation; localisation; CAT-Tools; self-

revision; quality assurance 
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Introdução 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da conclusão do Mestrado em 

Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Um 

estágio curricular representa uma oportunidade ideal para pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado, num contexto profissional real. Isto 

permite não só contactar com trabalhos de tradução reais, como também com o 

funcionamento de uma empresa de tradução, as diferentes etapas que caracterizam um 

projeto, o cumprimento dos prazos e toda a responsabilidade que a profissão acarreta. 

Para além de aprender sobre tradução, um estágio curricular permite também desenvolver 

conhecimentos técnicos relacionados com as ferramentas de apoio à tradução e de 

garantia de qualidade e com a pesquisa terminológica e, ainda, adquirir competências 

como a autonomia e a gestão de tempo. 

Assim, no primeiro capítulo é feita uma breve descrição da empresa acolhedora, 

dos serviços que oferece, das suas áreas de especialização e a organização da equipa. É 

ainda apresentada a norma de certificação ISO 17100: 2015, que estabelece os requisitos 

e critérios de qualidade da empresa. 

Segue-se o segundo capítulo, no qual é descrito o estágio e todos os projetos 

realizados. O meu estágio curricular não decorreu nas condições habituais, dado que a 

meio foi necessário alterar o regime presencial para um regime de teletrabalho, devido à 

pandemia de COVID-19. Desta forma, exponho também a caracterização deste regime e 

de que forma afetou o trabalho na empresa, no geral, e o meu trabalho como estagiária, 

em particular. Para além disso, apresento o plano de estágio e caracterizo então os projetos 

de tradução que me foram atribuídos. 

Por sua vez, no terceiro capítulo é explorado o ciclo de vida de um projeto de 

tradução na empresa. Assim, apresento as diferentes etapas e o que caracteriza cada uma, 

em termos de atividades levadas a cabo, intervenientes e que ferramentas de apoio são 

utilizadas. Neste capítulo são, então, abordados temas como as CAT-Tools, a 

autorrevisão, os procedimentos de garantia de qualidade, entre outros. 

Por último, no quarto capítulo são apresentados casos práticos e desenvolvidas 

várias questões abordadas ao longo do estágio, integrando sempre a prática com a teoria. 

Num primeiro momento, é abordado o tema da tradução técnica e das suas 

especificidades, como o estilo e a terminologia, sendo que optei por aprofundar a questão 
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da polissemia dos termos e a utilização de empréstimos. De seguida, são apresentados 

projetos de localização. Estes subdividem-se em localização de aplicações e de manuais 

de instruções de softwares. Assim, caracterizo cada uma, menciono algumas das 

dificuldades sentidas e que soluções foram utilizadas para ultrapassar as mesmas. Por fim, 

exponho um assunto que se revelou fundamental – as instruções dos projetos de tradução, 

mais especificamente, a sua inexistência ou caráter incompleto e o impacto que isso tem 

no trabalho de tradução. 
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1. Capítulo 1 – Contextualização do estágio e apresentação da 

empresa acolhedora 

 

Inicio este capítulo com o motivo que me levou a escolher fazer um estágio 

curricular, seguindo-se a descrição e a organização da empresa, mencionando os serviços 

que oferece, as áreas de especialização e a constituição da equipa. Termino com uma 

breve introdução ao fluxo de trabalho, que será posteriormente aprofundado no capítulo 

3, dedicado exclusivamente a esse tema.  

 

1.1.  Motivação da escolha da via profissionalizante 

Para concluir o Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, no 2º semestre do 2º ano, os alunos podem optar por 

uma via científica (dissertação) ou profissionalizante (estágio curricular). A minha 

escolha recaiu sobre a via profissionalizante, pois considero que um estágio curricular 

representa a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

do mestrado e é também uma forma de experienciar um contexto profissional real de uma 

empresa de tradução. 

Assim, o meu estágio curricular foi realizado na Kvalitext – Serviços de Tradução 

Lda., uma empresa portuguesa fundada em 2008, com sede em Espinho. 

 

1.2.  Descrição da empresa 

A Kvalitext é uma empresa especializada em tradução técnica e médica, mas que 

trabalha também com outras áreas como tecnologias da informação (TI), marketing, 

comercial, jurídica e financeira, englobando a tradução de diversos tipos de documentos 

e materiais, por exemplo1: 

• Técnica: manuais de instruções, de instalação e de manutenção para o setor da 

indústria automóvel e maquinaria, energia renovável e eletrónica de consumo, 

mecânica e automação; 

 

1 Fonte: http://www.kvalitext.pt/ – consultado a 05/05/2020 

http://www.kvalitext.pt/
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• Médica: declarações de produtos, folhetos informativos, ensaios clínicos, 

tecnologia farmacêutica e instruções de utilização de aparelhos médicos; 

• TI: localização de aplicações e dispositivos, documentação de software e guias de 

utilização; 

• Tradução de Websites e Marketing: press releases, brochuras, catálogos, 

apresentações, relatórios de pesquisa de mercado; 

• Comercial: documentos, correspondência, artigos profissionais, manuais de e-

learning, apresentações de produto, brochuras, panfletos e documentação de 

venda e de compra; 

• Jurídica: contratos, certidões, documentos legais, diplomas, Termos e Condições, 

procurações e depoimentos, recursos e citações; 

• Financeira: relatórios financeiros, planos de negócio, contratos de financiamento 

e prospetos de produtos financeiros. 

 

Para além de serviços de tradução, oferece ainda serviços de tradução certificada, 

revisão, adaptação linguística (de português europeu para português do Brasil) e pós-

edição de tradução automática. De facto, a principal língua de chegada é o português 

europeu, porém há também um volume de trabalho de tradução significativo para 

português do Brasil, pelo que a adaptação linguística para esta variante é essencial. Esta 

adaptação não é apenas terminológica, mas também gramatical e sintática e, para 

assegurar a qualidade da mesma, a empresa conta com vários colaboradores brasileiros. 

Mais ainda, a tradução automática e a pós-edição (MTPE) são uma aposta recente da 

empresa para traduzir grandes volumes de conteúdo num menor período de tempo. A 

Kvalitext dispõe do seu próprio motor de tradução automática, sendo que a tradução da 

máquina é, posteriormente, editada por um revisor experiente da área em questão. 

A Kvalitext tem como missão fornecer serviços linguísticos que respondam às 

necessidades dos seus clientes, ajudando-os a ultrapassar barreiras linguísticas e culturais 

e a promover os seus produtos ou serviços, tanto no mercado nacional como a nível 

internacional. Para além disso, pretende também salientar a importância dos serviços de 

tradução serem desempenhados por profissionais da área. Para cumprir esta missão, 

apresenta como valores-chave o espírito de equipa, a proatividade e a orientação para o 
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mercado, promovendo a satisfação e fidelização do cliente e a criação de valor e 

melhorando continuamente o desempenho2. 

Por último, a Kvalitext é uma empresa certificada pela Norma de Qualidade ISO 

17100, publicada em 2015 pela Organização Internacional de Normalização (ISO 

17100:2015), que define os requisitos de qualidade e certifica os serviços de tradução. 

Assim, a ISO 17100:2015 inclui: "(…) provisions for translation service providers (TSPs) 

concerning the management of core processes, minimum qualification requirements, the 

availability and management of resources, and other actions necessary for the delivery of 

a quality translation service."3 

 Segundo esta norma, a qualidade da tradução não depende apenas da tradução em 

si, mas também da fase de pré-tradução e de pós-tradução e de todos os intervenientes, 

como tradutores, revisores e gestores de projeto. 

 

1.3.  Organização da empresa 

 Relativamente às instalações, a Kvalitext conta com dois pisos. O piso inferior 

possui uma sala de reuniões e a copa, onde os colaboradores podem fazer as suas refeições 

e conviver nas pausas. No piso superior encontra-se a sala de trabalho, que se divide em 

três zonas distintas mas interligadas: o escritório da administração, a zona dos gestores 

de projeto (PM) e da gestora de operações (OM) e a zona das estações de trabalho dos 

tradutores. Atualmente, os tradutores estão agrupados num espaço amplo com quatro 

ilhas (conjunto de estações de trabalho), cada uma com cerca de quatro tradutores, sendo 

que uma das ilhas é dedicada ao alemão e as restantes contam com tradutores de inglês, 

espanhol e francês, tanto portugueses como brasileiros (o inglês é a língua de chegada 

comum a todos os tradutores). Esta organização do espaço fomenta o trabalho em equipa 

e a entreajuda, visto que facilita a comunicação e a cooperação entre os tradutores, o que 

vai ao encontro da máxima da empresa: comunicar, comunicar, comunicar. 

 

 

 

 

2 Informações retiradas do Manual de Procedimentos da Kvalitext V.14/2020 
3 Fonte: http://iso17100.com/ – consultado em 05/05/2020 

http://iso17100.com/
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No momento do estágio, a empresa apresentava a seguinte organização estrutural4: 

 

Figura 1. Organograma da empresa 

O bom funcionamento da Kvalitext depende da clara distribuição de funções e 

responsabilidades pelos seus colaboradores: 

• Administração: responsável pela gestão e controlo de toda a empresa. O Núcleo 

de Administração é constituído pelas áreas de Marketing, Recursos Humanos 

(RH), Comercial, Qualidade e Departamento Operacional; 

• Gestores de Projeto (PM): fazem parte do departamento comercial, sendo 

responsáveis pela gestão de projetos e apoio ao cliente, ou seja, atendem o cliente, 

elaboram orçamentos e ordens de compra, atribuem os projetos aos tradutores e 

revisores mais adequados, preparam o projeto para entrega e são, ainda, 

responsáveis pelo serviço pós-venda. Representam, desta forma, o mediador da 

comunicação entre o cliente e a equipa, transmitindo informações relevantes e 

contactando o cliente para o esclarecimento de dúvidas. Portanto, fazem também 

o acompanhamento do projeto e asseguram que os prazos de entrega acordados 

são cumpridos; 

• Departamento Operacional: é o núcleo de toda a produção da Empresa, sendo 

constituído por: 

 

4 Informações retiradas do Manual de Procedimentos da Kvalitext V.14/2020 
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− Gestora de operações (OM): responsável pela formação, acompanhamento e 

avaliação dos tradutores e revisores e pela supervisão dos estagiários, por 

organizar formações para a equipa e por garantir o cumprimento dos 

procedimentos de qualidade internos e da ISO 17100:2015, por parte da 

equipa operacional. Também realiza trabalhos de tradução, revisão e MTPE; 

− Senior Translator: maioritariamente responsável pela revisão final de projetos 

de tradução de terceiros. Realiza também tarefas de MTPE e trabalhos de 

tradução de textos de grau de dificuldade elevado e de maior volume (3500 

palavras por dia); 

− Translator: responsável pela tradução de textos de diferentes complexidades 

e volumes (cerca de 2500 palavras por dia); 

− Assistant Translator: integrado na empresa no âmbito de um estágio. É 

responsável pela tradução de textos de grau de dificuldade simples e médio e 

com menor volume (2000 a 2500 palavras por dia). 

 

Por fim, a empresa subcontrata profissionais especializados da área 

Financeira/Contabilidade e Tecnologias de Informação e, por vezes, tradutores 

freelancer. 

 

1.4.  Fluxo de trabalho 

De forma geral, a cada cliente da Kvalitext é atribuído um gestor de projetos, 

responsável por toda a comunicação com o cliente e orientação da equipa. Todos os 

projetos de tradução são alocados a tradutores com experiência na tradução da temática 

em questão e incluem uma fase de revisão e de controlo de qualidade final. Isto vai ao 

encontro da norma ISO 17100:2015, como podemos constatar: 

(…) the translation is just one of the steps of the process and does not guarantee quality if no 

revision by a second translator is carried out (…) A translator with the appropriate competences 

translates the documents and after finalising the initial translation, checks his/her own work. (…) 

Another person other than the translator revises the translation.5 

 

5 Fonte: http://iso17100.com/ – consultado em 05/05/2020 

http://iso17100.com/
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É ainda importante salientar que os tradutores da Kvalitext não são especialistas 

das áreas com que trabalham. Geralmente, os tradutores especializam-se em clientes, 

visto que, sempre que é possível, os projetos de determinados clientes são atribuídos aos 

mesmos tradutores e revisores. Isto permite-lhes desenvolver conhecimentos 

especializados acerca de um dado cliente, das áreas com que trabalha e da respetiva 

terminologia, estando assim garantida uma maior qualidade das traduções. 

Posteriormente, no terceiro capítulo irei aprofundar mais o fluxo de trabalho da 

empresa e as diferentes etapas de um projeto de tradução. 
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2. Capítulo 2 – Descrição do estágio 

Este capítulo é dedicado à descrição do estágio. Inicio com um subcapítulo acerca 

da duração acordada e procedo com a caracterização do regime de teletrabalho, uma 

realidade que não era esperada, mas que se tornou uma experiência relevante de ser 

mencionada neste relatório. Segue-se o plano de estágio e os seus objetivos e, por fim, os 

trabalhos realizados, caracterizados quanto à atribuição individual ou em equipa, pares 

linguísticos trabalhados, áreas temáticas e tipo e género dos textos traduzidos. 

 

2.1.  Duração 

O estágio teve a duração de 3 meses, com início a 3 de fevereiro e fim a 30 de 

abril de 2020, num regime de 8 horas diárias. Contudo, a partir do dia 16 de março o 

estágio passou a ser realizado em regime de teletrabalho, devido à pandemia mundial de 

COVID-19. Por questões de segurança e de saúde pública, a Kvalitext optou por instalar 

uma VPN nos computadores (para permitir o acesso remoto ao servidor da empresa) e 

colocou todos os seus colaboradores em quarentena, sendo que todos transportaram os 

seus computadores para as respetivas casas, iniciando o período de isolamento social. Uns 

dias mais tarde foi declarado estado de emergência nacional, que vigorou desde 19 de 

março a 2 de maio. Assim, permaneci em regime de teletrabalho até ao final do estágio.  

 

2.2.  Teletrabalho 

A oportunidade de experienciar duas realidades muito distintas – a de trabalho 

presencial e a de trabalho à distância – tornou a minha experiência de estágio 

particularmente enriquecedora, pelo que considerei interessante mencionar a questão do 

teletrabalho neste relatório.  

Dado que não foi notado qualquer abrandamento no volume de trabalho recebido 

pela Kvalitext continuei a cumprir o mesmo horário de 8 horas diárias. Apesar da 

distância, a equipa manteve o contacto diário através de emails, do Whatsapp e de 

videochamadas. A comunicação entre todos foi ainda mais importante durante esta fase, 

para nos mantermos a par do trabalho uns dos outros e continuarmos a ter um bom 

desempenho. Isto foi particularmente relevante em projetos que tinham mais do que um 

tradutor alocado. Nestes casos era criado um grupo de Whatsapp específico, com todos 
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os tradutores e o revisor, facilitando assim a colocação de dúvidas relativas ao projeto e 

a troca de ideias entre todos. Penso que desta forma foi possível manter um bom trabalho 

de equipa. 

Na minha opinião, o principal ponto negativo do teletrabalho esteva relacionado 

com as memórias de tradução (TM), visto que estas ficavam extremamente lentas quando 

eram utilizadas por vários tradutores ao mesmo tempo. Consequentemente, perdia-se 

muito tempo, por exemplo, para visualizar entradas na TM ou para confirmar segmentos, 

sendo necessário ficar a trabalhar muito mais tempo do que o planeado inicialmente para 

conseguir cumprir os prazos. Para resolver este problema, nestes casos, devíamos copiar 

a TM em questão do servidor da Kvalitext para o ambiente de trabalho do computador, 

adicionar a TM ao projeto a partir daí e, no final do dia, atualizar a TM do servidor. Isto 

resolvia o problema da lentidão, sendo possível trabalhar mais rapidamente, contudo, por 

não estarmos a trabalhar todos com a TM no servidor, não tínhamos acesso às traduções 

uns dos outros, o que muitas vezes resultava em inconsistências. 

Mais ainda, um grande desafio desta fase foi o desenvolvimento da minha 

autonomia. Com a distância, esforcei-me por ser mais autónoma e desenvolver mais as 

minhas capacidades, tanto ao nível da pesquisa terminológica, como no esclarecimento 

de dúvidas relacionadas com as ferramentas de apoio à tradução (CAT-Tools) e as suas 

funcionalidades. Ainda assim, é importante salientar que continuei a contar com a ajuda 

e o apoio tanto da minha supervisora como dos restantes colegas, que me responderam 

sempre prontamente a todas as questões. Continuei também a ter reuniões de estágio com 

a minha supervisora todas as semanas, como já acontecia anteriormente. 

Ao longo desta fase, a administração foi dando feedback a toda a equipa sobre o 

trabalho realizado, não se tendo verificado uma quebra na produtividade. Todos os prazos 

continuaram a ser cumpridos e os clientes não notaram qualquer diferença no desempenho 

da empresa. Isto, aliado à minha experiência pessoal, leva-me a acreditar que, nesta área, 

o teletrabalho é de facto uma opção viável ao trabalho presencial. 
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2.3.  Plano de estágio 

Conforme o estabelecido no Plano de estágio6 redigido pela Kvalitext, o estágio 

curricular é um período de adaptação e formação de um futuro tradutor profissional. 

Assim, sempre ocupando o posto de Assistant Translator, o estágio dividiu-se em duas 

fases, com objetivos e atividades distintas. Num primeiro momento, era esperado que o 

estagiário consolidasse os conhecimentos adquiridos durante a formação académica e as 

competências técnicas no âmbito da tradução e que começasse a dominar as fontes de 

pesquisa e as várias ferramentas de trabalho. Assim, a primeira semana de estágio foi 

dedicada à familiarização dos estagiários com os processos e procedimentos da Kvalitext. 

Foi-me aconselhada a leitura de vários documentos relacionados com os procedimentos 

internos e a organização da empresa, o seu guia de estilo, formações dadas e foi-me 

facultado o acesso aos manuais de instruções de todas as CAT-Tools utilizadas. Aprendi 

também a utilizar a plataforma de gestão de projetos da empresa (o ]PO[ – Project Open) 

e comecei por traduzir textos de caráter geral ou pouco complexos. Nesta fase inicial é 

esperado que um estagiário traduza cerca de 2000 palavras por dia. 

Numa segunda fase, já é esperado que um estagiário seja capaz de traduzir textos 

técnicos com um nível de exigência superior, numa média de 2500 palavras por dia, e que 

continue a progredir na utilização das ferramentas de tradução e nos métodos de pesquisa. 

A avaliação do estágio curricular encontra-se também disponível para consulta no 

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Consultar Anexo 1. 



23 

2.4.  Trabalhos realizados7 

Ao longo dos três meses de estágio participei em 38 projetos de tradução, 

perfazendo um total de 134 864 palavras, distribuídos da seguinte forma: 

 

Gráfico 1. Distribuição do número total de projetos e de palavras traduzidas ao longo do estágio 

Esta distribuição é aproximada, visto que alguns projetos foram iniciados no final 

de um mês e terminados no mês seguinte. Assim, contabilizei esses projetos e o seu 

número total de palavras no mês em que foram iniciados, visto que, nesses casos, não 

contabilizei quantas palavras traduzi efetivamente num mês e no outro. 

Realizei projetos tanto individualmente como em conjunto com outros tradutores, 

o que era comum quando o volume de trabalho era bastante grande e o prazo muito curto. 

A atribuição dos projetos de que fiz parte pode ser observada no gráfico seguinte: 

 

7 Consultar Anexo 3. 
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  Total de palavras: 134 864 

Gráfico 2. Atribuição dos projetos e número de palavras traduzidas 

Quanto aos pares linguísticos (Gráfico 3), a língua de partida foi sempre o inglês, 

sendo que traduzi projetos tanto para português europeu (PT_PT) como para português 

do Brasil (PT_BR), sendo estes posteriormente revistos e adaptados por um revisor 

brasileiro. 

 Total de palavras: 134 864 

Gráfico 3. Número total de projetos e de palavras traduzidas por par linguístico 

Apesar do número de projetos realizados em equipa e que tiveram como língua de 

chegada o português do Brasil ser idêntico (seis), estes não são coincidentes, como é 

possível observar pelo número de palavras traduzidas em cada um. 
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 Passando agora à classificação dos projetos, esta foi feita em termos de área 

temática e tipo e género de texto. Em relação à área temática utilizei a classificação da 

Kvalitext, podendo esta ser observada no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 4. Número total de projetos por área temática 

Considero que é também relevante classificar os textos quanto ao seu tipo pois as 

estratégias de tradução variam de acordo com o tipo de texto, tal como afirma Katarina 

Reiss: "The translation strategies applied to individual text elements will differ depending 

on the text type to which a particular source text is assigned because the target text is 

supposed to represent the same text type as the source text." (Reiss & Vermeer, 2013: 

188) 

De facto, Reiss desenvolveu uma tipologia textual para ajudar os tradutores a 

escolher a estratégia de tradução mais adequada a cada tipo de texto (Nord, 1996). 

Distinguiu, então, três tipos de texto – informativo, expressivo e operativo – tendo em 

conta a sua função comunicativa dominante: o texto informativo tem como função 

informar o leitor e transmitir conhecimento sobre objetos e fenómenos do mundo real; o 

texto expressivo procura passar informação segundo critérios estéticos e artísticos, que se 

sobrepõem ao aspeto informativo8; por fim, o texto operativo pretende transmitir 

informação de forma persuasiva e apelativa, ou seja, o seu conteúdo está subordinado ao 

 

8 Não tive contacto com nenhum texto do tipo expressivo, visto que estes estão relacionados com 

géneros literários, que não se enquadram no âmbito da empresa, logo não irei mencionar novamente este 

tipo de texto. 
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efeito extralinguístico pretendido (Nord, 1996; Reiss & Vermeer, 2013). Mais tarde, foi 

acrescentado um quarto tipo de texto à tipologia, o áudio-medial, que engloba textos 

complementados por outros elementos, como imagens ou som (Reiss & Vermeer, 2013). 

Este tipo foi posteriormente amplificado por Mary Snell-Hornby, em 2006, para um 

"hyper-type", designado multi-medial, que engloba quatro subtipos de texto: 1) multi-

medial (caracterizados por outros tipos de media eletrónica ou técnica que envolvem som 

e imagem); 2) multi-modal (envolvem diferentes modos de expressão verbal e não verbal, 

incluindo imagem e som); 3) multi-semiótico (usam diferentes sistemas de signos 

gráficos, verbais e não verbais); 4) áudio-medial (textos que são escritos para serem 

reproduzidos verbalmente) (Caley, n.d.). Para finalizar, é importante não esquecer que no 

mundo real raramente os textos pertencem a categorias puras (Nord, 1996).  

 Nord salientou ainda a diferença entre tipo e género de texto: "Text types 

(Texttypen) are classified according to the dominant communicative function (basically 

informative, expressive or operative); on the other, text genres or varieties (Textsorten) 

are classified according to linguistic characteristics or conventions." (Nord, 1997: 37). 

Desta forma, as convenções que classificam o género de texto são o resultado da 

padronização de práticas de comunicação. Os textos adotam formas convencionais, pois 

são utilizados de forma repetida em certas situações e sempre mais ou menos com a 

mesma função (Nord, 1997). Os géneros textuais são, então, distinguidos através de 

padrões característicos de uso da linguagem e composição dos textos que pertencem a um 

dado género (Reiss & Vermeer, 2013). Mais ainda, cada tipo de texto inclui vários 

géneros, mas um género não pertence necessariamente apenas a um tipo de texto (Nord, 

1997). Não sendo minha intenção fazer uma descrição exaustiva de todas as propriedades 

que classificam um género, gostaria apenas de salientar a natureza flexível e mutável dos 

géneros textuais, passando agora à classificação dos textos que constituíram os projetos 

de que fiz parte (Gráfico 5). 



27 

 

Gráfico 5. Número total de projetos por género textual 

Considerando tudo o que foi dito até aqui, é possível constatar que a maior parte 

dos projetos pertenciam às áreas médica e técnica (conforme o esperado) e os textos que 

traduzi distribuíram-se pelo tipo informativo (maioritário), operativo e áudio-medial (ou, 

considerando a tipologia amplificada de Snell-Hornby, multi-semiótico). O género 

textual mais traduzido foram instruções de utilização de equipamentos/aparelhos médicos 

(total de 16 projetos), que diziam respeito a manuais de instruções, guias do operador, 

folhetos instrucionais, entre outros. Para além dos textos instrucionais, gostaria de 

salientar os projetos de localização (total de 11), tanto de aplicações como de instruções 

de utilização de softwares, pois foram projetos muito desafiantes e que irei abordar 

novamente no Capítulo 4. Tive ainda a oportunidade de fazer duas traduções jurídicas e 

uma publicitária. Desta forma, apesar da especialização da Kvalitext em tradução técnica, 

tive oportunidade de explorar várias áreas. 
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3. Capítulo 3 – Ciclo de vida de um projeto de tradução na 

Kvalitext 

  

Passo agora a descrever as diferentes etapas de um projeto de tradução na 

Kvalitext, com base no que é proposto por Gouadec (2007). Segundo este autor, todas as 

atividades envolvidas num projeto de tradução podem ser englobadas em três fases: pré-

tradução, tradução e pós-tradução. Irei analisar cada uma delas com mais pormenor ao 

longo deste capítulo, contudo apresento já uma breve exposição de cada uma. 

Resumidamente, a pré-tradução inclui todas as atividades concretizadas até o 

tradutor receber o material para traduzir. Na Kvalitext esta fase é da responsabilidade dos 

PM e é levada a cabo entre estes e o cliente. A tradução, por sua vez, subdivide-se em três 

etapas: pré-transferência, transferência e pós-transferência. A pré-transferência diz 

respeito a todas as operações anteriores ao início da tradução em si; a transferência 

corresponde à atividade central de transferência do conteúdo do texto de uma língua e 

cultura de partida para a língua e cultura de chegada; a pós-transferência inclui todas as 

atividades a realizar para cumprir os requisitos e critérios de qualidade antes de entregar 

a tradução. Por último, a pós-tradução engloba todas as atividades que se seguem à 

entrega do projeto ao cliente (follow up do projeto), por exemplo, receber feedback, 

reclamações, levar a cabo tarefas administrativas relacionadas com o pagamento, entre 

outros (Gouadec, 2007). 

Visto que ocupei o posto de Assistant Translator e apenas efetuei tarefas da 

competência de um tradutor, não me irei alongar acerca das etapas de pré e pós-tradução, 

visto que tais atividades são da responsabilidade dos PM e não tive contacto direto com 

as mesmas. Assim, em relação à fase de pré-tradução apenas irei apresentar o sistema de 

gestão de projetos da empresa e algumas das suas funcionalidades. Posteriormente, 

analiso, então, com mais detalhe a fase de tradução e as suas três etapas. Não irei 

mencionar novamente a fase de pós-tradução, pois foi, de facto, aquela com que não tive 

qualquer contacto. 
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3.1.  Pré-tradução 

 Conforme o que já foi mencionado anteriormente, esta fase é da responsabilidade 

exclusiva dos PM e engloba todas as atividades que ocorrem antes de o tradutor receber 

os materiais para traduzir (por exemplo, realização de orçamentos, negociação de 

condições, entre outros). Assim, quando o cliente e os PM chegam a um acordo, o cliente 

envia o material a ser traduzido juntamente com um kit de tradução. A Kvalitext possui 

um sistema de gestão de projetos que considero relevante mencionar neste ponto, pois 

facilita o fluxo de trabalho e atua como a ponte de ligação entre o trabalho dos PM e dos 

tradutores e também entre as três fases de pré-tradução, tradução e pós-tradução. 

 

Figura 2. Página inicial do ]PO[ 

]Project Open[ 

Este trata-se do sistema de gestão de projetos da empresa, no qual os PM criam os 

projetos e atribuem tarefas aos tradutores. O ]PO[ possui muitas outras funcionalidades 

sobre as quais não me irei debruçar, pois não são da competência dos tradutores e não 

podem ser acedidas pelos mesmos, como pedidos de orçamento ou emissão de faturas. 

Assim, vou descrever um pouco o sistema e as suas funcionalidades apenas na ótica de 

utilização por parte do tradutor.  

Assim, após o cliente e o PM acordarem as condições do projeto, o PM organiza 

toda a informação no sistema e, tendo em conta as especificidades técnicas e o prazo 

acordado, aloca um ou vários tradutores ao projeto, assim como um revisor. Quando um 

tradutor é alocado a um novo projeto recebe uma notificação por e-mail com um link de 

acesso ao mesmo. 

Ao aceder ao ]PO[, cada tradutor tem disponível a lista completa dos projetos em 

curso para os quais está alocado. Em cada projeto, existem três separadores (Summary, 

Files e Tasks) nos quais é organizada toda a informação e documentação. Em Summary 
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encontra-se toda a informação sobre o projeto, como cliente, data de entrega, CAT-Tool 

a utilizar, par linguístico, número de palavras, tradutor(es) e revisor alocados, PM 

responsável, entre outros. Em Files encontra-se toda a documentação necessária, como 

os ficheiros a traduzir, os documentos de referência e as instruções do cliente (o kit de 

tradução). É também neste separador que, posteriormente, vão ser carregados os ficheiros 

traduzidos para serem revistos e, no final, o revisor carrega os ficheiros já traduzidos e 

revistos para o projeto ser entregue.  

De cada vez que é carregado um ficheiro traduzido ou revisto no sistema, é 

necessário preencher uma checklist (lista de verificação) acerca do mesmo (ver Figura 3), 

por exemplo, se os ficheiros continham nomes de marcas, produtos ou nomes pessoais, 

se foi necessário efetuar conversões métricas, entre outros. Para além dos ficheiros 

traduzidos e revistos, são sempre carregados também os relatórios de QA. Todos os 

projetos de tradução são sujeitos a uma revisão levada a cabo por um revisor competente 

na área em questão, que atribui uma classificação de 1 (não satisfaz) a 5 (excecional) de 

forma a avaliar a qualidade da tradução. Esta classificação fica também disponível para 

consulta no separador Summary, depois de a tradução ser revista. Por último, no separador 

Tasks é possível verificar qual o estado em que o projeto se encontra (ver Figura 4). 

Quando o projeto é criado pelo PM e está pronto para tradução, o PM coloca-o no estado 

"for Trans" (para tradução), quando o tradutor começa a traduzir deve alterar o estado 

para "Trans-ing" (a traduzir) e quando termina e carrega os ficheiros traduzidos no 

sistema deve alterar para "for Edit" (para revisão). Desta forma, o revisor recebe uma 

notificação por email de aviso de que o projeto está pronto para ser revisto. 
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Figura 3. Checklist do ]PO[ a preencher pelo tradutor/revisor 

 

 

 

Figura 4. Estados de um 

projeto de tradução 

Mais ainda, é também neste sistema que, no final de cada dia, todos os tradutores 

e revisores devem preencher o seu horário, mencionando quanto tempo foi dedicado a 

cada projeto. 

Para além do ]PO[ existe ainda uma agenda em formato Excel, na qual se 

encontram todos os colaboradores e em que projetos estão a trabalhar em cada dia. É nesta 

agenda que os PM determinam prazos específicos para os tradutores e revisores 

realizarem as suas tarefas, de maneira  a garantir que o prazo de entrega ao cliente vai ser 

cumprido. Penso que através desta agenda e do ]PO[, a Kvalitext é capaz de fazer uma 

excelente organização do trabalho e da equipa, possibilitando ainda a consulta das 

informações sobre os projetos, em que estado se encontram e que tradutores/revisores 

estão alocados para que projetos em que dias. 

 

3.2.  Tradução 

 

3.2.1. Pré-transferência 

Segundo Gouadec, esta é uma etapa que inclui todas as operações que antecedem 

o ato de tradução em si, como a preparação do material, pesquisas documentais, 

consolidação de memórias, extração de terminologia, entre outros (Gouadec, 2007). De 
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facto, é sempre fundamental, num primeiro momento, analisar o kit de tradução enviado 

pelo cliente. Este kit de tradução, geralmente, inclui as instruções do cliente, materiais de 

referência que podem ser úteis, glossários a ser seguidos, guia de estilo (caso o cliente 

possua um, caso contrário é utilizado o da Kvalitext), entre outros. Porém, esta descrição 

representa um kit bastante completo, o que nem sempre se verifica. Na verdade, muitas 

vezes os clientes optam por não enviar instruções e/ou materiais de referência ou mandam 

instruções bastante incompletas (este assunto irá ser abordado novamente no próximo 

capítulo). 

É também nesta etapa que se deve então começar a reunir materiais de apoio que 

poderão ser úteis, consoante a temática da tradução, como material de referência para 

traduções anteriores do mesmo género, dicionários, glossários, websites relacionados, 

entre outros.  

 

3.2.2. Transferência 

Gouadec descreve a fase de transferência como a adaptação do conteúdo e 

significado do TP ao propósito do texto no contexto de chegada: "Transfer normally 

means transferring contents and meaning into a different culture, a different code 

(linguistic or other), a different communicative setup, for an audience or users who are 

different, though homologous, making all necessary adaptations to that effect and 

purpose" (Gouadec, 2007: 23). 

De facto, esta definição vai ao encontro da abordagem funcional de Nord, baseada 

na teoria do escopo (Skopostheorie) de Hans J. Vermeer, apresentada em 1974, e na 

abordagem das tipologias textuais de Katarina Reiss, apresentadas pela primeira vez em 

1971. De acordo com a Skopostheorie, o principal fator que determina qualquer processo 

tradutivo é o escopo (propósito) do texto no seu contexto de chegada. Reiss, na sua 

tipologia textual, defende que o fator decisivo na tradução é a função comunicativa 

dominante do TP; Nord, por outro lado, defende que nos devemos orientar pela função 

comunicativa do TCh (Nord, 1997). Desta forma, o tipo de tradução a fazer (documental 

ou instrumental) não é determinado pelo TP, mas sim pelo propósito da tradução no 

contexto de chegada.  

Contudo, o TP fornece informação relevante como ponto de partida para a 

formulação da informação no TCh. Assim, a análise do TP guia o processo tradutivo, pois 
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fornece a base para decisões acerca de que unidades do TP são relevantes para uma 

tradução funcional, que informação e elementos linguísticos do TP devem ser mantidos 

e que estratégias permitem cumprir os requisitos da tradução (Nord, 1997). Anos mais 

tarde, no livro Handbook of Translation Studies Vol.1, Nord voltou a referir isto, de uma 

forma que considero bem resumida: 

(…) pre-translational text analysis plays a different role. Instead of setting the standards for the 

production of an equivalent target text, it provides the basis for a comparison of the source text’s 

offer of information with the target-text “profile” (i.e., the offer of information expected to be 

presented in the target text, as defined by the translation brief). This comparison serves as a basis 

for (a) the choice of a particular translation type (e.g., documentary or instrumental translation), (b) 

the identification of translation problems and (c) a holistic design of translation strategies and 

procedures to solve translation problems in such a way that the target text can achieve the desired 

communicative functions. (Nord, 2010: 124) 

No caso dos textos que traduzi ao longo do estágio, penso que foram todas 

traduções instrumentais (Nord, 1997). Assim, especificamente em relação aos textos 

informativos, Nord refere que o tradutor deve tentar representar o conteúdo do TP de 

forma correta e completa e, em termos de escolhas estilísticas, deve guiar-se pelas normas 

dominantes da língua e cultura de chegada. Por sua vez, considerando os textos 

operativos, o objetivo é conseguir, na cultura de chegada, a mesma reação que na cultura 

de partida, mesmo que para tal seja necessário alterar o conteúdo e/ou as características 

estilísticas do original (Nord, 1997). 

No próximo capítulo irei analisar alguns casos práticos de traduções. De seguida, 

passo a abordar as CAT-Tools utilizadas nesta fase e a importância que estas têm hoje em 

dia na tradução. 

 

3.2.2.1. CAT-Tools 

 Vários autores definem as CAT-Tools como a utilização de software para auxiliar 

o tradutor humano no processo de tradução (Bowker & Fisher, 2010), sendo que estas 

não devem ser confundidas com tradução automática. Esselink faz a seguinte distinção:  

Where the purpose of a machine translation tool is to assume and perform many of the tasks normally 

completed by a translator, computer aided translation tools are used to support the translator, by 

eliminating repetitive work, automating terminology lookup activities and recycling previously 

translated texts. (Esselink, 2000: 359) 
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 De facto, os dois principais componentes das CAT-Tools são as memórias de 

tradução (TM) e as bases de dados terminológicas (TB). As TM permitem que os 

utilizadores guardem traduções realizadas, em formato TP–TCh ("bitext"), que podem ser 

consultadas novamente no futuro, partilhadas ou reutilizadas (Bowker & Fisher, 2010; 

Esselink, 2000). Por sua vez, uma TB é uma ferramenta que permite guardar e gerir 

informação terminológica (Bowker & Fisher, 2010). 

 A unidade curricular Informática da Tradução do MTSL revelou-se extremamente 

útil durante o meu estágio, pois permitiu-me adquirir conhecimentos base de SDL Trados 

Studio e MemoQ e também sobre alguns métodos de pesquisa. Tudo isto facilitou a minha 

adaptação ao fluxo de trabalho e à utilização destas ferramentas e métodos, sendo que ao 

longo do estágio fui aprofundando o meu conhecimento dos mesmos. 

 A Kvalitext possui ao seu dispor várias CAT-Tools, sendo que a escolha de qual 

utilizar em determinado projeto é determinada pela preferência do cliente. Assim, ao 

longo do estágio tive a oportunidade de trabalhar com três CAT-Tools diferentes, como 

é possível observar no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 6. CAT-Tools utilizadas 

SDL Trados Studio 2019 

O SDL Trados Studio é uma das CAT-Tools mais conhecidas e utilizadas no 

mundo da tradução. Foi também a que mais utilizei ao longo do estágio, mais 

especificamente a versão de 2019. Doravante irei referir-me a esta CAT-Tool apenas 

como Studio. 

Para começar, os projetos a realizar no Studio são enviados para a empresa em 

formato de package, composto pelos ficheiros para traduzir, TM e TB (opcional). Quando 

este é aberto na ferramenta, nem sempre a TM e a TB são integradas automaticamente, 
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pelo que é importante verificar sempre. De facto, o Studio permite a gestão das TM e TB 

manualmente, sendo mesmo possível adicionar outras que não fazem parte do package 

do cliente. Por exemplo, a Kvalitext tem as suas próprias TM do Studio, para cada cliente, 

pelo que estas devem ser sempre adicionadas aos projetos, para serem "alimentadas" com 

as novas traduções. Desta forma, a TM da Kvalitext deve ser selecionada como a única 

TM a atualizar, sendo que as restantes TM do cliente servem apenas como referência, 

para efeitos de consulta. 

Antes de continuar, passo a apresentar brevemente a interface de trabalho do 

Studio 2019, através da figura que se segue: 

 

Legenda: 1 – Janela das TM; 2 – Janela das TB; 3 – Campo do TP; 4 – Campo do TCh; 5 – Detalhes da 

tradução 

Figura 5. Interface do SDL Trados Studio 2019 

Ainda em relação às TM, existem duas funcionalidades no Studio que considero 

bastante úteis: concordance search e look up. A opção concordance search permite 

procurar a tradução de um termo ou expressão na TM, manualmente. Por sua vez, a opção 

look up procura segmentos na TM que sejam correspondentes ao segmento selecionado. 

Por predefinição, isto ocorre de forma automática sempre que é selecionado um novo 

segmento. Os segmentos podem, então, ser classificados de cinco formas distintas, com 

base na percentagem de correspondência (match) que têm com um segmento da TM: 
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New match: novo segmento; não existe correspondência relevante do 

segmento com outro da TM (0 a 49%). 

 
Fuzzy match: correspondência parcial do segmento com outro da TM (50 

a 99%). 

 

Full match: correspondência total do segmento com outro da TM. 

 

Context match: correspondência total do segmento com outro da TM, bem 

como com segmentos que o antecedem. 

 
Fragmented repaired match: segmento construído parcialmente ou na 

totalidade a partir de fragmentos da TM. 

Também é possível efetuar a pesquisa de termos na TB. Por predefinição, a 

funcionalidade Term Recognition apresenta automaticamente, na janela da TB, a tradução 

de um dado termo presente no segmento selecionado. Porém, é possível efetuar uma 

pesquisa manual em Termbase Search. 

Hoje em dia, com volumes de trabalho cada vez maiores e prazos cada vez 

menores, as memórias de tradução revelam-se extremamente úteis para lidar com projetos 

muito grandes ou que constituem atualizações de traduções já realizadas anteriormente, 

pois permitem poupar tempo com repetições, tal como afirmam Bowker & Fisher: 

Texts that are internally repetitive or that are similar to others already translated (e.g., revisions, 

updates and texts from specialized fields) will tend to generate useful matches. Once matches are 

found, simply being able to automatically copy and paste desired items from the TM database or 

termbase directly into the target text can save translators typing time while reducing the potential 

for typographic errors. (Bowker & Fisher, 2010: 62) 

Contudo, mesmo quando é obtido um full match é fundamental verificar se de 

facto a tradução corresponde ao TP, se a terminologia está correta e se a frase é adequada 

ao contexto: "Even exact matches do not equate to zero time spent; a translator must 

evaluate the suggested sentences and make adjustments depending on the communicative 

context" (Bowker & Fisher, 2010: 63). 

Gostaria, ainda, de salientar dois elementos muito comuns que aparecem ao longo 

do TP e que devem sempre ser colocados também no TCh, nomeadamente: 
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• Tags: representam etiquetas de formatação que marcam o princípio e o fim de 

diferentes tipos de formatação. No exemplo seguinte, as tags colocam o texto a 

negrito. 

 

Figura 6. Exemplo de uma tag no SDL Trados Studio 

• Placeholders: constituem variáveis que substituem palavras, expressões, 

números, imagens, entre outros. Nos exemplos seguintes, representam o nome de 

um capítulo e de um título e imagens de ícones, respetivamente. 

 

 

Figura 7. Exemplos de placeholders no SDL Trados Studio 

Por último, o Studio tem ainda funcionalidades de verificação ortográfica (spell 

check) e de garantia de qualidade (QA – Quality Assurance), sendo que esta última 

permite verificar, por exemplo, se todas as tags foram devidamente colocadas no TCh, se 

existem incoerências de tradução entre segmentos iguais, se falta pontuação ou se esta 

está incorreta, entre outros. Muitas vezes, a maioria dos erros indicados são falsos 

positivos, contudo é sempre importante efetuar esta verificação, no final de qualquer 

projeto. 

 

Figura 8. Exemplo de uma verificação de QA no SDL Trados Studio 2019 
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MemoQ 8.5 

De seguida, passo a descrever a segunda CAT-Tool que mais utilizei ao longo do 

estágio, tendo efetuado quatro traduções offline e três online (em servidor).  

De facto, o MemoQ possibilita a realização de projetos online, no servidor do cliente, ou 

seja, em vez de o cliente enviar os documentos, coloca o projeto no servidor e envia 

apenas as credenciais de acesso ao mesmo (URL, nome de utilizador e palavra-passe). 

Desta forma, o projeto é aberto diretamente no MemoQ e não é necessário definir TM, 

TB nem parâmetros de QA. Também facilita o processo de entrega do projeto traduzido 

pois, no final, apenas é necessário premir a opção Deliver. Contudo, para traduzir num 

servidor é necessário ter sempre ligação à Internet e este impede que sejam alimentadas 

as memórias da empresa. 

Estas são então as principais diferenças entre MemoQ online e offline dado que, 

durante a tradução, o funcionamento da ferramenta é idêntico. De seguida, passo então a 

apresentar a interface de tradução no MemoQ: 

 

Legenda: 1 – Campo do TCh; 2 – Campo do TP; 3 – Janela da TM e TB 

Figura 9. Interface do MemoQ 8.5 

 Considerando a janela da TM e TB, é possível observar que os resultados possuem 

cores diferentes, sendo o significado das mesmas o seguinte: 
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Vermelho Resultado de look up na TM; é indicada também a percentagem de 

correspondência. 

Azul Resultados da TB. 

Roxo Correspondências parciais (fragment matches). 

Amarelo Resultados de concordance search automática. 

Esta janela tem ainda mais três secções, sendo estas o segmento atual e o segmento 

original e a sua tradução na TM (se existir), respetivamente. 

As funcionalidades que o MemoQ possui são muito semelhantes às do Studio, 

pelo que não considero relevante voltar a mencioná-las. Contudo, as tags em MemoQ 

causaram-me alguma confusão em determinados projetos, nomeadamente quando eram 

muitas e a sua ordem precisava de ser alterada para o texto fazer sentido em português, 

como é possível observar no exemplo seguinte. 

 

Figura 10. Exemplo de tags em MemoQ 

Para concluir, tal como o Studio, o MemoQ tem também um verificador de QA e 

de ortografia. 

a) Across (versão 7) 

O Across foi a CAT-Tool que menos tive oportunidade de explorar, visto que foi 

a menos utilizada. Foi também a primeira vez que tive contacto com a mesma, pois não 

foi lecionada nas aulas de Informática da Tradução. O Across apenas funciona com 

servidores, sendo que os projetos podem ser realizados no servidor do cliente ou em 

servidores da Kvalitext. Nos projetos de que fiz parte, trabalhei sempre em servidores da 

Kvalitext. Para aceder ao projeto, é necessário introduzir as credenciais (chave e palavra-

passe), aparecendo uma lista dos projetos que estão associados àquela chave. 

De seguida, encontra-se a Figura 11 com a apresentação da interface do Across, 

que irei descrever mais pormenorizadamente. 



40 

 

Legenda: 1 – crossView; 2 – Campo do TP; 3 – Campo do TCh; 4 – Editor do TCh; 5 – crossSearch;  

6 – crossTerm 

Figura 11. Interface do Across v.7 

 A janela crossView corresponde à barra lateral na qual é possível aceder a várias 

funcionalidades, como a visualização do TP "em árvore" (o que permite uma visão geral 

do TP e que segmentos já estão ou não traduzidos, pois são apresentados com cores 

diferentes), efetuar a verificação de QA, visualizar o estado de progresso da tradução, 

entre outras. Por sua vez, a crossSearch é a janela que apresenta os resultados da TM, 

sendo que para além das funcionalidades de look up e concordance search (idênticas à 

do Studio e MemoQ), permite também pesquisar termos ou expressões na Internet. Por 

último, a crossTerm diz respeito à janela dos resultados da TB, na qual é apresentada a 

terminologia. 

 Uma diferença em relação às duas CAT-Tools mencionadas anteriormente é a 

organização dos campos dos TP e TCh, pois o Across tem uma janela específica separada 

para a edição do TCh. Considero que este tipo de visualização não é tão prática como a 

do Studio ou MemoQ, que permitem a edição de texto no próprio segmento, lado a lado 

com o TP. 

 Apesar disso, o funcionamento do Across vai ao encontro do MemoQ online, visto 

que quando se trabalha em servidor não é necessário definir TM, TB ou parâmetros de 

QA, facilitando, assim, o trabalho do tradutor, tal como a receção e a entrega dos projetos. 
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Contudo, em Across, depois de entregar o projeto não é possível voltar a aceder ao 

mesmo, nem apenas como modo de visualização (como acontece em MemoQ). 

 

b) Reflexão crítica sobre as CAT-Tools utilizadas 

Comparando estas três CAT-Tools, considero que o Studio é sem dúvida a mais 

completa e prática, não só em termos de funcionalidades como também de utilização e 

apresentação da informação. Contudo, para tirar o melhor proveito possível de todas as 

suas funcionalidades, o período de aprendizagem é superior em relação às restantes.  

 Já o MemoQ, apesar de possuir muitas funcionalidades semelhantes ao Studio, 

penso que não é tão intuitivo. Na minha opinião, o esquema de cores para os diferentes 

resultados não é prático, pois é necessário decorar a que corresponde cada cor e quando 

há diversos resultados diferentes são todos apresentados na mesma janela, o que torna a 

visualização um pouco confusa e densa. Por outro lado, à medida que os segmentos vão 

sendo traduzidos e confirmados, é possível verificar e corrigir os erros de QA no 

momento. Esta é uma funcionalidade que considerei muito útil e que evita repetições pois, 

muitas vezes, é necessário ter a contextualização dos segmentos anteriores e seguintes.  

Por último, considero que o Across é uma ferramenta intuitiva e fácil de utilizar, 

pois como funciona em servidor não é necessário adicionar nem gerir TM e TB e a receção 

e entrega é também feita através de um clique. Para além disso, todas as funcionalidades 

possuem um ícone ilustrativo e são apresentadas no friso superior ou na barra lateral 

(crossView). Contudo, durante a tradução, penso que é mais prático editar o TCh 

diretamente no segmento correspondente ao TP e o facto de a janela crossSearch não 

apresentar os resultados de TP e TCh correspondentes lado a lado, mas sim em linhas, 

também torna a visualização mais densa. 

 

3.2.3. Pós-transferência 

 Segundo Gouadec, esta etapa engloba tudo o que está relacionado com o 

cumprimento dos requisitos e critérios de qualidade do material traduzido (Gouadec, 

2007). Na Kvalitext, após a tradução, cada tradutor deve fazer um controlo de qualidade 

do seu próprio trabalho, que passa pela autorrevisão e verificação de QA. Posteriormente, 

o revisor irá rever também a tradução e fazer nova verificação de QA, com parâmetros 

ainda mais específicos. Tendo em conta estas atividades, apenas me irei focar na 
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autorrevisão e nos procedimentos de QA feitos pelo próprio tradutor, pois foram as 

experiências que tive. 

 

3.2.3.1. Autorrevisão  

Um dos conselhos que me foi dado na Kvalitext foi agir como se a minha tradução 

fosse a versão final que seria entregue ao cliente. Muitas vezes, os tradutores mais 

inexperientes (o meu caso) ficam demasiado dependentes do trabalho do revisor para 

corrigir os seus erros e para resolver problemas terminológicos, por exemplo. Mossop 

refere precisamente isto: "One of the well known dangers of putting every text through a 

full revision by a senior translator is that, subconsciously (and sometimes consciously), 

juniors do not take responsibility for their own work" (Mossop, 2014: 118). 

Neste sentido, procurei fazer sempre uma autorrevisão o mais completa possível, 

para adquirir alguma autonomia e ganhar mais confiança no meu trabalho como tradutora. 

Porém, considero que, mesmo assim, é fundamental o texto ser revisto por outra pessoa, 

dado que o tradutor costuma desenvolver uma certa "cegueira" em relação à sua tradução, 

não sendo capaz de detetar erros que outra pessoa detetaria imediatamente (Mossop, 

2014). Isto pode ocorrer não só porque o tradutor está confiante e orgulhoso do seu 

trabalho, mas também devido à familiaridade com o texto, motivo pelo qual é 

aconselhável deixar passar algum tempo, se possível, entre o fim da tradução e o início 

da autorrevisão, para permitir um certo distanciamento temporal para que a tradução não 

pareça tão familiar. 

 Apesar de ser importante fazer uma autorrevisão completa à totalidade do texto  

após a tradução estar completa (motivo pelo qual optei por inserir a autorrevisão nesta 

etapa de pós-transferência), esta também pode ir ocorrendo ao longo da fase de 

transferência. De facto, foi a abordagem que adotei, tendo constatado que a minha 

estratégia pertence a um grupo de tradutores que Mossop denomina como "oil painters": 

"A third group – the ‘Oil Painters’ – also type out something (often a rather literal 

translation) as soon as they have read the source sentence, but they immediately revise it, 

perhaps several times, before proceeding to the next sentence. They translate-by-revising 

so to speak (…)" (Mossop, 2014: 184). Assim, ao longo da tradução ia fazendo uma 

autorrevisão bilingue, que Mossop (2014) designa como "comparative re-reading", 

focando-me na comparação da frase do TP com a frase traduzida, com o intuito de detetar 
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imprecisões e/ou omissões. No final da tradução procedia apenas uma leitura monolingue 

do TCh na sua totalidade, o que Mossop (2014) designa como "unilingual re-reading", 

procurando verificar se o texto estava fluido e se fazia sentido.  

Mossop (2014) determinou parâmetros de revisão que considerei muito úteis 

aquando da autorrevisão. Estes foram divididos pelo autor em quatro grupos principais. 

Apresento-os de seguida, de forma resumida:  

• Transferência de significado 

− Precisão: A tradução reflete a mensagem do TP? 

− Integridade: Houve algum elemento da mensagem que foi omitido? 

• Conteúdo 

− Lógica: A sequência de ideias faz sentido? Há algum erro ou contradição? 

− Factos: Existem erros factuais, conceptuais ou matemáticos? 

• Linguagem e estilo  

− Fluidez: O texto flui? As ligações entre frases são claras? Há frases 

complicadas, difíceis de ler? 

− Adaptação: A linguagem utilizada é adequada aos utilizadores da tradução e 

ao uso que lhe vai ser dado? 

− Especificidades da língua: O estilo é adequado ao género? Foi utilizada a 

terminologia correta? A fraseologia utilizada está de acordo com a utilizada 

em textos originais da língua de partida acerca do mesmo assunto? 

− Idioma: As combinações de palavras são todas idiomáticas? A tradução 

cumpre as preferências retóricas da língua de partida? 

− Aspetos técnicos: Foram cumpridas as regras de gramática, ortografia, 

pontuação, guia de estilo e utilização correta? 

• Apresentação 

− Estrutura: Existem problemas na maneira como o texto está distribuído na 

página (espaçamento, parágrafos, margens)? 

− Tipografia: Existem problemas de formatação de texto (negrito, sublinhado, 

tipo de letra, tamanho do tipo letra)? 

− Organização: Existem problemas na organização do documento como um todo 

(numeração de páginas, cabeçalhos, notas de rodapé, índice)? 
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Tendo em conta estes parâmetros, penso que alguns deles devem ser pensados 

pelo tradutor, ainda antes de iniciar a tradução (como a adequação da linguagem aos 

utilizadores da tradução e as especificidades da língua), visto que não é algo fácil de 

alterar já na fase de revisão. Assim, considerando estes parâmetros, na autorrevisão 

bilingue foquei-me mais na transferência de significado, nos factos do conteúdo e em 

aspetos técnicos e de tipografia, enquanto na autorrevisão monolingue procurei verificar 

se a sequência de ideias fazia sentido e se o texto estava fluido.  

Na verdade, torna-se um pouco difícil verificar tudo isto e nem sempre fui capaz 

de fazer uma autorrevisão tão completa e minuciosa, atentando a todos estes passos, 

devido aos prazos apertados. Contudo, tentei fazer sempre pelo menos a autorrevisão 

bilingue, à medida que ia traduzindo, pois, nas palavras de Mossop, "skipping self-

revision is simply unprofessional” (Mossop, 2014: 182). 

 

3.2.3.2. Garantia de qualidade 

Quanto à garantia de qualidade de um projeto, existem várias ferramentas que 

podem ajudar o tradutor nesta fase, particularmente em relação aos aspetos técnicos da 

tradução. Na Kvalitext utilizei o FLiP para verificação ortográfica e o Xbench para 

realizar QA, passando a descrever ambas as ferramentas de seguida. 

 

FLiP 10 

O FLiP é uma ferramenta de revisão e auxílio à escrita da Priberam que inclui um 

corretor ortográfico e gramatical, um dicionário e um conversor para o novo Acordo 

Ortográfico.  

Esta é a ferramenta utilizada no final de todos os projetos, para efetuar uma 

verificação ortográfica e sintática, pois deteta não só erros ortográficos, como também 

erros de pontuação, de concordância em número ou em género, de flexão de verbos, entre 

outros. Entre muitas outras, tem ainda uma opção que permite selecionar se a correção 

deve ser feita de acordo com o antigo ou o novo AO e permite também a escolha das 

diversas variantes do português.  

Esta ferramenta mostrou-se bastante útil e relevante, pois a verdade é que, muitas 

vezes, após a leitura repetida do mesmo texto, certos erros passam despercebidos e caso 

não sejam detetados e corrigidos vão afetar a qualidade da tradução final. O facto de ter 
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uma interface e funcionamento semelhante ao Microsoft Word (Figura 12) torna-a uma 

ferramenta bastante intuitiva e fácil de utilizar. 

 

Figura 12. Aparência do FLiP com exemplo de deteção de um erro 

Xbench 3.0 

Esta foi também uma ferramenta que utilizei pela primeira vez, mas rapidamente 

aprendi o seu funcionamento e funcionalidades principais, sendo que, neste momento, 

considero-a fundamental para um bom trabalho de tradução. 

O Xbench é uma ferramenta de QA utilizada no final de todos os projetos. Mesmo 

efetuando a verificação de QA integrada nas CAT-Tools mencionadas anteriormente, este 

passo é fundamental, visto que o Xbench é uma ferramenta avançada concebida 

especificamente para efetuar QA.  

De facto, uma funcionalidade muito útil desta ferramenta é a possibilidade de 

adicionar parâmetros de QA do cliente (project checklist), muitas vezes relacionados com 

o guia de estilo do mesmo, que determinam a verificação de certas preferências, por 

exemplo, a utilização de aspas retas ou curvas, o formato de escrita de unidades métricas, 

entre outros. Por outro lado, se não for adicionada nenhuma project checklist do cliente, 

o Xbench deteta erros gerais, como erros de inconsistência (tanto no TP como no TCh), 

disparidades entre os valores numéricos presentes do TP e TCh, espaçamentos duplos, 

indica quando os segmentos do TCh foram deixados iguais ao TP, entre outros. Contudo, 

muitas vezes, o Xbench aponta um grande número de erros que são falsos positivos, por 
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exemplo, quando as palavras estão escritas em letras maiúsculas, o Xbench assume que 

se trata de uma sigla, logo assinala que aquela sigla não se encontra no TP. O mesmo 

ocorre com negações, por exemplo, se em inglês está escrito "no" e na tradução 

correspondente em português não existir um "não", o Xbench assinala como um erro, pois 

não reconhece outras formas de expressão da negação em português. 

Para além da verificação de QA, o Xbench possui ainda uma funcionalidade de 

verificação terminológica, pois permite a integração de glossários. Desta forma, é 

possível verificar também se foi utilizada a terminologia correta, indicada pelo cliente. 

Após a verificação estar concluída e todos os erros terem sido corrigidos (na CAT-

Tool utilizada para a tradução, pois o Xbench apenas indica os erros), é possível exportar 

um relatório com os falsos positivos. 

 O Xbench é uma ferramenta pouco intuitiva inicialmente, mas uma vez que se 

aprende o seu funcionamento, revela-se muito prática e fácil de navegar e compreender, 

sendo que a informação é também apresentada de forma organizada e os erros são 

apresentados explicitamente, como é possível observar na Figura 13. 

 

Figura 13. Aparência do Xbench 

 

– 
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Concluindo, para resumir o ciclo de vida de um projeto na Kvalitext, segue-se 

uma esquematização de todas as etapas mencionadas anteriormente e respetivas 

atividades, intervenientes e ferramentas utilizadas: 

Etapas 
Atividades 

resumidas 
Intervenientes 

Ferramentas 

utilizadas 

Pré-tradução 

Negociação, receção 

e atribuição do 

projeto 

Cliente 

PM 
]PO[ 

Tradução 

Pré-

transferência 

Análise do kit de 

tradução 

Preparação dos 

materiais 

Tradutor ]PO[ 

Transferência 

Análise do TP 

Decisão acerca do 

tipo de tradução 

Transferência e 

adaptação 

linguística/cultural 

Tradutor CAT-Tools 

Pós-

transferência 

Autorrevisão 

Revisão 

Verificações de QA 

Tradutor 

Revisor 

FLiP 

Xbench 

Pós-tradução 
Entrega do projeto e 

follow up 

PM 

Cliente 
]PO[ 

Tabela 1. Ciclo de vida de um projeto na Kvalitext 
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4. Capítulo 4 – Análise de casos práticos 

 

Este capítulo é dedicado à análise de casos práticos, sendo que menciono as 

questões mais trabalhadas e que considero mais relevantes, considerando a minha 

experiência pessoal. Começo por abordar o tema da tradução técnica, distinguindo-a de 

outros tipos de tradução e mencionando algumas das suas características, como a 

linguagem especializada. Aprofundo a questão do estilo e da terminologia, mais 

especificamente a polissemia e a utilização de empréstimos. 

De seguida, debruço-me sobre a localização, tanto de aplicações como de manuais 

de instruções de softwares. Neste subcapítulo falo sobre os maiores desafios dos projetos 

de localização e que soluções foram encontradas para os superar.  

Termino com um assunto que considero muito pertinente, as instruções dos 

projetos de tradução, mais especificamente, a sua inexistência ou caráter incompleto e o 

impacto que isso teve no meu trabalho como tradutora. 

 

4.1.  Tradução técnica 

Considero que é fundamental, desde já, delimitar e diferenciar a tradução técnica 

de outros conceitos, com os quais é muitas vezes confundida, como tradução 

especializada e tradução científica. 

Gouadec define a tradução especializada da seguinte forma: 

Specialised translation can be defined as the translation of materials which: 

(1) refer to a highly specialised field or domain (e.g. law, finance, computer science, 

telecommunications, etc.) 

(2) and/or are of a particular type, 

(3) and/or are targeted at a particular audience or public through specific dissemination channels 

and/or are used by specialists in specific circumstances, 

(4) and/or are embedded in a particular medium (e.g. multimedia technology, film, video, ICT, etc.) 

therefore calling for the use of special procedures, tools and protocols and leading to the emergence 

of new specialisms or even jobs. (Gouadec, 2007: 28) 

Assim, é possível constatar que a tradução técnica é, de facto, um tipo de tradução 

especializada, que engloba a tradução de qualquer material pertencente a uma dada área 

de conhecimento, do campo técnico ou tecnológico, por exemplo, engenharia mecânica, 
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eletrotécnica, entre outros (Gouadec, 2007). Este autor apontou mais algumas 

subcategorias pertencentes à tradução especializada, para além da tradução técnica, entre 

as quais a tradução económica, jurídica, científica e biomédica. Na verdade, Byrne (2006) 

salientou que existe uma conceção errada de que a tradução técnica inclui a tradução 

jurídica ou económica, ou seja, no fundo qualquer tipo de tradução que utilize 

terminologia especializada, procurando desconstruí-la. Outra ideia errada apontada por 

este autor é a junção da tradução técnica e científica num só tipo ou até mesmo considerar 

que os dois termos são permutáveis. Contudo, estes dois tipos de tradução diferem ao 

nível da linguagem, propósito e objeto, conforme é possível observar no seguinte 

exemplo: 

In our scientific paper, the goal is to discuss, explain, justify, impress, convey, convert and possibly 

entertain. An author will use the full extent of the language, within specific conventions and norms, 

to present the information in an interesting, serious and impressive way. In some cases, these texts 

even border on the literary, using the same devices and strategies (…) An installation guide, on the 

other hand, is written to help someone do something. The aim here is to convey the information an 

engineer needs in order to install, connect and commission the motor. Consequently, the language 

used will reflect this: simple, unambiguous, concise, and, for want of a better word, unremarkable. 

The aim here is not to entertain the reader. (Byrne, 2006: 8-10) 

De seguida, passo a descrever resumidamente algumas das características da 

tradução técnica. Primeiro, os tradutores técnicos trabalham com uma vasta gama de 

documentos, sendo que a maioria são documentos técnicos ou de localização de software. 

Os documentos mais comuns são manuais de instalação, operação, manutenção, 

reparação ou eliminação de produtos, tais como dispositivos, motores ou sistemas de 

software. Outros documentos comuns são fichas técnicas e de especificação de produtos, 

listas de peças e catálogos. Ao longo do estágio, os documentos mais traduzidos foram 

instruções de utilização de equipamentos médicos, tanto em formato de manual como de 

folheto técnico.  

 A documentação técnica foca-se, então, num produto e, muito frequentemente, 

também na sua utilização, o que significa que descreve tanto objetos como atividades. O 

seu conteúdo é, portanto, predominantemente descritivo e instrutivo (Schubert, 2010). De 

facto, os leitores de um texto técnico pretendem adquirir a informação de que necessitam 

e ser capazes de compreendê-la e utilizá-la eficazmente. Assim, a tradução técnica é uma 

tradução instrumental, na qual o TCh deve ter exatamente a mesma função comunicativa 
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do TP. A tradução técnica é uma forma de comunicação mediada e o papel do tradutor é 

comunicar a informação de maneira compreensível e clara (Byrne, 2006), sendo que as 

necessidades do contexto de chegada sobrepõem-se a qualquer requisito de equivalência 

(Schubert, 2010).  

Outros fatores que caracterizam os textos técnicos são a sequenciação da 

informação e a sua estrutura de acesso. Os destinatários raramente leem os documentos 

técnicos na sua totalidade; apenas os utilizam como referência para encontrar a 

informação específica que procuram, para resolver um problema ou aprender a fazer algo. 

Por este motivo, são concebidos de forma a melhorar a sua leitura, compreensão e 

navegação, através da combinação de texto, gráficos e imagens. Possuem também uma 

elaborada estrutura constituída por índice, divisão em capítulos e secções, cabeçalhos, 

rodapé, etc. para facilitar a procura de informação (Byrne, 2006; Schubert, 2010).  

Em suma, Byrne salienta alguns dos pontos mais importantes a ter em 

consideração quando se traduzem textos técnicos: foco nas necessidades da audiência de 

chegada, produção de um TCh que cumpra a função comunicativa (informar) na cultura 

de chegada e fazer as alterações necessárias para atingir este objetivo – adicionar, alterar 

ou remover informação –, de forma a tornar o texto o mais claro possível (Byrne, 2006). 

Não me querendo dispersar e alongar acerca de todas as características da 

comunicação técnica, de seguida, irei focar-me essencialmente em dois fatores principais 

dos textos técnicos e o seu impacto na tradução: estilo e terminologia técnica. Para 

exemplificar a teoria, irei basear-me nos vários projetos de tradução deste género de que 

fiz parte ao longo do estágio, pelo que a descrição dos mesmos pode ser consultada no 

Anexo 3. 

 

4.1.1. Estilo  

Um primeiro esclarecimento que é necessário ser feito em relação à tradução técnica 

é que, apesar de a terminologia ser uma parte importante, não é tudo o que é necessário 

considerar (Byrne, 2006). Isto vai também ao encontro do que é dito por outros autores: 

"(…) technical translation requires more than writing down the dictionary equivalents of 

words" (Herman, 1993: 19). 

Segundo Byrne, mais importante do que a terminologia é talvez conhecer as 

convenções dos géneros textuais na língua de chegada, pois o não cumprimento das 



51 

mesmas pode pôr em causa a credibilidade do texto, do autor e da informação nele contida 

(Byrne, 2006). O TCh deve, então, ser semelhante a outros textos produzidos dentro do 

domínio e linguagem especializada em questão (Wright, 1993). 

Assim, podemos definir o estilo como uma vasta gama de considerações, desde a 

estrutura geral do texto até às escolhas lexicais ao nível da frase (Wright, 1993). Não 

devemos olhar para o estilo como um elemento apenas do género literário, pois é algo 

que está também presente na tradução técnica e na qual assume um papel relevante: 

If we look at style from a literary point of view, then it does not have any place in technical 

translation. But if we regard style as the way we write things, the words we choose and the way we 

construct sentences, then style is equally, if not more, important in technical translation than in other 

areas because it is there for a reason, not simply for artistic or entertainment reasons. (Byrne, 2006: 

4) 

O estilo diz respeito à forma como as frases são escritas, o vocabulário que é 

escolhido, no fundo, a construção de todo o texto. Simplesmente, na tradução técnica, o 

estilo tem outra razão de ser que não constituir um elemento artístico ou de 

entretenimento; na tradução técnica é através do estilo que se atinge a inteligibilidade do 

texto e que a informação é transmitida de forma clara e simples, pois é suposto os leitores 

compreenderem a informação rapidamente e sem ser necessário um grande esforço de 

leitura. 

De acordo com Herman (1993) os principais objetivos estilísticos da tradução 

técnica são atingir: 

• Clareza – é conseguida, por exemplo, através da divisão de frases longas em frases 

mais curtas ou da reformulação de frases; 

• Concisão – raramente é pedido ao tradutor que faça também edição do texto, de 

forma a reorganizar o seu conteúdo, contudo é possível trabalhar na concisão ao 

nível de cada frase, nomeadamente eliminando repetições e palavras que não 

contribuam para o significado e clareza da frase na língua de chegada; 

• Exatidão – pode implicar recriar de forma correta as ideias e termos técnicos do 

TP, por exemplo omitir erros gramaticais ou tipográficos do TP e alertar o cliente 

para erros factuais, inconsistências ou imprecisões. 
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Herman (1993) aponta ainda vários erros que os tradutores devem corrigir, caso 

se deparem com os mesmos: 

(…) inconsistencies between numbers listed in tables and the conclusions drawn from those 

numbers, textual references to one thing and accompanying diagrams clearly showing something 

else, parameters in the text referred to by their full names and the same parameters in the tables 

referred to by non-obvious symbols with no definitions of the symbols ever being given (Herman, 

1993: 18) 

De facto, não foi muito comum, mas por vezes deparei-me com alguns erros no 

TP, especialmente erros tipográficos e inconsistências, tendo procedido à sua correção no 

TCh. Seguem-se alguns exemplos: 

 

TP TCh 

Touhy Borst fitting Adaptador Tuohy Borst 

Carefully feed one end of the guidewire 

into the guide tube in the distal end of 

guided coagulation device (Fig.10, #1). 

Cuidadosamente, coloque uma 

extremidade do fio guia dentro do tubo 

guia na extremidade distal do dispositivo 

de coagulação guiado (Fig. 11, n.º 1). 

Tabela 2. Exemplos de erro tipográfico e inconsistência no TP 

Em relação ao primeiro caso, uma pesquisa no Google permitiu-me logo constatar 

que se tratava de um erro tipográfico, visto que todos os resultados apresentados 

apareciam como "Tuohy" e não "Touhy" e o próprio motor de busca sugeria a correção. 

Contudo, mais difíceis de detetar, pois requerem um acompanhamento minucioso do 

documento de referência original, são as inconsistências. No segundo caso que apresento 

acima, as instruções remetiam para a figura errada, como é possível observar na Figura 

14. Tendo reparado neste erro, procedi à sua correção. 
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Figura 14. Exemplo de uma inconsistência num projeto 

Mais ainda, a tradução é um trabalho controlado (especialmente no domínio 

técnico) através de especificações, guias de estilo, manuais, normas e estipulações legais. 

Estas influências podem levar à necessidade de alterar, adaptar ou omitir informação 

(Schubert, 2010). De facto, por vezes, a informação necessita de ser ligeiramente alterada 

para assegurar que o TCh vai ser compreendido na cultura de chegada, tal como afirma 

Byrne: "Some information needs to be omitted, condensed or made implicit because it is 

of less importance for the target audience, because it may not apply to the target 

audience’s particular situation or because it may result in confusion (…)" (Byrne, 2006: 

18). De seguida, apresento alguns exemplos de diferentes tipos de alterações que foi 

necessário fazer a vários TP: 

Alteração 
Exemplos 

TP TCh 

Explicação de siglas 

(...) is made of ECF pulp 

and has a bio based 

coating. 

(...) é feito de polpa livre 

de cloro elementar (ECF) 

e tem um revestimento de 

base biológica. 
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Conversão de unidades de 

medida 

Keep away from sunlight 

and store in a dry location 

between 50 °F and 104 °F. 

Manter protegido da luz 

solar e armazenar em local 

seco entre 10 °C e 40 °C 

(50 °F e 104 °F). 

Tabela 3. Exemplos de alterações para o TCh ser mais adequado 

No primeiro caso, mantive a sigla em inglês e procedi à sua denominação por 

extenso, em português, para clarificar o seu significado, dado que não encontrei uma sigla 

equivalente em português. De forma geral, foi desta forma que tratei todas as siglas 

quando não tinham correspondente em português. Quanto às unidades de medida, é 

fundamental que estas estejam de acordo com as convenções linguísticas do contexto de 

chegada. Assim, por vezes, era necessário convertê-las, neste caso, da escala de 

temperatura Fahrenheit para a escala Celsius, pois é a que é utilizada no contexto de 

chegada (Portugal). Esta era uma instrução que muitas vezes acompanhava os projetos, 

não só escrever as unidades de medida de acordo com as convenções linguísticas do 

português (estas eram enviadas junto do material de referência ou eram incluídas nos 

guias de estilo), como também efetuar a conversão, quando oportuno. No entanto, optei 

por deixar as unidades de medida originais entre parêntesis, na eventualidade de serem 

necessárias. 

  

4.1.2. Terminologia 

A terminologia, como área de conhecimento, é responsável pelo estudo de termos. 

A terminologia aplicada trata da recolha, análise e, em alguns casos, padronização de 

unidades terminológicas em glossários ou bases de dados. Do ponto de vista 

comunicativo, os termos são unidades de discurso que identificam os indivíduos como 

membros de um grupo profissional, permitindo-lhes não só comunicar e interagir, mas 

também transferir os seus conhecimentos. Assim, uma função dos termos é a transferência 

de conhecimentos especializados. A densidade terminológica dos textos varia em função 

do seu nível de especialização: quanto mais especializado for o texto, mais terminologia 

terá (Cabré, 2010). A terminologia é, então, uma das características mais importantes da 

comunicação especializada: 

(…) it differentiates special languages from the general language and also the various special 

languages from one another. Experts use terminology not only to order thought, but also to transfer 
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specialized knowledge in one or more languages and to structure the information contained in 

specialized texts. (Cabré, 1999: 45) 

Assim, a comunicação especializada difere da comunicação geral em duas 

vertentes: no tipo de textos orais ou escritos que produz e na utilização de uma 

terminologia específica. O uso de terminologia padronizada ajuda a tornar mais eficiente 

a comunicação entre especialistas. Nos textos gerais, a expressão, a variedade e a 

originalidade prevalecem sobre outras características; nos textos especializados, os 

critérios relevantes são a concisão, a precisão e a pertinência. A terminologia desempenha 

um papel importante na realização destes três objetivos pois, por um lado, os termos 

utilizados para designar um conceito especializado são geralmente concisos; o uso de um 

termo em vez de uma paráfrase contribui para a precisão; e, por último, o uso de 

terminologia padronizada é o melhor recurso que os especialistas têm para se referirem a 

uma área de especialização que partilham (Cabré, 1999). 

Apesar de terem várias semelhanças, a terminologia e a tradução são áreas de 

conhecimento distintas que têm objetos de estudo e objetivos diferentes. Porém, são 

complementares: "From the point of view of translation, terminology is considered a tool 

to solve particular problems, while in terminology, translated documents may serve as a 

source for extracting terms when there are no original texts on the subject in the target 

language" (Cabré, 2010: 356). De facto, do ponto de vista da tradução como atividade, a 

terminologia é concebida como um instrumento de tradução. Os recursos terminológicos 

fornecem aos tradutores as informações necessárias para resolver as suas dúvidas, ou seja, 

para encontrar um equivalente na língua de chegada, aprender o significado de um termo 

na língua de partida ou selecionar a melhor opção entre vários termos alternativos. Mas, 

para além da sua função instrumental, a terminologia também serve como meio de 

aquisição de conhecimentos sobre um domínio especializado para os tradutores. Os 

termos de qualquer especialidade constituem estruturas de conhecimento. Assim, 

conhecer a terminologia de uma área implica adquirir conhecimentos sobre a mesma. 

Neste sentido, a terminologia ajuda os tradutores a organizar os seus conhecimentos sobre 

o tema e fornece-lhes as unidades lexicais (termos) necessárias para se exprimirem de 

forma adequada (Cabré, 2010). 

Desta forma, ao traduzir, os tradutores enfrentam uma diversidade de problemas 

colocados quer pelo TP quer pelos diferentes contextos de produção e receção do TP e do 
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TCh, entre os quais apenas alguns são problemas terminológicos. Estes podem estar 

relacionados com a compreensão do termo e com as propriedades pragmáticas do termo 

no TP ou com a pesquisa de equivalentes. Ao contrário da lógica da tradução, a resolução 

de problemas terminológicos não passa por encontrar uma estratégia para assegurar a 

equivalência, mas sim encontrar um termo equivalente (Cabré, 2010). 

 Conforme já foi referido, os textos técnicos foram o género textual mais traduzido 

ao longo do estágio. Estes textos apresentaram-se repletos de terminologia que eu 

desconhecia, das mais variadas áreas, como engenharia, bioquímica, medicina, entre 

outras. Como tal, as TB e TM revelaram-se uma grande ajuda, contudo, quando os termos 

não se encontravam nestes recursos, era necessário recorrer a outros 

glossários/dicionários, disponibilizados pela Kvalitext ou pelo cliente, outros textos sobre 

o assunto ou efetuar pesquisas terminológicas na Internet. Para efetuar esta tarefa, os 

aceleradores do Google revelaram-se bastante úteis. Passo a apresentar os que mais 

utilizei e qual a sua função: 

Acelerador Função 

"XXX" Pesquisa apenas correspondências exatas do termo/texto 

"XXX" site:.pt Pesquisa apenas correspondências exatas do termo/texto em sites 

com domínio .pt. Este acelerador ajuda a especificar a variante de 

português, pois deixam de ser apresentados resultados para 

português do Brasil. 

"XXX * YYY" Pesquisa correspondências exatas dos dois termos, incluindo 

resultados em que apareça conteúdo entre os mesmos 

"XXX" YYY Pesquisa correspondências exatas de XXX relacionadas com YYY 

Tabela 4. Exemplos de aceleradores de pesquisa no Google 

De seguida, passo a explorar as duas questões terminológicas mais recorrentes nos 

projetos de que fiz parte: a polissemia e a utilização de empréstimos. 

 

4.1.2.1. Polissemia 

A terminologia baseia-se no princípio de que uma designação corresponde a um 

conceito, mas isto nem sempre acontece (Cabré, 1999). De facto, é muito comum que 

um termo tenha vários significados: "Theoretically, terms should be unambiguous and 
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have one meaning and only one designation corresponding to one form. (…) In practice, 

however, even within a single subject, we note that a single form can be related to more 

than one meaning" (Cabré, 1999: 40). 

A terminologia ambígua devido a polissemia, sinonímia e homonímia apresenta, 

então, obstáculos à comunicação eficaz entre especialistas e dificulta os esforços de 

organização da informação (Cabré, 1999). Para os tradutores representa também fontes 

de incerteza, sendo que, nestes casos, a melhor forma de esclarecer as dúvidas é analisar 

o contexto em que o termo está inserido (nem sempre isto é possível, porém este é um 

tema a abordar posteriormente).  

Ao longo do estágio, um dos termos que gerou mais dificuldades para traduzir foi 

switch. Este tanto pode corresponder a um verbo como a um substantivo, sendo que a 

minha incerteza era maior quando se tratava de um substantivo. Os dois dicionários online 

a que mais recorri foram o Linguee e a Infopédia. Assim, apresento de seguida os 

resultados de tradução para o termo switch (como substantivo) em ambos. 

Tradução do termo switch (como substantivo) 

Linguee9 Infopédia10 

Interruptor 

Mudança 

Transição 

Comutador 

Chave 

Comutação 

Troca 

Botão  

Disjuntor 

Passagem 

Substituição 

Virada 

Reviravolta 

1. ELETRICIDADE interruptor 

starting switch interruptor de arranque 

2. ELETRICIDADE comutador, disjuntor 

charging switch comutador de carga 

3. reviravolta; mudança, transição 

4. troca, substituição 

5. desvio 

6. (caminhos de ferro) mudança de agulha 

7. chibata 

8. trança postiça de cabelo 

Tabela 5. Tradução do termo "switch" segundo o Linguee e a Infopédia 

Conforme é possível observar, o termo switch pode ser traduzido para português 

de várias formas, representando conceitos muito diferentes. Segue-se, então, um caso 

retirado de um projeto que considero ser um bom exemplo para este tema, pois o termo 

 

9 Informação retirada de https://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=switch a 

06/06/2020 
10 Informação retirada de https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/switch a 06/06/2020  

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=switch
https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/switch
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switch (que por si só já me gera dúvidas) aparece associado ao termo knob, que também 

é polissémico. 

 

 

Figura 15. Excertos de um TP com os termos "switch" e "knob" 

Considerando primeiro o termo switch, este aparece aqui três vezes seguidas com 

significados diferentes. No primeiro caso, trata-se claramente de um verbo, não tendo 

levantado muitas dúvidas de que seria traduzido como "alternar". Já o segundo caso foi o 

que gerou mais incertezas, logo falarei nele de seguida. Em relação ao terceiro caso (a 

legenda da figura) aparece associado a "module" pelo que considerei que se tratava de um 

"módulo de troca". 

Quanto a knob este pode ser traduzido também como verbo ou substantivo, mas 

neste caso tratava-se claramente de um substantivo. De acordo com as mesmas fontes 

mencionadas anteriormente, pode ser traduzido das seguintes formas: 
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Tradução do termo knob (como substantivo) 

Linguee11 Infopédia12 

Botão 

Puxador 

Manípulo 

Saliência 

Maçaneta 

1. (porta, gaveta) puxador; maçaneta 
2. (em máquina) botão 
to press the knob carregar no botão 
3. protuberância; saliência 
4. (culinária) ponta; bocadinho 
a knob of butter uma noz de manteiga 
5. botão da extremidade do punho de espada 
6. castão de bengala 
 

Tabela 6. Tradução do termo "knob" segundo o Linguee e a Infopédia 

Neste caso específico, tinha acesso a uma figura ilustrativa do componente, o que 

é sempre extremamente útil e estas situações mostram, de facto, a importância de ter 

acesso ao documento original e a utilidade de os manuais de instruções terem figuras. 

Observando então a figura, é possível observar que knob é um botão. Contudo, existem 

vários tipos de botões e, pessoalmente, quando leio o termo "botão" sem nenhum adjetivo, 

mentalmente associo a um botão de premir. Contudo, neste caso trata-se de um botão 

giratório ou rotativo. Apesar de o adjetivo não constar na versão inglesa, senti necessidade 

de fazer esta especificação em português. Visto que não sabia bem qual a diferença entre 

"botão giratório" ou "botão rotativo", procedi a uma pesquisa no Google. Apercebi-me de 

que representavam o mesmo, mas "botão giratório" apresentava mais resultados de sites 

com domínio .com ou .br, enquanto "botão rotativo" apresentava mais resultados de sites 

com domínio .pt. Para além disso, encontrei um produto semelhante com este nome num 

site de uma empresa portuguesa de venda de componentes eletrónicos e informáticos, 

material elétrico, entre outros, conforme se pode observar na figura seguinte13. 

 

11 Informação retirada de https://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=switch a 

06/06/2020 
12 Informação retirada de https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/switch a 06/06/2020  
13 Imagem retirada de https://www.centroelectronico.pt/pt/BOTAO-ROTATIVO-P-COMUTADOR-DE-

2-POSICOES-P17748 a 06/06/2020 

 

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=switch
https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/switch
https://www.centroelectronico.pt/pt/BOTAO-ROTATIVO-P-COMUTADOR-DE-2-POSICOES-P17748
https://www.centroelectronico.pt/pt/BOTAO-ROTATIVO-P-COMUTADOR-DE-2-POSICOES-P17748
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 Figura 16. Exemplo de um botão rotativo 

 Assim, optei por "botão rotativo" e traduzi "switch module knob" como "botão 

rotativo do módulo de troca". Voltando ao segundo caso em que aparece o termo switch, 

fiquei na dúvida se este estaria a ser utilizado como sinónimo de knob, pois switch 

também pode ser traduzido como "botão" e neste caso faria sentido. Porém, também podia 

ser traduzido como troca, devido ao "módulo de troca". As duas opções tradutivas 

encontram-se expostas na Tabela 7 abaixo. Optei pela segunda opção, pois não quis 

utilizar os termos switch e knob de forma intercambiável. 

TP TCh 

The switch eliminates the need to 

manually re‑route the tubing. 

Com o botão deixa de ser necessário 

redirecionar a tubagem manualmente. 

Com esta troca deixa de ser necessário 

redirecionar a tubagem manualmente. 

Tabela 7. Exemplo de duas opções de tradução para "switch" 

 

4.1.2.2. Empréstimos 

Segundo a definição de Cabré – "(…) borrowings or loan words are lexical units 

that come from a foreign language system which have been incorporated into a language 

either consciously or not." (Cabré, 1999: 89) – os empréstimos dizem respeito a termos 

de línguas estrangeiras que são adotados por outra língua, muitas vezes para suprir uma 

lacuna linguística. Isto acontece especialmente em áreas de conhecimento científico, 

tecnológico e informático. Assim, deparei-me com a utilização de muitos empréstimos, 

especialmente nos projetos de localização, mas não só. Esperava que a maioria dos 

empréstimos estivesse, de facto, relacionado com a área informática, contudo apercebi-

me de que em medicina também predominam termos de outras línguas, neste caso, do 

inglês. Segue-se uma lista com alguns exemplos e respetivas definições. Os exemplos 
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foram retirados essencialmente do projeto 22, uma atualização a um folheto com 

instruções de utilização de um instrumento médico para intervenção cirúrgica a vasos 

sanguíneos. 

Empréstimo Definição na Infopédia14 

Bypass CIRURGIA operação que se destina a restabelecer a circulação 

sanguínea interrompida devido a lesões numa artéria ou veia, 

através do transplante de um vaso sanguíneo ou da introdução de 

um tubo de plástico 

Flutter MEDICINA perturbação do ritmo cardíaco 

Pacemaker MEDICINA dispositivo elétrico que se implanta na parede 

torácica em casos de bloqueio cardíaco e que tem por objetivo a 

estimulação do coração de modo a manter um ritmo 

adequado; marca-passo, estimulador cardíaco 

Scanner MEDICINA aparelho que, por meio de ultrassons, radiações ou 

ressonâncias magnéticas, permite a obtenção de imagens nítidas 

de órgãos ou partes internas do organismo 

Shunt MEDICINA passagem artificialmente criada entre dois canais 

anatómicos (vasos sanguíneos ou outros) ou entre dois pontos de 

um mesmo vaso, permitindo desse modo 

ultrapassar obstáculos locais 

Stent CIRURGIA tubo ou anel introduzido num canal ou num vaso 

sanguíneo cujo lume foi obstruído, com o objetivo de o 

recanalizar 

Stress Conjunto de perturbações psíquicas e fisiológicas, provocadas 

por agentes diversos, que prejudicam ou impedem a realização 

normal do trabalho 

 Tabela 8. Exemplos de empréstimos num projeto da área médica e respetivas definições 

 

 

 

14 Informações retiradas de https://www.infopedia.pt/ a 06/06/2020 

https://www.infopedia.pt/
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4.2.  Projetos de localização 

Segundo Gouadec, a localização diz respeito à adaptação de um 

produto/conceito/processo às condições e exigências físicas, técnicas, linguísticas, 

culturais, etc., de um público ou utilizadores pertencentes a um locale específico – 

delimitação de uma área cultural geográfica e a variedade específica de línguas que as 

pessoas em causa utilizam. Podemos distinguir dois tipos de localização: localização 

técnica-cultural (adaptação do conceito/produto/processo às "mentes" e aos "modos" da 

cultura de chegada) e localização linguística-cultural (adaptação das mensagens e da 

documentação à língua e às utilizações na cultura de chegada) (Gouadec, 2007). O meu 

trabalho como tradutora passou apenas por uma localização linguística-cultural. 

Os dois desenvolvimentos que tornaram possível a localização atempada e o 

lançamento simultâneo de conteúdos digitais, em várias línguas e locais diferentes, foram 

a internacionalização (preparação de conteúdos digitais para utilização em diferentes 

línguas) e a reutilização de material anteriormente localizado (Schäler, 2010). 

Dado que a localização se aplica a softwares (e respetiva documentação), 

videojogos (e todo o material que acompanha) e sites, a diferença é apenas uma questão 

de meio. Assim, a localização diz respeito a todos os "instrumentos", incluindo tudo o 

que as pessoas utilizam e os documentos que facilitam a sua utilização. Os conteúdos a 

localizar são frequentemente multimodais, podendo adotar o formato de texto, gráficos, 

áudio ou vídeo (Schäler, 2010) e a localização é alvo de uma tradução instrumental 

(Gouadec, 2007). 

De seguida, irei então falar de casos práticos de localização de aplicações e de 

localização de instruções de utilização de softwares. 

 

4.2.1. Localização de aplicações 

Durante o estágio, tive a oportunidade de fazer parte de três projetos de localização 

de aplicações, sendo que cada um foi desafiante à sua maneira. Porém, apenas vou 

aprofundar um deles, o mais longo e que considero que levantou uma maior variedade de 

questões. Foi, então, a localização de inglês para português europeu de uma aplicação de 

estacionamento do Reino Unido, de 7 574 palavras com recurso à ferramenta MemoQ 8.5 

online (projeto 19). Este foi um projeto apenas de tradução, ou seja, não foi alvo de 

revisão. O kit de tradução continha um documento Excel de referência com a listagem de 
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todas as entradas da aplicação e um documento Word com as credenciais para aceder ao 

servidor do cliente e a única instrução do projeto: os segmentos traduzidos não podiam 

exceder 120% dos caracteres dos segmentos originais, sendo que os parâmetros de QA 

do cliente detetavam que segmentos estavam demasiado longos. Mais uma vez, estava 

perante um projeto de um cliente novo e com instruções insuficientes. 

A localização de aplicações tem características muito peculiares, como a limitação 

de caracteres e a presença de vários símbolos e códigos (variáveis) ao longo do texto, que 

posteriormente irão ser substituídos por diversos tipos de informações, como números, 

datas, nomes, entre outras. De seguida, encontram-se alguns exemplos de diferentes 

variáveis presentes na aplicação: 

 

 

 

 

 

Figura 17. Exemplos de variáveis num projeto de localização 

De acordo com Esselink (2000), a variável %d representa um valor numérico e 

%s pode representar diversas variáveis, o que foi ao encontro do que foi lecionado nas 

aulas da unidade curricular de Comunicação Especializada (Tradução Automática e Pós-

edição). Contudo, tive mais dificuldade em conseguir decifrar o que outras variáveis 

significavam, como %1$s, \u0020 ou %1$d%%. Preparei uma folha de esclarecimento 

de dúvidas (query sheet) na qual coloquei várias questões ao cliente, relativamente às 

variáveis que não compreendi e situações em que senti que precisava de mais contexto 

para fazer a melhor tradução possível, contudo apenas obtive resposta a três das 

perguntas. Para além disso, este projeto não ia ser revisto, logo a minha decisão seria a 

decisão final.  

Desta forma, com a ajuda da minha supervisora, procurei perceber o que cada uma 

destas variáveis poderia representar, tendo em conta a sua descrição no ficheiro Excel. 

Apercebi-me que por exemplo, as variáveis do tipo %1$s, %2$s, etc. não representavam 
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sempre o mesmo tipo de informação, ao contrário da variável %d. De seguida, a título de 

exemplo, apresento três segmentos com variáveis que geraram dúvidas e como optei por 

traduzi-los: 

TP Descrição do TP TCh 

%d month months Meses: %d 

A %1$d%% (£%2$s) 

fuel type discount 

applies in this zone. 

activity_booking_confirm_ 

fuel_type_discount_ 

with_rate_message 

Aplica-se um desconto de 

%1$d%% (£%2$s) ao tipo de 

combustível nesta zona. 

Starts in\u0020 session_starts_in Inicia em\u0020 

Tabela 9. Exemplo de tratamento de variáveis num projeto de localização 

Estas foram algumas das dúvidas colocadas e para as quais não obtive resposta: 

1) no primeiro exemplo, como já mencionei anteriormente, %d refere-se a um valor 

numérico, contudo neste caso, penso que se tratavam de números de meses, mas não tinha 

mais nenhuma contextualização. Os segmentos seguintes eram do mesmo género, mas 

referentes a "day", "hour", "minute", "vehicle", etc. Assim, optei por inverter a ordem das 

palavras e colocar "mês" no plural, pois se mantivesse a ordem e o valor numérico fosse 

superior a 1, iria ficar "2 mês", mas se colocasse "meses" no plural e o valor numérico 

fosse 1, iria ficar "1 meses". Procedi da mesma forma para os segmentos seguintes; 2) no 

segundo caso, concluí que £%2$s dizia respeito ao valor do desconto em libras, mas fiquei 

na dúvida em relação a %1$d%%, sendo que, segundo a minha interpretação, 

representava o tipo de combustível. Esta variável aparecia neste contexto várias vezes até 

que me apercebi de que na descrição é possível ler "discount with rate" e que é possível 

desconstruir a variável da seguinte forma: %1$d% + %. Ou seja, correspondia à 

percentagem de desconto e não ao tipo de combustível; 3) em relação a \u0020, poderia 

tratar-se de uma data, hora ou minutos, contudo a preposição "in" eliminou a possibilidade 

de se tratar de uma data ou hora certa (pois a preposição correta seria "on" ou "at", 

respetivamente), pelo que considerei que se tratava de uma contagem em minutos, por 

exemplo, "inicia em 15 minutos". Devido a este tipo de dúvidas e dificuldades, a meu ver, 

os projetos de localização deveriam incluir uma legenda do código no kit de tradução, 

dado que os tradutores, na maioria das vezes, não possuem os conhecimentos necessários 

para saber o que significam todas as variáveis. 
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Apesar da consulta do ficheiro de Excel por vezes ajudar a contextualizar um 

pouco mais os segmentos, isto não acontecia sempre, dado que existiam casos em que o 

segmento era apenas uma palavra, sem qualquer tipo de contextualização, como é 

possível observar no exemplo seguinte: 

 

Figura 18. Exemplo de um termo sem contextualização 

O verbo "apply" é um termo polissémico, sendo que isolado pode ser traduzido 

como "pedir", "aplicar", "candidatar-se", entre outros. Nestes casos tentei perceber qual 

seria a opção mais correta, analisando os segmentos anteriores e os seguintes e outros 

segmentos nos quais aparecia este termo. Outros termos isolados e sem contextualização 

geraram alguma dificuldade mesmo ao nível da sua classe gramatical, por exemplo "start" 

ou "answer", que tanto podem ser traduzidos como um nome ou um verbo. Nestes casos 

optei por traduzir como verbo, apenas porque considerei que estando isolados poderiam 

tratar-se de um botão de ação. 

De facto, constatei que a localização levanta diversos tipos de questões e 

problemas, especialmente devido à falta de contexto e ao desconhecimento do que 

significam as variáveis, tal como salientou Esselink (2000): "When translating string 

sections, translators will frequently be faced with many issues and problems that need to 

be resolved, such as lack of context, fixed sentence orders, unclear variables, etc." 

(Esselink, 2000: 73). 

Uma outra dúvida recorrente foi se deveria localizar números de telemóvel, moeda 

e outros exemplos que provinham da realidade do Reino Unido (Ex. Please enter a valid 

mobile phone number, e.g. 07712 34567). Na aplicação também era concedido o acesso 

a um mapa que continha os vários pontos de carregamento de veículos elétricos no Reino 

Unido. Não sabia se esta aplicação estava a ser localizada para ser utilizada em Portugal 

ou se queriam apenas acrescentar o idioma português à aplicação no Reino Unido. Assim, 

tentando esclarecer a minha dúvida, pesquisei o site da marca e algumas notícias para 

verificar se encontrava algo que indicasse que a aplicação ia estar disponível em Portugal. 

Não tendo encontrado nada, optei por manter todos os exemplos e menções ao Reino 

Unido. 
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Mais ainda, outra dificuldade deste projeto foi conseguir cumprir o limite de 

caracteres imposto. Existem CAT-Tools, como o SDL Passolo, mais adequadas para 

trabalhos de localização, visto que permitem gerir o tamanho dos botões, caixas de 

diálogo e outros elementos da aplicação, de forma a acomodar o TCh. Contudo, visto que 

tal não era possível, procurei manter o texto o mais curto possível, tal como aconselha 

Esselink: "As a general rule, keep menu names, commands and other software text as 

short as possible when translating user interface items" (Esselink, 2000: 67). 

Recordando mais uma vez o que foi lecionado na unidade curricular de 

Comunicação Especializada (Tradução Automática e Pós-edição), optei por utilizar as 

seguintes estratégias, mediante o caso: 

Estratégia 
Exemplos 

TP TCh 

Utilização de sinónimos 

mais curtos 

Delete 
Apagar (em vez de 

"eliminar") 

Enter 
Inserir (em vez de 

"introduzir") 

Omissão de palavras 

vazias de significado15 

Please check your network 

connection 

Por favor, verifique a sua 

ligação à rede 

Eliminação de artigos e 

preposições 

Parking stops when the 

barrier opens 

O Estacionamento termina 

quando a barreira abre 

Payment options Opções de pagamento 

Eliminação de pontuação 

(quando não afetava a 

compreensibilidade) 

Updating… A atualizar 

Omissão de palavras Calculating parking cost… 
A calcular preço do 

estacionamento 

Reformulação de frases 

No parking locations 

found 

Não há locais de 

estacionamento 

Make payment Pagar 

 

15 Exemplo de uma adaptação cultural. Em português, não é comum utilizar "por favor" em sequências 

textuais instrucionais-diretivas. 
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Utilização de 

abreviaturas16 

 

 

Mobile 

 

 

Tlm 

Number Nº 

Utilização de acrónimos Text message SMS 

Truncação Information Info 

Recurso a empréstimos17 
password; login; logout; email; link; browser; online; 

offline; on; off; app 

Tabela 10. Estratégias de tradução num projeto de localização 

No entanto, em certos casos, foi impossível encurtar mais o segmento, 

especialmente em casos de palavras soltas, que se fossem abreviadas ou demasiado 

truncadas facilmente deixavam de ser percetíveis. Elaborei então uma lista com esses 

casos, que enviamos ao cliente juntamente com o projeto, de forma a justificar o porquê 

de certos erros de QA. Alguns desses exemplos encontram-se na tabela seguinte. 

TP TCh 

Back Voltar 

Free Grátis 

Help Ajuda 

Save Gravar 

Now Agora 

Stay Ficar 

Pay Pagar 

Map Mapa 

Welcome Bem-vindo 

Tabela 11. Exemplo de termos que excediam o limite de caracteres 

Os outros dois projetos de localização de aplicações que me foram atribuídos 

representaram um caso diferente, pois tratava-se da atualização de uma aplicação que já 

 

16 Apesar de ser necessário colocar um ponto final após as abreviaturas não o fiz, pois aumentava a 

contagem de caracteres; contudo, tratando-se de uma aplicação considerei que não era fundamental. 
17 Casos em que os equivalentes em português tinham demasiados caracteres e os termos em inglês já são 

bastante disseminados no mundo informático. 
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tinha sido traduzida, ou seja, apenas havia strings com mensagens de erro, que vinham 

em formato de listagem, num documento Excel. Não foi fornecido qualquer material de 

referência e as instruções eram gerais a vários projetos do cliente, logo não se revelaram 

muito úteis. Para este projeto também não foi mencionado limite de caracteres. Apesar de 

ser um cliente habitual da Kvalitext, a TM revelou ter pouca informação, pois a CAT-

Tool a utilizar foi o Across, utilizando uma memória em servidor do cliente.  

Assim, neste caso não houve dificuldade em cumprir limitação de caracteres nem 

foi necessário encurtar os segmentos com as estratégias referidas anteriormente. O maior 

desafio foi sem dúvida a falta de contexto: "Strings contain the error messages, status 

messages, questions and tool tips that are used in the application. The string section is the 

most complicated and time consuming task in the translation process, mainly because 

strings do not contain contextual information" (Esselink, 2000: 59). De facto, a falta de 

contexto revelou ser um desafio, especialmente para ajudar a resolver questões 

relacionadas com siglas e termos polissémicos. Os strings de partida continham muitas 

siglas que não apareciam na memória e, dado que cada string parecia ser isolado dos 

restantes, tornava-se muito difícil saber o que significavam e como deveria agir perante 

as mesmas. De seguida seguem-se dois exemplos disto (sublinhado meu): 

• Wrong CMOS parameter inside PT during normal operation 

• At connector X5/14, Pin 1, Pin 2 at the AWK +12V DC can not be measured 

Decidi enviar as questões ao cliente, mas dado o prazo de entrega apertado não 

obtive as respostas a tempo, pelo que optei por manter as siglas em inglês.  

Estes foram sem dúvida os projetos mais desafiantes e que me deixaram com uma 

certa sensação de frustração, pois traduzi com muito pouca noção de a que é que os 

projetos diziam respeito. Apenas sabia que se tratava de mensagens de erro de uma 

aplicação para lidar com reclamações e avarias de um aparelho médico (mas não consegui 

perceber qual ao certo). A partir disto, deduzi que se tratasse de um texto informativo, 

ainda que fosse uma aplicação, pois apenas continha strings com mensagens de erro. 

Quanto ao público-alvo, presumi que fossem especialistas da área que lidam com aquele 

aparelho. De forma geral, fiz uma tradução muito literal, preocupando-me 

maioritariamente em transferir o texto corretamente de uma língua para a outra. 
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4.2.2. Localização de instruções de utilização de softwares 

A localização de softwares inclui todas as operações necessárias para produzir um 

software adaptado à língua e cultura de chegada e tradução da respetiva documentação, 

tal como afirma Gouadec: "Technically speaking, software localisation refers to all the 

operations required to produce specific national or regional versions of an application 

(including Readme files, CD covers, on-line helps, user instructions, installation 

instructions, etc.)" (Gouadec, 2007: 38). 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de traduzir várias instruções de utilização 

de softwares, sendo que estas atuam como intermediário entre os sistemas informáticos e 

o utilizador humano. Caso estas instruções não sejam adequadas e claras, os utilizadores 

não serão capazes de explorar a vasta gama de funcionalidades que o programa tem para 

oferecer. Assim, mais do que apresentar informação, os manuais precisam de ensinar o 

utilizador (Byrne, 2006). 

O componente mais comum das instruções de utilização de um software são as 

chamadas UI (user interface), que dizem respeito a caixas de diálogo, menus, botões, 

ícones, mensagens, etc. No fundo, as UI correspondem a tudo o que pode ser visualizado 

na interface do software. Na Kvalitext aprendi que existem três formas de tratar as UI, 

sendo que a estratégia a adotar é definida pelo cliente: 

 

• Source (target) ou Target (source): diz respeito a um tratamento bilingue, no qual 

é mantido o original e acrescenta-se a tradução da respetiva UI entre parênteses 

ou o contrário, respetivamente. Esta é a forma mais utilizada e caso o cliente não 

especifique a estratégia de tradução que prefere para as UI, aplica-se a source 

(target). 

 

 

Figura 19. Exemplo de uma UI source (target) 
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• Source only: tipo de tratamento monolingue, no qual as UI são mantidas na língua 

de partida 

 

Figura 20. Exemplo de uma UI source only 

• Target only: tipo de tratamento monolingue, no qual as UI são traduzidas para a 

língua de chegada 

 

Figura 21. Exemplo de uma UI target only 

Desta forma, um cuidado que é necessário ter na tradução de instruções de 

utilização de softwares é a distinção entre o que é ou não UI. Muitas vezes, os nomes dos 

ecrãs, menus, janelas, etc. aparecem em sequências descritivas de funcionalidades, em 

títulos ou legendas, sendo que nestes casos não se trata efetivamente de uma UI, logo 

deve ser traduzido normalmente. Daí ser extremamente importante a consulta do manual 

original, como material de referência enquanto fazemos a tradução, para verificar em que 

partes estamos perante sequências instrucionais-diretivas, nas quais é explicado o 

funcionamento do software, e que partes são meramente descritivas ou constituem títulos 

ou legendas. O exemplo seguinte mostra exatamente isto: 

 

 

Figura 22. Exemplo da mesma expressão como título e como UI 

O termo "Acquisition Screen" no título não é uma UI, logo é traduzido 

normalmente. Mas na frase seguinte corresponde a uma UI, assim como todos os termos 

a negrito, logo deve ser traduzido no formato source (target). 



71 

Estes projetos de localização de materiais de apoio à utilização de softwares foram 

os que apresentaram os melhores kits de tradução, com instruções bastante completas e 

bem definidas. Muitas vezes os materiais de referência incluíam inclusive glossários para 

utilizar na tradução das UI ou era indicado que terminologia deveria ser seguida. Por 

exemplo, é muito comum os clientes pedirem para ser seguida a terminologia da 

Microsoft, que pode ser consultada em https://www.microsoft.com/en-us/language. 

À parte das UI, a documentação que acompanhada os sistemas de software pode 

ser traduzida da mesma forma que no caso dos produtos técnicos (Schubert, 2010). 

 

4.3.  Instruções insuficientes 

Tal como já foi referido anteriormente, muitas vezes, os kits de tradução que os 

clientes enviam são bastante incompletos. Relativamente aos materiais de referência, é 

enviado quase sempre o TP no seu formato original, sendo que determinados clientes 

poderão também incluir glossários ou guias de estilo. Porém, no que diz respeito às 

instruções, na grande maioria das vezes, estas tinham de ser deduzidas a partir do TP ou 

de outros projetos do mesmo cliente, traduzidos anteriormente. É também muito comum 

serem enviadas apenas instruções gerais, aplicáveis a vários projetos do cliente (por 

exemplo, relativamente à utilização de TM e TB).  

Isto vai ao encontro do que afirma Mossop: "Many clients simply ‘want a 

translation’. The idea that there may be several ways of carrying out this task does not 

occur to them. Or they may think that the nature of the source text implies the brief. As a 

result, they fail to specify who will be using the translation and why." (Mossop, 2014: 

122). De facto, são poucos os clientes que enviam instruções completas, explícitas e 

específicas ao projeto em questão e, especialmente, que contenham informações 

extratextuais (público-alvo, meio, propósito, entre outros), pois desconhecem ou 

desvalorizam a relevância das mesmas para elaborar uma boa tradução. Esta começa, 

desde logo, com boas instruções que orientem o trabalho dos tradutores. Ter 

conhecimento do contexto em que a tradução vai ser utilizada, o seu público-alvo ou 

propósito é fundamental, pois é com base nestes fatores que são tomadas decisões em 

relação às estratégias tradutivas a adotar, tal como salienta Nord: 

Experience shows that students make fewer linguistic mistakes if they have an exact idea of the 

situation for which they are translating. If they cannot imagine who is addressing whom and for 

https://www.microsoft.com/en-us/language
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what purpose, they will cling to the source-text surface structures for fear of missing the goal. The 

definition of the goal is thus crucial for the evaluation of function. (Nord, 1997: 74) 

Assim, projetos com instruções insuficientes (ou ainda pior, inexistentes) 

tornaram-se um verdadeiro desafio, principalmente quando não se tratava de um cliente 

habitual, pois não existe (ou existe pouca) informação disponível para consulta. 

Foi o caso de um projeto que me foi atribuído, para traduzir de inglês para 

português europeu, com recurso ao Studio (projeto 17). Apesar da dimensão de apenas 

783 palavras e da baixa complexidade do TP, este projeto levantou diversas questões e 

dificuldades, desde logo pela inexistência de instruções e de materiais de referência 

(geralmente é enviado pelo menos o documento no seu formato original, mas, neste caso, 

o TP foi enviado em formato Word). Dado que não se tratava de um cliente habitual da 

Kvalitext, as memórias não continham muita informação e não existiam outras traduções 

nas quais me pudesse basear. Também a TM que o cliente enviou não continha traduções 

úteis para este projeto em específico. Assim, antes de iniciar a tradução, fiz uma análise 

do TP, com o intuito de retirar informação que me ajudasse a deduzir as instruções e tipo 

de texto para saber como proceder. Tratava-se da apresentação de uma gama de produtos 

para aplicar em flores e plantas para aumentar o seu tempo de vida depois de colhidas. O 

texto encontrava-se dividido em pequenos parágrafos, cada um relativo a um produto 

diferente, sendo que muita informação estava repetida nos vários parágrafos. Geralmente, 

o TP ser enviado num documento Word, em vez de no seu formato original, significa que 

o meio de distribuição é um site. Pesquisei, então, pelo nome da marca no Google e acedi 

ao seu site, no qual verifiquei que os produtos eram apresentados através de imagens 

acompanhadas por um pequeno texto descritivo, semelhante aos que tinha de traduzir, 

confirmando assim o meu palpite. 

Inicialmente pareceu-me tratar-se de um texto do tipo informativo, pois 

apresentava uma descrição das características do produto e a sua utilidade, de forma 

objetiva: "[nome do produto] can be used to stimulate bud opening of immature flowers, 

e.g. carnations. This product comes in powder and liquid form". Porém, o discurso, em 

certas passagens, tornava-se apelativo, como é possível observar no exemplo seguinte: "It 

not only enhances colours, but also reduces evaporation and keeps the leaves green. Your 

designs deserve to be enjoyed longer!". Visto que os textos não pertencem a categorias 

puras e as funções comunicativas podem variar dentro do mesmo texto (Reiss & Vermeer, 
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2013), concluí que este tinha duas funções dominantes, conforme as passagens: numas 

pretendia informar e transmitir conhecimento de forma objetiva (nestas partes devia 

então, focar-me mais no conteúdo e em transmiti-lo corretamente) e noutras o objetivo 

era informar, mas de forma apelativa e persuasiva (nestas o TCh deveria ter o mesmo 

efeito na cultura de chegada do que o TP na cultura de partida – persuadir as pessoas a 

adquirir este produto). 

Visto que os textos eram sobre produtos para ser utilizados em flores e plantas, 

deduzi desde logo que o público-alvo principal fossem floristas ou outros profissionais 

ligados à área da floricultura. Consegui obter confirmação acerca disto em algumas 

passagens, por exemplo, "[nome do produto] has been especially developed for use by 

wholesalers, bouquet makers, florists and retailers". Contudo, o texto estava escrito num 

registo simples, informal e sem terminologia complexa, sendo acessível a qualquer 

pessoa. Portanto, após esta análise, decidi que iria manter o mesmo tom informal e 

acessível no TCh. Seguem-se alguns exemplos disto. 

TP TCh 

It not only enhances colours, but also 

reduces evaporation and keeps the leaves 

green. Your designs deserve to be enjoyed 

longer! 

Não só realça as cores, como também 

reduz a evaporação e mantém as folhas 

verdes. As suas criações merecem ser 

desfrutadas por mais tempo! 

Optimal hygiëne helps with happy 

customers! 

Uma boa higienização dos materiais ajuda 

a manter os clientes satisfeitos! 

Adds instant natural gloss which can last 

up to 4 weeks! 

Proporciona um brilho natural imediato 

que pode durar até 4 semanas! 

Tabela 12. Exemplos do tom informal do TP 

 Como é possível observar nestes exemplos, outra questão relacionada com este 

projeto, para além da inexistência de instruções, é a existência de diversas gralhas e 

omissões, que comprometem a fluidez do texto. Vários fatores levaram-me a acreditar 

que o TP era já uma tradução prévia de alemão para inglês, como o nome do documento 

em questão estar escrito em alemão e o trema que foi deixado na vogal "e" na palavra 

"hygiene", no segundo exemplo. 

 Outro erro comum no TP foi a omissão de certas palavras, como acontece no 

terceiro exemplo (anterior) – "Adds [an] instant (…)" – e nos seguintes: 
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TP TCh 

It contains just enough nutrients for the 

natural development of flowers 

whilst preventing flowers [from] opening 

too soon. 

Contém nutrientes suficientes para o 

desenvolvimento natural das flores, 

prevenindo simultaneamente que estas 

comecem a desabrochar demasiado cedo. 

Easy to use spray [and] dries quickly. Spray fácil de utilizar e com secagem 

rápida. 

Tabela 13. Exemplos de erros de omissão no TP 

Para além disso, por vezes a formulação das frases revelou-se um pouco confusa, 

como é o caso do exemplo seguinte: 

TP TCh 

Flowers and plants stay fresh longer when 

placed in hygienically clean buckets, 

vases and trays and when they are 

processed with hygienically clean tools. 

(…) Optimal hygiëne helps with happy 

customers! 

 

As flores e as plantas mantêm-se frescas 

durante mais tempo quando são colocadas 

em baldes, vasos ou bandejas bem limpos 

e quando são manuseadas com 

ferramentas também bem limpas. (…) 

Uma boa higienização dos materiais ajuda 

a manter os clientes satisfeitos! 

Tabela 14. Exemplo de uma formulação frásica confusa 

Neste caso, o que se pretendia transmitir era que manter uma boa higiene (do 

material) contribuía para aumentar a satisfação dos clientes em relação ao resultado final 

daquele produto. Assim, em português procurei reformular a frase de maneira a transmitir 

isso. Porém tive também dificuldade em traduzir a expressão "hygienically clean", visto 

que limpar já é em si algo higiénico, ou seja, dizer que algo foi limpo de forma higiénica 

acaba por ser redundante, logo optei por traduzir como "bem limpo". Porém, já em fase 

de elaboração deste relatório, fui alertada para o facto de que a formulação inglesa 

"hygienically clean" provém da tradução da expressão alemã "hygienisch rein", que diz 

respeito à limpeza intensiva de objetos com agentes de limpeza especiais que eliminam 

possíveis agentes patogénicos, como vírus e bactérias. Tendo conhecimento disto, penso 

que "bem limpo" poderá não ter sido a solução tradutiva mais adequada, sendo que hoje 

traduziria "hygienically clean" como "higienizado".  
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Apesar da presença de algumas gralhas, erros e redundâncias no TP, penso que 

nada foi grave ao ponto de afetar a compreensão do texto, logo não considerei que se 

tratasse de um TP com fraca qualidade. Consegui detetar facilmente as passagens que 

poderiam gerar mais confusão e procurei reformular para que em português o texto ficasse 

o mais claro e correto possível. "Unsmooth writing in the source cannot justify unsmooth 

writing in the translation" (Mossop, 2014: 143) – este é outro dos ensinamentos a reter 

deste estágio e também do mestrado: os pontos negativos do TP não devem ser 

propagados para o TCh, ou seja, a qualidade do original não deve comprometer a 

qualidade da tradução. 
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Considerações Finais 

 Tal como esperado, o estágio curricular mostrou-se extremamente útil para a 

conclusão do mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos. Permitiu-me não só colocar 

em prática muitos dos conhecimentos adquiridos, integrando a teoria com a prática, como 

tive também oportunidade de experienciar, em contexto real, como se desenvolve o 

trabalho de um tradutor, as suas responsabilidades e o rigor e a exigência da profissão.  

No caso da Kvalitext, a sua especialização são traduções técnicas, especialmente 

da área médica. Assim, foi o tipo de tradução que tive oportunidade de explorar mais a 

fundo. O facto de a tradução técnica ser um tipo de tradução especializada, levanta uma 

questão bastante pertinente, que já foi mencionada no início deste relatório – os tradutores 

técnicos precisam de ser especialistas da área que traduzem? A verdade é que raramente 

isso acontece. Apesar de a terminologia especializada representar uma parte importante 

das traduções técnicas, tal como afirmam Byrne (2006) e Herman (1993), o estilo é mais 

importante, a escolha das palavras, a redação clara e simples e a semelhança com textos 

originais do mesmo género na língua de chegada, de forma a garantir que a informação é 

transmitida e compreendida sem dificuldades. Assim, as competências linguísticas 

adquiridas pelos tradutores, aquando da sua formação, revelam-se cruciais. Para assegurar 

as questões terminológicas, os tradutores devem desenvolver as suas capacidades de 

pesquisa e o conhecimento de diversos tipos de recursos terminológicos, para assegurar 

que são capazes de encontrar a terminologia correta para qualquer tema. É importante não 

esquecer que, muitas das vezes, os manuais de instruções ou as especificações técnicas 

que são traduzidas dirigem-se a um público-alvo especialista na área, que facilmente 

reconhece um erro se este existir, logo é fundamental que os tradutores desenvolvam estas 

capacidades de pesquisa. 

Por sua vez, os avanços tecnológicos dos últimos anos permitiram o 

desenvolvimento de CAT-Tools e de outras ferramentas que auxiliam o trabalho do 

tradutor, não só na fase de tradução em si, mas também nos processos de controlo de 

qualidade. Assim, cada vez mais é exigido que seja traduzido um grande volume de 

trabalho em prazos curtos, o que, por vezes, pode ter um impacto negativo no desempenho 

do tradutor ou no resultado final da tradução. Pessoalmente, senti que muitas vezes não 

tinha tempo de proceder a uma autorrevisão cuidada ou de reunir toda a informação de 

que necessitava ainda antes de iniciar a tradução. Penso que é fundamental 
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consciencializar os profissionais de outras área e mesmo os gestores de projeto, para o 

facto de que o trabalho de tradução é muito mais do que o ato de traduzir em si, é um 

trabalho que requer bastante preparação e pesquisa e, mesmo depois de concluída a 

tradução, é fundamental efetuar um bom controlo de qualidade. Cada vez mais, os 

tradutores têm de ser capazes de trabalhar sob pressão, de gerir eficazmente o stress e de 

ser altamente eficientes, de forma a conseguir conciliar tudo isto com um bom 

desempenho final. 

Também devido a estes avanços tecnológicos, hoje em dia, para se ser tradutor já 

não basta ter boas competências linguísticas e conhecimentos sobre tradução. Um tradutor 

precisa de possuir também algumas competências técnicas e bons conhecimentos de 

informática, para aprender a utilizar todas estas ferramentas e programas autonomamente 

e tirar partido de todas as funcionalidades que estes oferecem. 

Mais ainda, este estágio permitiu-me também desconstruir uma conceção errada 

que tinha acerca do trabalho de um tradutor. Sempre considerei que se tratasse de um 

trabalho individual e solitário, porém, pude constatar que numa empresa de tradução isto 

não é verdade. Dado que muitas vezes existe um grande volume de trabalho para ser 

traduzido num curto período de tempo, são alocados vários tradutores para o mesmo 

projeto, sendo atribuída uma parte a cada um. Para que o resultado final seja consistente, 

fluido e coerente, é fundamental haver comunicação e trabalho de equipa, entre todos os 

tradutores e também com o revisor, que irá proceder às alterações finais. Daí que tive 

também a possibilidade de contactar com esta vertente da profissão. 

Por último, uma questão levantada pelo panorama atual da pandemia de COVID-

19 está relacionada com o regime de teletrabalho. Que implicações é que este regime teve 

no trabalho dos tradutores e no desempenho da empresa? Será que o teletrabalho, ou até 

um regime misto de trabalho presencial e à distância, poderá representar uma alternativa 

viável ao trabalho presencial? A meu ver, e tendo em conta a minha experiência durante 

o estágio, considero que sim. Os avanços tecnológicos permitiram também aproximar as 

pessoas, mesmo à distância, logo foi assegurada uma comunicação constante entre todos 

os colaboradores da equipa. Por sua vez, a instalação de uma VPN em todos os 

computadores possibilitou o acesso ao servidor da empresa a partir dos domícilios de cada 

um, logo o acesso a todos os recursos, materiais e ferramentas foi também assegurado. A 

pandemia de COVID-19 veio alterar as nossas vidas e quebrar muitas das convenções 
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tradicionais da nossa sociedade, sendo que uma delas foi precisamente a ideia de que é 

necessário estar 8 horas por dia, 5 dias por semana, no escritório, para trabalhar. Hoje em 

dia, penso que não há, de facto, essa necessidade, sendo que a profissão de tradutor 

permite uma grande flexibilidade, podendo continuar a decorrer, sem grandes percalços, 

noutros locais que não o escritório, estando aseguradas claro as condições necessárias. 

Contudo, tenho também consciência de que o teletrabalho acarreta algumas 

consequências menos positivas, como a dificuldade de separação da vida profissional da 

vida pessoal. Daí que, na minha opinião, um regime misto é o modelo de trabalho ideal a 

adotar nesta fase e, quem sabe, no futuro. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Plano de estágio 
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Anexo 2 – Avaliação do estágio curricular 
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Anexo 3 – Lista e caracterização dos projetos realizados 

 

Projeto 
Género 

textual 

Tipo de 

texto 
Área Idiomas 

Número 

palavras 

CAT-

Tool 
Rating 

FEVEREIRO 

1 
Política de 

privacidade 
Informativo Técnica 

EN-

PT_PT 
1500 

SDL 

Trados 

Studio 

4.00 

2 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Medicina 

EN-

PT_PT 
971 

SDL 

Trados 

Studio 

3.50 

3 
Instruções de 

utilização 
Informativo Técnica 

EN-

PT_BR 
296 

SDL 

Trados 

Studio 

4.50 

4 

Texto de 

apresentação 

de produto 

Informativo Técnica 
EN-

PT_PT 
428 

SDL 

Trados 

Studio 

4.00 

5 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Biologia 

EN-

PT_PT 
2600 

SDL 

Trados 

Studio 

4.25 

6 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
2500 

MemoQ 

offline 
3.25 

7 
Comunicação 

interna 
Informativo Técnica 

EN-

PT_BR 
473 

SDL 

Trados 

Studio 

3.50 

8 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
3215 

MemoQ 

offline 
4.00 

9 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Biologia 

EN-

PT_PT 
2454 

SDL 

Trados 

Studio 

3.00 

10 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 

Recursos 

humanos 

EN-

PT_BR 
885 

SDL 

Trados 

Studio 

2.50 

11 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
2080 

SDL 

Trados 

Studio 

4.50 
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12 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
2235 

MemoQ 

offline 
4.00 

13 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
1580 

MemoQ 

offline 
3.00 

14 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Biologia 

EN-

PT_PT 
21 800 

SDL 

Trados 

Studio 

3.75 

MARÇO 

15 
Comunicação 

interna 
Informativo Técnica 

EN-

PT_PT 
1023 

MemoQ 

online 
4.50 

16 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
760 Across 4.00 

17 

Texto de 

apresentação 

de produto 

Informativo

/Operativo 
Marketing 

EN-

PT_PT 
783 

SDL 

Trados 

Studio 

3.50 

18 
Comunicação 

interna 
Informativo Técnica 

EN-

PT_PT 
324 

SDL 

Trados 

Studio 

4.50 

19 
Localização de 

aplicação 

Áudio-

medial 
TI 

EN-

PT_PT 
7574 

Memo Q 

online 
n/a 

20 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
590 Across 4.50 

21 

Regulamento 

de proteção de 

dados 

Informativo Jurídica 
EN-

PT_PT 
1947 

SDL 

Trados 

Studio 

3.00 

22 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
304 

SDL 

Trados 

Studio 

4.00 

23 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
1060 

SDL 

Trados 

Studio 

3.00 

24 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
3670 

SDL 

Trados 

Studio 

4.50 

25 

Manual de 

aprendizagem 

sobre a 

diabetes 

Informativo Técnica 
EN-

PT_PT 
28 198 

SDL 

Trados 

Studio 

3.85 
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26 

Texto de 

apresentação 

de produto 

Operativo Marketing 
EN-

PT_PT 
930 

SDL 

Trados 

Studio 

3.75 

27 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
602 

SDL 

Trados 

Studio 

4.50 

28 
Instruções de 

utilização 
Informativo Biologia 

EN-

PT_PT 
1870 

SDL 

Trados 

Studio 

3.50 

ABRIL 

29 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
14720 

SDL 

Trados 

Studio 

4.00 

30 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Biologia 

EN-

PT_PT 
4608 

SDL 

Trados 

Studio 

3.75 

31 
Localização de 

aplicação 

Áudio-

medial 
Medicina 

EN-

PT_PT 
2880 Across 4.00 

32 
Comunicação 

interna 
Informativo Técnica 

EN-

PT_BR 
1160 

SDL 

Trados 

Studio 

3.50 

33 
Localização de 

aplicação 

Áudio-

medial 
Medicina 

EN-

PT_PT 
4145 

Crosswe

b 
4.00 

34 
Instruções de 

utilização 
Informativo Técnica 

EN-

PT_PT 
2260 

SDL 

Trados 

Studio 

4.00 

35 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Técnica 

EN-

PT_BR 
3079 

SDL 

Trados 

Studio 

3.50 

36 

Localização de 

software 

(instruções de 

utilização) 

Áudio-

medial 
Técnica 

EN-

PT_BR 
7460 

SDL 

Trados 

Studio 

3.00 

37 
Instruções de 

utilização 
Informativo Medicina 

EN-

PT_PT 
863 Across 4.00 

38 
Texto 

publicitário 
Operativo Marketing 

EN-

PT_PT 
1037 

MemoQ 

Online 
n/a 

 


