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Resumo 

Este relatório visa descrever o estágio curricular realizado na empresa de tradução 

Editrad e encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro, para além de apresentar a 

empresa e as condições de realização do estágio, descreve também os projetos de 

tradução efetuados, projetos esses que serão classificados de acordo com as suas áreas 

temáticas, tipos e géneros textuais. Também serão dados a conhecer todos os recursos 

e ferramentas de tradução utilizados no decurso do estágio, os quais foram 

fundamentais para a resolução de muitos dos problemas de tradução posteriormente 

descritos. O segundo capítulo, por seu turno, dá conta desses mesmos problemas. 

Através deles, essa parte do relatório pretende descrever as especificidades da tradução 

de textos operativos e informativos, nomeadamente de textos publicitários e de 

manuais de instruções. 

 

Palavras-chave: estágio, textos operativos, textos informativos, tradução técnica, terminologia. 
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Abstract 

This report aims to describe the internship done at the translation company Editrad and 

it is divided into two chapters. The first one presents the company and the conditions in 

which the internship was done. It also describes all the translation projects done, which 

will then be categorized according to their themes, text types and genres. Furthermore, 

the resources and translations tools used during the internship will also be described, 

since they made possible the translation solutions described afterwards in the second 

chapter. That part of the report describes what characterizes operative and informative 

texts, namely advertising texts and instruction manuals. 

 

Key-words: internship, operative texts, informative texts, technical translation, terminology. 
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Introdução 

O presente documento consiste num relatório de estágio e encontra-se dividido em 

duas partes: a primeira dará conta dos principais aspetos inerentes à realização do 

estágio; o segundo, por seu turno, encarregar-se-á da análise teórico-prática de alguns 

projetos de tradução realizados no seu decurso. 

No primeiro capítulo descrever-se-ão a fase de envio de candidaturas e a instituição 

de estágio na qual se realizou o estágio – a Editrad. De seguida, passar-se-á à análise, 

sob diferentes perspetivas, dos projetos realizados ao longo do estágio. Serão então 

analisados o número de projetos realizados e o de palavras traduzidas – e o que têm 

esses números a dizer sobre a produtividade em cada mês de estágio. Apresentar-se-ão 

também os pares linguísticos com os quais se trabalhou e, de seguida, classificar-se-ão 

os projetos realizados não só em tipos e géneros textuais, mas também em áreas 

temáticas. Serão mencionados todos os recursos utilizados para a realização dos 

projetos de tradução e, por fim, seguir-se-á a apreciação da experiência de estágio. 

O segundo capítulo deste relatório, como se referiu, tratará da análise de casos 

práticos de tradução. Subdividido em duas partes, a primeira permitirá a análise de 

projetos classificados como textos operativos, enquanto a segunda se concentrará na 

análise de textos informativos. Como se pode deduzir, este capítulo encontra-se 

estruturado de acordo com a tipologia textual descrita por Katharina Reiss (2014)1, uma 

decisão motivada pelo facto de, em todo o estágio, se terem traduzido projetos 

pertencentes a estes dois tipos (como, aliás, se indicará aquando da análise dos tipos 

textuais, no primeiro capítulo deste relatório).  

Tanto a análise de textos operativos como a de textos informativos se encontram 

subdivididas em duas partes. No caso dos textos operativos, primeiro apresentar-se-ão 

algumas propostas de tradução do teste realizado para admissão na Editrad e, de 

 

1 Originalmente publicada em 1971 sob o título Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik: Kategorien und 

Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen, a obra aqui citada consiste numa tradução inglesa 

publicada em 2014. 
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seguida, do projeto de tradução realizado para o Cliente 24. No caso dos textos 

informativos, descrever-se-ão os problemas de tradução com os quais se deparou no 

decorrer da tradução dos projetos pertencentes aos Clientes 14 e 22.  

Quanto ao teste de tradução, decidiu-se incluir uma análise do mesmo neste 

relatório por se tratar de um texto operativo bastante exemplificativo das características 

desta tipologia textual, pelo que se considerou que seria uma mais-valia incluir uma 

reflexão sobre as especificidades e dificuldades de tradução deste mesmo texto. 

Relativamente aos clientes, a decisão de estruturar a análise dos problemas de tradução 

desta forma partiu do facto de se terem traduzido diversos projetos – ou projetos de 

grande dimensão – pertencentes a um mesmo cliente. Além disso, também se verificou 

que, normalmente, os projetos de um mesmo cliente possuem alguns aspetos em 

comum, nomeadamente área temática e tipo e géneros textuais. Assim, acredita-se que 

a análise dos projetos por cliente contribuirá para uma avaliação mais coesa e 

organizada dos desafios de tradução que surgiram e das soluções de tradução que se 

propuseram.  

Visto que os projetos realizados foram muito ecléticos, optou-se por abordar, neste 

relatório, os projetos mais significativos dentro dos dois tipos de textos traduzidos: os 

de caráter publicitário, no âmbito dos textos operativos, e os manuais de instruções, a 

propósito da discussão dos textos informativos. Portanto, os clientes aqui analisados são 

aqueles para os quais se traduziram esses mesmos projetos, tendo sido esse o critério 

de seleção dos clientes. Quanto à designação que é conferida a cada um deles – os 

nomes foram omitidos por questões de confidencialidade –, tal advém da 

sequencialização dos clientes, segundo a ordem pela qual foram surgindo. 

Em suma, este relatório pretende não só dar conta de toda a experiência de 

realização do estágio curricular, como também apresentar, através da análise teórico-

prática dos projetos de tradução, as principais características da escrita e tradução de 

textos operativos e informativos, constituindo cada problema de tradução descrito um 

aspeto ao qual se deve atentar sempre que se contacta com textos deste tipo. 
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1. Capítulo 1 – Estágio 

1.1. Fase de candidaturas 

O período de envio de candidaturas teve início em meados de outubro de 2019 e 

prolongou-se até dezembro, mês no qual fui informado de que a minha candidatura à 

Editrad havia sido aceite.  

Numa primeira fase, e por ter um especial interesse em trabalhar no setor editorial, 

só enviei candidaturas a editoras. Estava ciente de que seria muito improvável conseguir 

um estágio nessa área, mas decidi tentar mesmo assim. De facto, e tal como antecipara, 

não obtive nenhuma resposta positiva por parte das editoras às quais me candidatei, 

essencialmente por não acolherem estagiários. Ainda assim, algumas informaram-me 

de que guardariam os meus dados para eventuais necessidades futuras. 

Posto isto, avancei então para uma segunda fase de envio de candidaturas, desta 

vez direcionadas a empresas específicas de tradução. Dessas, duas comunicaram-me 

que também não estavam a oferecer estágios no momento, enquanto outras duas 

emitiram um parecer aparentemente positivo à minha candidatura. No entanto, uma 

dessas duas empresas informou-me de que só dentro de alguns meses seria novamente 

contactado, pelo que voltei a minha atenção para a outra – a Editrad. 

Após o envio da candidatura à Editrad, questionaram-me quando pretendia realizar 

o estágio e, de seguida, enviaram-me um documento para traduzir, uma vez que é 

costume da empresa pedir um teste de tradução aos candidatos a estágio. Juntamente 

com o ficheiro, foram-me dadas algumas indicações sobre a abordagem a adotar em 

relação à tradução. Aproximadamente duas semanas depois do envio da tradução, 

voltaram a entrar em contacto comigo para me informar de que tinham gostado do meu 

trabalho e, como tal, confirmavam a realização do meu estágio na empresa. 

Nas semanas seguintes (no decorrer do mês de janeiro), e também via e-mail, foram 

acordados todos os detalhes inerentes à realização do estágio, inclusive o período de 

realização do mesmo: entre 17 de fevereiro e 15 de maio, perfazendo um total de treze 

semanas de estágio. 
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1.2. Instituição de estágio 

Foi através do site da empresa que tomei conhecimento da Editrad. Trata-se de um 

site bastante simples, mas que confere diversas informações relevantes, entre as quais 

o nome completo da empresa: Editrad, Edições e Traduções, Lda. O site refere ainda que 

esta tem sede no Porto e que fornece serviços de tradução e edição. Criada em 2006, 

durante algum tempo a Editrad publicou alguns livros, nomeadamente livros de 

autoajuda, tanto em suporte de papel como digital. Contudo, este foi um projeto que 

acabou por ser descontinuado, pelo menos temporariamente, devido às características 

do mercado editorial.  

Ainda na página de apresentação do site, são referidas as línguas de trabalho da 

empresa: inglês, francês, espanhol e italiano. Para além disso, é também dada a 

informação de que, na Editrad, só se traduz a partir e nunca para esses idiomas; a língua 

de chegada é sempre o português. 

A empresa presta serviços de tradução, localização e desktop publishing, mas, no 

decorrer do estágio, só tive a oportunidade de efetuar projetos de tradução. Foram 

efetuados alguns projetos que consistiram na tradução de conteúdos de páginas web e 

software, mas tais não podem ser considerados projetos de localização, uma vez que 

estes implicam muito mais do que a simples tradução de conteúdos digitais e nem 

sequer foram realizados em programas específicos de localização, mas no SDL Trados 

Studio. Com efeito, a empresa utiliza essencialmente duas ferramentas de auxílio à 

tradução: SDL Trados Studio e Memsource. Ainda assim, mesmo sendo raros os projetos 

em que foi necessário utilizar software específico de localização, a empresa refere já ter 

utilizado ferramentas como o Microsoft LocStudio e Helium. 

Relativamente às áreas de trabalho da empresa, e como se tornará evidente no 

subcapítulo “1.3.3.5. Áreas temáticas”, a Editrad lida, essencialmente, com as áreas da 

tecnologia e da informática. Efetuaram-se traduções de outros assuntos, mas tais não 

foram tão frequentes quanto estes. 

A empresa é constituída por três elementos, sendo que cada um deles desempenha, 

normalmente, atividades específicas: enquanto um se debruça mais sobre a gestão de 
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projetos e revisão, os outros dois trabalham mais em tradução, procedendo também à 

gestão de projetos nos períodos em que o primeiro se encontra ausente. 

Relativamente aos ciclos de vida de um projeto, a Editrad procura geri-los de forma 

descomplicada, sem, no entanto, descurar a qualidade final dos projetos. Assim, após a 

receção de um trabalho, a empresa apresenta um orçamento ao cliente. Após a 

aprovação do mesmo, o projeto é atribuído a um tradutor, sendo o seu trabalho 

posteriormente revisto e verificado por outro, em conformidade com os parâmetros de 

qualidade estabelecidos pela Editrad. Só após essa revisão e verificação é que o projeto 

é enviado ao cliente. 

 

1.3. Descrição do estágio 

1.3.1. Local e horário de trabalho 

Relativamente ao local de trabalho, inicialmente estava prevista a realização de todo 

o estágio curricular nas instalações da empresa. Contudo, tal só se veio a verificar na 

primeira semana de estágio, entre os dias 17 e 21 de fevereiro. De facto, logo no 

primeiro dia de trabalho foi-me informado de que, nas três semanas seguintes, o meu 

orientador na instituição de estágio estaria fora do país, pelo que, durante esse período 

– entre 24 de fevereiro e 13 de março –, teria de realizar o estágio a partir de casa. No 

entanto, precisamente durante esse período surgiram os primeiros casos confirmados 

de coronavírus em Portugal. Assim, com o agravar da situação a nível nacional, ficou 

definido que o resto do estágio seria realizado em regime de teletrabalho, em 

conformidade com as condições impostas em todo o país. 

Quanto ao horário de realização do estágio, e tendo em conta a extensão do mesmo, 

ficou definido que se trabalharia aproximadamente sete horas por dia. Assim, na 

primeira semana de estágio, a única em que se trabalhou de modo presencial, iniciou-

se sempre o trabalho às 09:00. A hora de fim de trabalho variou, contudo, entre as 16:30 

e as 17:00, consoante o volume de trabalho em cada dia. 

Nas restantes semanas de estágio, porém, nem sempre foi possível assegurar o 
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mesmo horário, precisamente por ter havido dias em que a escassez de trabalho 

inviabilizou a realização das sete horas de trabalho diárias.2 Em contrapartida, 

especialmente durante o mês de abril foi necessário aumentar o número mínimo de 

horas de trabalho diárias para poder respeitar os prazos de entrega dos projetos 

realizados nesse mês. Posto isto, o estágio teve uma duração total de 415 horas. 

 

1.3.2. Métodos de trabalho 

No primeiro dia de estágio foram-me apresentados os métodos de trabalho e 

comunicação habituais da empresa. Relativamente ao software de tradução, foi-me 

comunicado que utilizavam o SDL Trados Studio, pelo que se procedeu de imediato à 

instalação do mesmo no computador onde iria trabalhar. Para a receção e entrega dos 

trabalhos, foi criada uma pasta partilhada no Dropbox. Essa pasta estava subdividida em 

duas, uma para a receção dos projetos, a outra para a entrega dos ficheiros traduzidos. 

Quanto às formas de comunicação entre os membros da empresa, o Skype é a 

ferramenta privilegiada por estes, pelo que facultei de imediato a minha conta de 

utilizador para que me pudessem adicionar. 

A partir da segunda semana de estágio, todavia, os métodos de receção e envio de 

projetos e, naturalmente, os de comunicação, tiveram de ser adaptados às novas 

circunstâncias de trabalho. Assim, a partilha de projetos passou a ser essencialmente 

assegurada por e-mail, sendo, ocasionalmente, utilizado o WeTransfer para os projetos 

demasiado grandes para serem enviados por e-mail. Por conseguinte, também a 

comunicação diária com os membros da empresa passou a ser, maioritariamente, 

assegurada por e-mail, recorrendo-se, ocasionalmente, ao Skype para a discussão de 

dúvidas e/ou para a troca de impressões sobre os projetos. 

Ao longo do estágio tive também a oportunidade de desenvolver hábitos de trabalho 

pessoais que se revelaram muito úteis não só para o registo do trabalho realizado, mas 

também para a realização das próprias traduções. Com efeito, como resultado da 

 

2 Esta questão será descrita em maior detalhe no subcapítulo “1.3.3.1. Projetos, palavras e produtividade”. 
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necessidade de anotar dúvidas ou outras informações enquanto realizava as traduções, 

comecei a criar fichas de tradução para praticamente todos os projetos. Nelas apontava 

uma série de aspetos, nomeadamente: 

• Indicações do cliente (quando dadas); 

• Dúvidas e soluções de tradução; 

• Terminologia utilizada; 

• Informações gerais sobre o projeto e o processo de tradução do mesmo. 

Os registos presentes nessas fichas facilitaram a escrita do segundo capítulo deste 

relatório e, tal como foi acima avançado, o próprio processo de tradução: especialmente 

nos projetos mais longos, foram uma importante fonte de consulta e gestão de 

terminologia utilizada.3 

 

1.3.3. Projetos realizados 

Uma vez descritos os métodos de trabalho não só da empresa, mas também os 

adotados por mim no decorrer do estágio, importa agora descrever os projetos de 

tradução realizados. Para isso, será analisada uma série de aspetos relativos aos 

projetos, cada um deles correspondente a uma das alíneas que se seguem.  

 

1.3.3.1. Projetos, palavras e produtividade 

O primeiro aspeto a discutir é, naturalmente, o número de projetos realizados. Nos 

três meses de estágio tive a oportunidade de trabalhar em 56 projetos de tradução. No 

entanto, a distribuição desses projetos não foi homogénea, algo facilmente comprovado 

pela observação do Gráfico 1: 

 

3 Esta questão será novamente abordada no subcapítulo “2.2.2. Cliente 22”. 
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Gráfico 1 – Número de projetos realizados. 

 

A desigualdade na distribuição dos projetos é ilustrada, por exemplo, pelo número 

de traduções realizadas em março e em abril. Embora se tenha trabalhado 22 dias em 

ambos os meses, em março foram realizados 28 projetos de tradução, enquanto em 

abril se esteve em contacto com apenas 2. Ainda assim, e tal como se poderá confirmar 

na próxima alínea, um maior ou menor número de projetos não corresponde, 

necessariamente, a um maior ou menor volume de palavras traduzidas. Por 

conseguinte, é também fundamental ter em consideração o número de palavras de cada 

projeto – e não apenas o número de projetos – para que se possa ter uma noção precisa 

do volume de trabalho efetuado em cada mês. 

Completando a análise do gráfico, é possível verificar que há também uma 

desigualdade no número de projetos realizados em fevereiro e em maio, meses nos 

quais se trabalhou, respetivamente, 10 e 11 dias. Essa discrepância é justificada pelo 

baixo volume de trabalho recebido no mês de maio. 

Por fim, urge também justificar o porquê de o Gráfico 1 apresentar um total de 57 

projetos, e não 56, tal como foi anteriormente referido. Tal deve-se ao período de 
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realização do Projeto 50, iniciado a 15 de abril, mas só entregue a 4 de maio.4 Embora a 

maior parte do projeto tenha sido realizada ainda durante o mês de abril, optou-se por 

o incluir também no mês de maio, por se ter traduzido neste mês um elevado número 

de palavras desse projeto (13.704)5. 

Com efeito, o número de palavras traduzidas é também um aspeto que deve ser 

analisado juntamente com o número de projetos realizados. Nos três meses de estágio 

foram traduzidas 227.512 palavras. Tal como se pode comprovar pela observação do 

Gráfico 2, o mês de abril foi, de longe, o mês no qual se traduziram mais palavras: só 

neste mês foram traduzidas 107.461 palavras, o que corresponde a, aproximadamente, 

48% do número total de palavras traduzidas nos 65 dias de estágio. O segundo mês com 

o maior número de palavras traduzidas foi março, um mês no qual, à semelhança de 

abril, se trabalhou 22 dias. Ainda assim, verifica-se uma grande diferença no número 

total de palavras traduzidas nestes dois meses: em março procedeu-se à tradução de 

61.124 palavras, menos 46.337 que no mês seguinte. Por fim, e como seria de esperar, 

os dois meses com o menor número de palavras traduzidas foram os meses nos quais 

só se trabalhou durante duas semanas: fevereiro e maio. Porém, apesar de se ter 

trabalhado mais um dia em maio do que em fevereiro, o número de palavras traduzidas 

em maio – 21.452 – é, uma vez mais, substancialmente inferior ao de fevereiro, mês no 

qual se traduziram 37.475 palavras, como resultado da realização de 20 projetos de 

pequena e média dimensão.  

Há uma justificação muito simples para a discrepância no número de palavras 

traduzidas não só entre fevereiro e maio, mas também entre março e abril, e que se 

prende com o volume de trabalho em cada um desses meses. De facto, registou-se, 

tanto em março como em maio, uma quebra significativa no número de trabalhos 

recebidos, o que, naturalmente, teve implicações no número de palavras que se pôde 

traduzir em ambos os meses. Essa quebra no número de projetos teve também 

consequências no número total de horas realizadas (415), que acabou por ser inferior 

 

4 Todos os dados relativos aos projetos realizados podem ser consultados no Anexo 1. 

5 Esta informação também se aplica aos Gráficos 3 e 4. 
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ao número inicialmente previsto (455), precisamente por ter havido dias em que não foi 

possível concluir um mínimo de 7 horas de trabalho diárias devido à falta de trabalho. 

Além disso, também a dimensão dos projetos realizados em março e em maio pode 

ser apontada como uma justificação para essa discrepância. No caso de março, e ainda 

que tenha sido o mês com o maior número de projetos realizados (28), a verdade é que 

grande parte deles era de pequena dimensão: desses 28 projetos, apenas 9 tinham mais 

de 1.000 palavras. Já em maio, 64% do número total de palavras traduzidas deve-se à 

parte do Projeto 50, iniciado em abril, que foi traduzida em maio. Seguiram-se apenas 

seis projetos que, por seu turno, eram todos relativamente pequenos. Assim, não me 

foi possível traduzir tanto como nas duas primeiras semanas de estágio. 

O Gráfico 2, apresentado a seguir, esquematiza o número total de palavras 

traduzidas em cada um dos quatro meses nos quais o estágio decorreu. 

Gráfico 2 – Número de palavras traduzidas. 

 

Uma vez analisado o número de palavras traduzidas por mês – bem como a 

discrepância nesse número entre fevereiro/maio e março/abril –, é importante 

proceder à análise da relação entre esse número e a produtividade de cada mês. Para 

isso, comece-se por observar a Tabela 1, que recupera os dados já transmitidos 

relativamente ao número de projetos, número de palavras traduzidas e número de dias 
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de trabalho em cada mês, e que acrescenta uma nova informação, esta relativa ao 

número médio de palavras traduzidas em cada mês: 

Tabela 1 – Produtividade no estágio. 

Mês N.º de projetos 
N.º de palavras 

traduzidas 
N.º de dias de 

trabalho 

N.º médio de 
palavras 

traduzidas/dia 

Fevereiro 20 37.475 10 3.748 

Março 28 61.124 22 2.778 

Abril 2 107.461 22 4.885 

Maio 7 21.452 11 1.950 

 

Pela observação do Gráfico 2, podia deduzir-se que abril fora o mês mais produtivo 

do estágio, apesar de só se ter trabalhado em dois projetos de tradução. Essa dedução 

é confirmada pela Tabela 1, na qual se pode ver que, nesse mês, se traduziu, em média, 

4.885 palavras por dia. O segundo mês mais produtivo do estágio foi fevereiro, com uma 

média de 3.748 palavras traduzidas por dia, apesar de não ter sido o segundo mês no 

qual se traduziram mais palavras, mas o terceiro. Isso significa que os dois meses menos 

produtivos do estágio foram, precisamente, março e maio, os meses nos quais se 

registou uma quebra no trabalho recebido (e nos quais a dimensão dos projetos foi, 

geralmente, menor).  

Analisados estes dados, é então possível compreender que um maior número de 

palavras traduzidas (ou um maior número de projetos) não implica, necessariamente, 

uma maior produtividade. Com efeito, são a receção constante e ininterrupta de novos 

projetos (como aconteceu em fevereiro) e a receção de projetos de grandes dimensões 

(como se verificou em abril) que permitem ao tradutor maximizar a sua produtividade. 
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1.3.3.2. Pares linguísticos 

Gráfico 3 – Número de projetos realizados por par linguístico. 

 

Conforme se pode observar no Gráfico 3, no decorrer do estágio trabalhou-se com 

três pares linguísticos diferentes, todos eles com diferentes níveis de recorrência. O par 

linguístico mais frequente foi Inglês-Português, mas também se realizaram projetos com 

o par linguístico Espanhol-Português e ainda um com o par Português do Brasil-

Português Europeu. Ora, tal significa que a língua de chegada de todos os projetos 

realizados foi sempre o português, em conformidade com aquilo que é considerado uma 

boa prática de tradução. Precisamente sobre essa questão, Gouadec (2007) afirma o 

seguinte: [a]ny code of good practice has it that translators translate into their own 

language and culture only – or at least into languages where they have mother tongue 

proficiency (p. 90). A defesa desta prática é justificada pelo facto de que só um falante 

nativo de uma determinada língua é capaz de produzir uma tradução clara e eficaz nessa 

mesma língua. Ademais, a mensagem traduzida deve estar totalmente integrada na 

cultura de chegada, e tal só é possível se o tradutor for nativo dessa mesma cultura 

(Gouadec, 2007). Ainda assim, Gouadec (2007) reconhece que tal nem sempre se 

verifica, sendo cada vez mais exigido aos tradutores que traduzam da sua língua A para 
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a sua língua B.6 Na Editrad, porém, tal situação nunca se verifica. Conforme consta do 

seu site, a empresa só realiza traduções para o português – a língua nativa dos seus 

membros –, pelo que nunca me foi solicitada uma tradução para uma língua que não 

essa. Não sendo um falante nativo do inglês, também não me sentiria tão confortável a 

trabalhar com essa língua de chegada. Assim, fiquei bastante satisfeito por a empresa 

seguir tão fielmente o princípio descrito por Gouadec. 

Passando à análise do gráfico, a observação do mesmo não deixa margem para 

dúvidas de que o par linguístico mais frequente é o EN-PT; dos 56 projetos, 47 tinham 

como língua de partida o inglês. Em oposição ao inglês, o português do Brasil foi a língua 

de partida menos frequente: com efeito, realizou-se um único projeto no par linguístico 

PT-BR – PT-PT, projeto esse que consistiu na adaptação de uma apresentação 

PowerPoint do português do Brasil para o português europeu. Por fim, realizaram-se 

ainda 8 traduções a partir do espanhol, mesmo essa não sendo uma das minhas línguas 

de trabalho. De facto, trata-se de uma língua na qual nunca tive formação – algo de que 

a instituição de estágio estava ciente –, mas ainda assim foram-me entregues trabalhos 

nesta língua por serem projetos relativamente pequenos e de baixa complexidade, pelo 

que se presumiu que seria capaz de solucionar todas as eventuais dúvidas que tivesse 

com os recursos disponíveis na Internet. Esta é uma situação, no meu entendimento, 

relativamente análoga à acima descrita – a de tradução no par linguístico A-B –, uma vez 

que implica trabalhar com uma língua que não se domina do ponto de vista linguístico e 

cultural. Porém, enquanto numa situação o problema reside na produção de um texto 

de chegada numa língua da qual não se é falante nativo, na outra o problema tem que 

ver com a necessidade de interpretar e traduzir a partir de uma língua estrangeira com 

a qual nunca se teve contacto do ponto de vista escolar, académico ou profissional. Esta 

é, claramente, uma situação muito mais atípica – tal como se pode comprovar pela 

pouca ou até mesmo nula bibliografia sobre o assunto –, mas que talvez seja mais 

 

6 A língua nativa do tradutor é considerada a sua língua A, ao passo que a sua primeira língua estrangeira é 

considerada a sua língua B. (Gouadec, 2007). Atendendo à prática de trabalho acima descrita, o tradutor deve, em 

condições ideias, trabalhar no par linguístico B-A. 
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recorrente entre línguas mais próximas como é o caso do português e do espanhol. 

Naturalmente, essa proximidade tornou a tarefa exequível, embora realizada com muito 

mais dificuldades do que as que se teriam sentido fosse a língua de partida o inglês e 

não o espanhol.7  

 

1.3.3.3. Tipos textuais 

Para a categorização dos projetos realizados em tipos de texto, decidiu-se adotar a 

tipologia avançada por Katharina Reiss (2014). Em Translation Criticism – The Potentials 

and Limitations: Categories and Criteria for Translation Quality Assessment, a autora 

apresenta uma tipologia textual para tradutores com base nas funções da linguagem 

apontadas por Karl Bühler. Ora, segundo Bühler (1990, citado por Reiss, 2014), a 

linguagem permite representar (objetivamente), expressar (subjetivamente) e apelar 

(persuasivamente). Reiss (2014) reconhece que um texto nem sempre se dedica 

exclusivamente a uma determinada função, pelo que é normal que haja combinações e 

sobreposições de funções num mesmo texto. Ainda assim, é a evidência de uma função 

dominante num determinado texto que justifica, no entendimento de Reiss, a distinção 

de três funções básicas: as funções descritiva, expressiva e persuasiva, características, 

respetivamente, de textos informativos, expressivos e operativos. 

Como se pode observar no Gráfico 4, os projetos realizados no decorrer deste 

estágio são projetos aos quais se podem associar as características dos textos 

informativos e operativos. A análise teórico-prática no Capítulo 2 tratará de apresentar 

as características destes dois tipos de textos em maior detalhe e de as relacionar com 

os projetos realizados. Ainda assim, a análise dos géneros textuais, na alínea seguinte, 

encarregar-se-á de corroborar o que se acaba de referir, uma vez que há uma relação 

muito evidente entre o género de um texto e a tipologia textual a que está, 

normalmente, associado. 

 

7 Na Tabela 2 (que pode ser consultada nas páginas 30 e 31) são descritos todos os recursos utilizados para a 

superação dos obstáculos levantados pela tradução de projetos neste par linguístico. 
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Os textos informativos e operativos são os únicos com representação neste 

relatório, uma vez que não se efetuou qualquer tradução de textos expressivos ou 

audiomediais, o quarto tipo textual proposto por Reiss (tal nunca poderia ter sido 

possível, uma vez que a empresa não trabalha com textos com essas características). No 

entanto, há também uma discrepância no número de projetos realizados pertencentes 

ao tipo informativo e os pertencentes ao tipo operativo. De facto, o primeiro foi sempre 

muito mais frequente do que o segundo: dos 56 projetos realizados, 46 eram 

informativos e apenas 10 eram operativos. Além disso, enquanto se traduziram textos 

informativos de grande dimensão, tal nunca se passou com os operativos: do número 

total de palavras traduzidas, apenas 4.057 advêm de textos deste tipo.  

Gráfico 4 – Tipos textuais dos projetos realizados, de acordo com a tipologia de Reiss 

(2014). 

 

 

1.3.3.4. Géneros textuais 

Os 56 projetos realizados foram distribuídos em quinze géneros textuais, que podem 

ser consultados no Gráfico 5. Há uma clara predominância do género textual “Manual 

de instruções” que, na sequência do que se referiu na alínea anterior, está intimamente 

associado ao tipo textual informativo. Segue-se o e-mail, um género que, ao contrário 
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do anterior, não tem uma função comunicativa tão clara quanto o manual de instruções. 

De seguida, e com nove e cinco projetos cada, respetivamente, surgem duas 

categorizações que carecem de alguma explicação: “Indeterminado” e “Software”. A 

primeira diz respeito a todos os projetos para os quais não foi possível delimitar um 

género textual preciso, essencialmente devido à descontextualização dos segmentos a 

traduzir e à ausência de informações quanto à natureza do projeto. A segunda, por seu 

turno, refere todos os projetos que consistiram na tradução de conteúdos para 

software. O mesmo se aplica ao género “Página web”, que surge no gráfico com seis 

projetos. Seguem-se uma série de géneros textuais com menor presença no que ao 

número de projetos diz respeito: três folhetos, duas apresentações de PowerPoint, duas 

bulas e duas especificações de produto. Por fim, procedeu-se ainda à tradução de um 

projeto de cada um dos últimos seis géneros apontados no gráfico que se segue. 

Gráfico 5 – Géneros textuais dos projetos realizados. 

 

 

1.3.3.5. Áreas temáticas 

Uma vez apresentados os géneros textuais dos projetos de tradução, urge também 

referir quais os temas desses mesmos projetos. Para esta esquematização, foram 

definidas doze áreas temáticas, as quais podem ser consultadas no Gráfico 6: 
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Gráfico 6 – Áreas temáticas dos projetos realizados. 

 

Com dezoito e catorze projetos cada, respetivamente, “Tecnologia” e “Logística” 

foram as áreas temáticas mais frequentes. A primeira engloba os mais diversos assuntos, 

nomeadamente equipamentos, produtos e serviços, tanto físicos como eletrónicos. À 

segunda, por seu turno, correspondem textos sobre o setor do transporte e gestão de 

cadeias de abastecimento. Com seis projetos realizados, “Eletrónica” é a terceira área 

temática mais frequente.  

Também se efetuaram cinco traduções do domínio da medicina, duas do da 

farmacêutica e uma do da medicina dentária. Todas estas oito traduções tratavam de 

equipamentos ou produtos utilizados em cada uma destas áreas. 

Como se pode observar no Gráfico 6, realizaram-se também três projetos sobre 

engenharia mecânica e um sobre contabilidade. Embora sejam duas áreas temáticas 

com pouca representação no que ao número de projetos realizados diz respeito, a estas 

áreas correspondem um grande número de palavras traduzidas (correspondentes, por 

sua vez, aos Projetos 47, 48, 50 e 56), tendo-se contactado com elas durante várias 

semanas.  

Também se realizaram dois projetos sobre energias renováveis e dois sobre 

agricultura. Por fim, efetuou-se ainda um projeto sobre um equipamento utilizado na 
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construção civil e um projeto relacionado com a aprendizagem de uma língua 

estrangeira. 

 

1.3.4. Ferramentas e recursos de tradução 

Relativamente às ferramentas e recursos de tradução utilizados no decorrer do 

estágio, parece-me fundamental estabelecer, primeiramente, uma distinção entre as 

ferramentas nas quais se realizaram as traduções e os recursos de auxílio à tradução.  

Quanto às ferramentas de tradução, e tal como se referiu no início deste capítulo, o 

SDL Trados Studio é a CAT tool utilizada pela instituição de estágio, não tendo sido 

utilizada, para além desta, qualquer outra ferramenta do mesmo género. Ainda assim, 

nem todos os 56 projetos tiveram a sua tradução efetuada nesta CAT tool. Com efeito, 

os Projetos 8 e 15 foram traduzidos no Microsoft PowerPoint e no Microsoft Word, 

respetivamente, e o Projeto 20 foi traduzido tanto no SDL Trados Studio como no 

Microsoft Word.  

Para justificar a utilização destas ferramentas é necessário descrever em que 

consistiu cada um desses três projetos. Ora, o Projeto 8, realizado logo na primeira 

semana de estágio, tinha como objetivo adaptar a variante linguística de uma 

apresentação de PowerPoint do português do Brasil para o português europeu. Assim 

que me foi atribuída esta tarefa, tratei de analisar o conteúdo da apresentação, o que 

me permitiu chegar à conclusão de que a adaptação podia ser realizada no próprio 

PowerPoint, uma vez que a maior parte das alterações que teriam de ser feitas seria ao 

nível vocabular. Também na primeira semana de estágio se realizou o Projeto 15. Este 

foi enviado num documento Word pelo cliente, que, para além do conteúdo a traduzir, 

continha também instruções de como efetuar a tradução – inclusive que esta deveria 

ser feita no próprio documento, nos locais designados pelo cliente. Por fim, o Projeto 

20, realizado no final da segunda semana de estágio, foi enviado pelo cliente em dois 

documentos Word: um no qual se encontrava a esmagadora maioria do texto a traduzir 

e outro que continha apenas algumas designações. Na receção deste projeto foram-me 

dadas instruções, por parte da empresa, para importar o documento maior para o SDL 
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Trados e para traduzir o mais pequeno no próprio documento Word. 

Consequentemente, o projeto foi entregue novamente à Editrad nesses dois formatos. 

Se as ferramentas de tradução dizem respeito aos programas nos quais a tradução 

é efetuada, os recursos de auxílio à tradução são todas as fontes consultadas para o 

esclarecimento de dúvidas e para a procura de soluções terminológicas e de tradução. 

Para uma melhor organização e apresentação da informação, esses recursos foram 

reunidos na tabela que se segue: 

Tabela 2 – Recursos de auxílio à tradução. 

Tipo de recurso Especificação do recurso Objetivo do recurso 

Dicionários 

Collins Dictionary 

Esclarecimento de dúvidas quanto 
ao significado de nomes e verbos; 

Procura de soluções de tradução. 

Cambridge Dictionary 

Infopédia 

Priberam 

Diccionario de la lengua 
española 

Esclarecimento de dúvidas quanto 
ao significado de todo o tipo de 
vocabulário; 

Consulta da conjugação dos 
verbos. 

BusinessDictionary 
Consulta do significado de termos 
do domínio das finanças e da 
contabilidade. 

Linguee 
Procura de traduções de nomes e 
verbos. 

PONS 
Procura de traduções de todo o 
tipo de vocabulário. 

Bases de dados 
terminológicas 

IATE 
Procura de traduções de termos de 
diversas áreas especializadas. 

Documentos 
Documentos de referência 
disponibilizados pelo cliente 

Consulta de traduções anteriores; 

Consulta de imagens e contextos. 
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Documentos de referência 
encontrados na Internet 

Consulta de soluções de tradução a 
nível terminológico. 

Websites 

Sites das empresas dos 
respetivos clientes 

Sites com conteúdos relevantes 
para a tradução 

Tradução 
Automática 

Google Translate 

Estratégia de facilitação da 
compreensão textual do TP; 

Pós-edição como estratégia de 
aceleração do processo de 
tradução. 

Memórias de 
tradução 

Memórias de tradução incluídas 
nos projetos ou entregues 
juntamente com o ficheiro a 
traduzir 

Consulta de soluções de tradução a 
nível terminológico; 

Estratégia para assegurar 
consistência na tradução e entre 
traduções; 

Estratégia de maximização da 
produtividade. 

 

Como se pode deduzir pela observação da Tabela 2, um dos principais recursos de 

auxílio à tradução são, claramente os dicionários. O Collins Dictionary e o Cambridge 

Dictionary foram consultados sempre que surgiram dúvidas de vocabulário, tendo sido 

inclusive muito úteis para a solução de determinados problemas de tradução. Os 

dicionários Infopédia e Priberam, por seu turno, foram utilizados sempre que se 

considerou necessário proceder à consulta do significado de palavras ou termos, com 

vista à utilização, na tradução, da palavra ou termo mais adequado. É ainda referido um 

dicionário de língua espanhola – Diccionario de la lengua española –, utilizado para a 

consulta de todo o tipo de vocabulário e da conjugação dos verbos em diferentes 

tempos verbais. Segue-se o BusinessDictionary, um dicionário de termos do domínio das 

finanças e da contabilidade em inglês. Embora só se tenha realizado um projeto de 

tradução com esta área temática (Projeto 48), esse foi o segundo maior projeto de todo 

o estágio (42.241 palavras) e um dos mais desafiantes do ponto de vista da tradução; 

para além de ter sido a primeira vez que contactava com um texto desta área temática, 

tive também de o traduzir sem qualquer memória de tradução ou documento de 
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referência, pelo que tive de procurar traduções para todos os termos. Assim, recursos 

como o BusinessDictionary e o IATE revelaram-se fundamentais para a tradução desse 

projeto. Por fim, tanto o Linguee como o PONS são dois dicionários multilingues que 

foram utilizados para a consulta de traduções de vocabulário não especializado. Tendo 

em conta o que se acaba de referir sobre, por um lado, recursos como o 

BusinessDictionary e o IATE e, por outro, dicionários como o Linguee e o PONS, parece-

me importante estabelecer, desde já, uma distinção entre palavra e termo e, 

consequentemente, entre lexicologia e terminologia. Essa distinção revelar-se-á 

particularmente importante aquando da análise do segundo capítulo deste relatório. 

Em Terminology: Theory, Methods and Applications (1999), M. Teresa Cabré 

estabelece uma distinção entre o objeto de estudo da lexicologia e o da terminologia: 

enquanto a primeira lida com todas as palavras de uma língua, a segunda concentra-se 

apenas nas que pertencem a uma área específica ou atividade profissional. Por esse 

motivo, Cabré refere que o domínio da lexicologia é maior do que o da terminologia, 

precisamente porque inclui o domínio desta. Para concluir, atente-se no seguinte 

excerto: 

Lexicology deals with the study of words, whereas terminology deals with terms. 

Terms and words are similar and different at the same time. A word is a unit 

described by a set of systematic linguistic characteristics and has the property of 

referring to an element in reality. A term is a unit with similar linguistic 

characteristics used in a special domain. (Cabré, 1999, p. 35) 

Uma vez assinalada esta distinção, entende-se por que razão é necessário consultar 

dicionários como o BusinessDictionary e como o PONS: um permite encontrar definições 

para termos (neste caso, específicos do domínio das finanças), enquanto o outro 

permite encontrar traduções para palavras do domínio da linguagem geral. Como 

consequência, dicionários como o PONS não são a fonte mais indicada para encontrar 

traduções para termos, uma vez que estes pertencem ao domínio da linguagem 
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especializada. Para terminar, deve-se ainda referir que este dicionário foi 

exclusivamente utilizado nas traduções que tiveram o espanhol como língua de partida.  

Antes de se passar à análise do próximo recurso, julgo ser importante sublinhar que 

como o estágio foi maioritariamente realizado durante o período de confinamento, não 

tive outra opção senão depender exclusivamente dos recursos providenciados pela 

Internet para a realização das traduções. Teria sido, certamente, muito útil consultar os 

dicionários gerais e especializados que normalmente se encontram nas bibliotecas, mas 

tal não foi possível devido ao panorama nacional durante o período de realização do 

estágio. 

O segundo recurso apontado são as bases de dados terminológicas. Conforme 

avançado no parágrafo anterior, o IATE foi altamente utilizado para a consulta de 

traduções de termos das mais diversas áreas especializadas do conhecimento, tendo 

sido útil em grande parte dos projetos realizados. 

O recurso que se segue são os documentos de referência, dos quais se distinguem 

dois tipos: os que são disponibilizados pelo cliente juntamente com o texto a traduzir e 

os que são encontrados após uma pesquisa na Internet. Há essencialmente duas 

situações em que os documentos disponibilizados pelo cliente são essenciais para a 

realização da tradução: 

i. São enviados, juntamente com o projeto, um documento de referência numa 

língua de partida (inglês) e um na língua de chegada (português). Há passagens 

no texto a traduzir que constam do documento disponibilizado em inglês e são 

dadas instruções para utilizar, na tradução dessas passagens, a tradução 

presente no documento em português. Esta situação conduz, 

obrigatoriamente, à procura dessas passagens no documento em inglês (que 

pode ser facilitada se o cliente indicar as passagens para as quais se deve 

consultar a tradução) e, de seguida, à procura das respetivas traduções no 

documento em português. 

ii. Juntamente com o projeto é enviado apenas o documento a traduzir 

(geralmente, um manual de instruções) em formato PDF ou até mesmo num 
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ficheiro Word. Torna-se importante consultar este ficheiro quando surge a 

necessidade de verificar o contexto de um determinado segmento no 

documento original ou quando há dúvidas de tradução que podem ser 

solucionadas pela visualização das imagens (quando existem).8 Esta foi uma 

situação mais frequente do que a anterior. 

Os documentos encontrados na Internet são, conforme a descrição sugere, 

documentos que advêm de uma pesquisa por terminologia, sempre que plataformas 

como o IATE não apresentam os resultados necessários. São documentos em inglês e 

respetivas traduções em português, emitidos ou não pela empresa que solicitou a 

tradução, e que contêm terminologia presente no texto a traduzir.9 

O antepenúltimo recurso apontado na Tabela 2 são os websites e também estes se 

encontram subdivididos em dois tipos: sites das empresas dos clientes e sites sobre a 

área temática do projeto a traduzir. Conforme a tabela indica, a consulta destes 

websites tem o mesmo objetivo que a consulta de documentos de referência 

encontrados na Internet: encontrar traduções para termos. Esta estratégia revelou-se 

eficaz para a descoberta de terminologia, especialmente quando os sites em questão se 

encontram localizados em inglês e em português.10 

Também se recorreu à tradução automática em alguns dos projetos realizados, 

evidentemente por razões diferentes das até agora dadas. Tal verificou-se em projetos 

de média complexidade que tiveram o espanhol como língua de partida. Para se adquirir 

uma noção geral do conteúdo do segmento, procedeu-se à utilização do Google 

Translate para traduzir o segmento para português ou para inglês. De seguida, efetuou-

se uma pós-edição da tradução em português, ou criou-se uma com base na tradução 

para inglês (optou-se por traduzir o segmento para inglês sempre que a tradução do 

Google Translate para português apresentava um baixo nível de qualidade). 

Independentemente da língua para a qual se traduzia com o Google Translate, o texto 

 

8 Serão dados exemplos desta situação no Capítulo 2, em “2.2.1. Cliente 14” e “2.2.2. Cliente 22”. 

9 Será dado um exemplo desta situação no Capítulo 2, em “2.2.1. Cliente 14”. 

10 Será dado um exemplo desta situação no Capítulo 2, em “2.2.2. Cliente 22”. 
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original nunca foi descurado, sendo continuamente consultado para garantir a precisão 

das soluções propostas por esta ferramenta de tradução automática. 

Finalmente, resta apenas explicar de que modo as memórias de tradução 

contribuíram positivamente para a realização das mais diversas traduções. Segundo 

Bowker e Fisher (2010), uma memória de tradução é uma ferramenta que permite 

armazenar textos previamente traduzidos e consultá-los facilmente para uma potencial 

reutilização. O excerto que se segue sintetiza o modo de funcionamento de uma 

memória de tradução: 

When a translator has a new text to translate, the TM system first divides this new 

text into segments and then compares each with the contents of the TM database. 

Using pattern-matching, the TM system tries to identify whether any portion of the 

new text has been previously translated as part of a text stored in the TM database. 

When the TM system finds matches for a given segment, it presents the translator 

with them. (Bowker & Fisher, 2010, p. 61) 

Esta explicação do modo de funcionamento de uma memória de tradução permite 

justificar por que motivo a utilização de MTs é sempre uma mais-valia em qualquer 

projeto de tradução realizado em ferramentas como o SDL Trados. Com a utilização de 

uma MT consegue-se assegurar uma consistência a nível lexical e sintático não só entre 

diferentes projetos, mas também num mesmo projeto de tradução. Além disso, poder 

consultar traduções para determinadas palavras ou termos diretamente na MT tem um 

impacto altamente positivo na velocidade de tradução, o que, por seu turno, permite 

maximizar a produtividade do tradutor. Por outro lado, é importante frisar que todas as 

propostas de tradução sugeridas por uma MT devem ser sempre analisadas com 

cuidado, uma vez que podem conter erros que, naturalmente, não devem ser 

propagados. 
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1.4. Apreciação do estágio 

Terminado o estágio, o balanço que tenho a fazer desta experiência é, claramente, 

muito positivo. De um modo geral, penso que a oportunidade de trabalhar diariamente 

na área permitiu não só adquirir novas competências, mas também desenvolvê-las à 

medida que o estágio decorria. Tal só foi possível por estar imerso num ambiente de 

trabalho profissional, e, como tal, em contacto constante com novos cenários e desafios. 

Por um lado, o facto de ter trabalhado todos os dias, durante três meses, com o SDL 

Trados Studio permitiu-me adquirir um conhecimento desta ferramenta que até então 

não tinha e que muito dificilmente se pode obter quando só se lida com ela a um nível 

académico. Ainda assim, foi precisamente aquilo que aprendi sobre esta ferramenta no 

MTSL que me permitiu utilizá-la logo no primeiro dia de estágio, mesmo não 

trabalhando com ela há mais de um ano. Nos três meses que se seguiram tive a 

oportunidade de recordar funcionalidades e de aprender a utilizar outras que até então 

não conhecia – e que, como tal, não sabia o quão úteis poderiam vir a ser.11 

A realização deste estágio fez-me ainda perceber o quão vantajoso pode ser 

trabalhar com projetos pertencentes a uma mesma área temática e, na maior parte dos 

casos, a um mesmo cliente. Se no princípio senti algumas dificuldades na tradução de 

projetos do domínio da logística, eletrónica ou engenharia mecânica, precisamente por 

exigirem uma grande pesquisa do ponto de vista da terminologia, à medida que fui 

traduzindo as dificuldades começaram a fazer-se sentir cada vez menos, como resultado 

de toda a pesquisa que ia sendo feita e da compreensão geral sobre a área que ia sendo 

adquirida. De igual modo, efetuar projetos de um mesmo cliente acabou por se revelar 

sinónimo de efetuar projetos de uma mesma área temática. De facto, fui percebendo 

que cada cliente está, geralmente, associado a uma determinada área, pelo que à 

medida que fui conhecendo os clientes da Editrad (muitos deles enviam novos projetos 

regularmente), fui também adquirindo uma noção geral dos mesmos – o que inclui o 

 

11 No segundo capítulo deste relatório, em “2.2.2. Cliente 22”, serão analisadas algumas funcionalidades do SDL 

Trados Studio que se revelaram cruciais para a otimização do trabalho realizado. 
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tipo de projetos que geralmente entregam e que estratégias e atitudes adotar na 

tradução dos mesmos. 

Por fim, trabalhar de perto com tradutores com vários anos de experiência também 

provou ser muito benéfico para o meu processo de aprendizagem. Fundamentalmente, 

o feedback que fui recebendo relativamente ao meu trabalho permitiu estabelecer uma 

série de princípios de tradução que foram sendo adotados em todos os novos projetos 

que fui realizando, o que terá certamente facilitado as subsequentes revisões feitas ao 

meu trabalho. Destaco também as conversas sobre problemas de terminologia que tive 

com o tradutor responsável pela revisão das minhas traduções, pois ajudaram-me a 

compreender como é que ele lida com esse tipo de problemas, o que, por sua vez, 

acabou por ter influência sobre o modo como eu próprio solucionei problemas desse 

género. Devo, contudo, referir que embora todos os meus trabalhos tenham sido 

revistos (como é, aliás, natural), não tive acesso às revisões e, portanto, à versão final 

das traduções. Esse foi, certamente, o aspeto menos positivo do estágio, pois teria sido 

muito útil para a minha aprendizagem poder consultar a revisão dos meus trabalhos. 

Não tendo sido possível, conferi a máxima atenção às sugestões e observações que 

pontualmente me foram sendo dadas. 

Em suma, este estágio assinalou o meu primeiro contacto profissional com o ramo 

da tradução e culminou com uma oferta, por parte da Editrad, para a realização de um 

estágio profissional nesta instituição – uma oportunidade que de imediato aceitei e que 

acredito que será bastante benéfica para o meu crescimento enquanto tradutor 

profissional.   
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2. Capítulo 2 – Análise de projetos de tradução 

Tendo em conta a estrutura deste capítulo, é fundamental proceder a uma 

exposição mais detalhada da tipologia textual de Katharina Reiss (2014), explicando ao 

pormenor em que consistem os textos operativos e informativos. Essa contextualização 

constituirá o primeiro ponto de análise do teste e projetos a seguir descritos, pelo que 

cada um dos subcapítulos que se seguem começará por explorar as características mais 

distintivas do respetivo tipo textual. 

 

2.1. Textos operativos 

Os textos operativos constituem o terceiro tipo textual descrito por Katharina Reiss. 

À semelhança dos textos informativos, também estes permitem a transmissão de 

informação. Contudo, Reiss (2014) sublinha que essa não é a característica distintiva 

deste tipo textual; com efeito, é precisamente o modo como essa informação é 

transmitida que permite classificar e designar estes textos de “operativos”. Considere-

se o seguinte excerto: 

Appeal-focused texts do not simply convey certain information in a linguistic form; 

they are distinctive in always presenting information with a particular perspective, 

an explicit purpose, involving a non-linguistic result. Triggering this result is the 

important aspect: a clear appeal to the hearer or reader of the text is essential in a 

translation. (Reiss, 2014, p. 38) 

Portanto, mais do que comunicar o que quer que seja, o texto operativo serve-se 

da linguagem para provocar, no seu destinatário, uma resposta não linguística. Assim, o 

texto operativo é aquele que visa provocar uma certa reação nos seus ouvintes ou 

leitores, incitando-os a tomarem determinadas atitudes (Reiss, 2014). Naturalmente, o 

mesmo se aplica à sua tradução: se um texto de partida procura persuadir o seu recetor 

a agir de determinada forma – o que consiste na concretização do objetivo não 

linguístico da sua mensagem (Reiss, 2014) –, o mesmo deve verificar-se no texto de 
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chegada e respetivo destinatário. Por este motivo, a língua de chegada assume uma 

importância predominante neste tipo textual. Com efeito, Reiss refere ainda o seguinte: 

without full adaptation to the target language the effectiveness of an appeal cannot be 

assured (2014, p. 31). Para tal, é necessário que o tradutor se afaste do conteúdo e 

forma do texto de partida – embora em diferentes medidas –, mais do que em qualquer 

outro tipo de texto. Ainda assim, Reiss (2014) sublinha que tais mudanças nunca devem 

pôr em causa o princípio da fidelidade; se os textos informativos requerem fidelidade 

na reprodução do conteúdo do texto de partida, como se verá mais à frente, os textos 

operativos requerem que se verifique uma resposta idêntica à da cultura de partida na 

cultura de chegada – o que implica, claro está, a preservação do caráter apelativo e 

persuasivo do texto. 

Importa também sublinhar que um texto operativo não é necessariamente um 

texto publicitário. De facto, e conforme refere Gambier (2013), existem outros textos 

que também podem ser classificados desta forma, nomeadamente textos oratórios e 

satíricos. Neste relatório, contudo, analisar-se-ão apenas textos de caráter publicitário. 

Esses textos serão examinados nos dois subcapítulos que se seguem, os quais serão 

introduzidos por uma análise dos respetivos géneros textuais – descrição de produto e 

e-mail. Para além de referir as principais características dos textos que se analisarão, 

pretende-se, com essa análise de género, relacioná-los com a tipologia na qual se 

inserem e cujas especificidades se acaba de descrever. 

 

2.1.1. Teste de tradução 

Consoante o que se referiu na introdução deste relatório, optou-se por incluir uma 

análise do teste de tradução realizado em dezembro de 2019 por, essencialmente, duas 

razões: por um lado, o facto de me terem enviado um texto que reúne as condições 

acima descritas – ou seja, um texto operativo, segundo a tipologia de Reiss – é indicativo 

de que é hábito da empresa traduzir este tipo de textos, pelo que esta considerou 

importante testar o meu desempenho em traduções deste âmbito; por outro lado, e 

embora se tenham realizado mais projetos com as referidas características, este texto 



40 

reúne alguns dos principais traços inerentes à tradução de textos operativos. Deste 

modo, acreditou-se que seria importante incluir neste relatório um subcapítulo de 

análise do mesmo. 

Embora já enquadrado numa tipologia textual, o seu género – descrição de produto 

– carece ainda de contextualização. De acordo com Duistermaat (2019), os textos deste 

género visam explicar em que consiste um produto e por que razão vale a pena adquiri-

lo. O seu principal objetivo é fornecer aos clientes informações importantes sobre o 

produto, instigando neles o interesse em comprá-lo.  

Há diversos aspetos que devem ser tidos em consideração na escrita de descrições 

de produtos, sendo o público-alvo um dos que merecem maior atenção. Com efeito, 

para que uma descrição seja bem-sucedida, é necessário determinar qual o consumidor 

do produto a ser publicitado e criar a descrição com base no perfil desse consumidor 

(Carney, 2019). Ademais, Duistermaat (2019) refere que está cientificamente provado 

que segurar um produto nas mãos permite aumentar o desejo do consumidor em 

adquiri-lo. É por isso que, sempre que tal não é possível, é importante apelar à 

imaginação do leitor, uma estratégia que é empregue neste mesmo texto.12 Uma vez 

delimitado o público-alvo, é então possível iniciar a descrição do produto; e uma das 

melhores formas de o fazer é contando uma história – tarefa essa da responsabilidade 

do copywriter. Atente-se no que refere Ronald Dod (2019) sobre a atividade deste 

profissional: copywriting is about persuasion and stories act on emotions far more 

effectively than facts or figures. Duistermaat (2019), por seu turno, acrescenta o 

seguinte: [i]ncluding mini-stories in (…) product descriptions lowers rational barriers 

against persuasion techniques. In other words, we forget we’re being sold to. 

Naturalmente, um aspeto fundamental de uma descrição de produto é a indicação das 

suas características. No entanto, mais importante do que meramente referi-las é 

mostrar ao consumidor as vantagens de possuir um produto que as reúnem. Por outras 

 

12 Essa estratégia está presente no seguinte excerto: The first thing you notice when you hold iPhone 6 is how great it 

feels in your hand. The cover glass curves down around the sides to meet the anodized aluminum enclosure in a 

remarkable, simplified design. 
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palavras, o redator deve antes realçar as vantagens de cada característica, maximizando, 

dessa forma, o caráter persuasivo do texto (Duistermaat, 2019). Ademais, também é 

muito importante que a descrição de produto permita uma consulta rápida da 

informação disponibilizada. Considere-se a seguinte passagem: 

The way to avoid losing out on a sale is to make [the] copy super easy to scan in a 

single glance. Bullet points, visual icons, and breaking out key information will all 

help to get your message across to shoppers in a rush. (Carney, 2019)   

Por fim, é fundamental que se escreva de modo persuasivo, algo que pode ser 

conseguido pelo recurso a palavras sensoriais; estas ajudam o público-alvo a imaginar o 

produto, instigando nele a vontade de o adquirir. Palavras sensoriais são, como é 

natural, palavras que aludem ao som, cheiro, toque e sabor; para além destas, existem 

também outras palavras que podem ser utilizadas para entusiasmar, motivar e inspirar 

o leitor da descrição, encorajando-a a realizar uma determinada ação (Carney, 2019). 

Segundo Carney (2019), “new”, “now”, “amazing” e “hurry” constituem algumas dessas 

palavras. 

Em resumo, uma boa descrição é aquela que não se limita a descrever um produto; 

mais do que isso, proporciona ao leitor uma perspetiva de como será utilizá-lo no 

contexto do seu dia a dia (Dod, 2019).13 Por conseguinte, estimula-se o próprio leitor a 

imaginar de que modo a sua vida será diferente uma vez adquirido esse produto, o que, 

naturalmente, contribui para o aumento das probabilidades deste o vir a adquirir. 

Uma vez caracterizado num tipo e género textuais, urge agora analisar exemplos do 

teste de tradução realizado que reflitam as características que se têm vindo a referir 

sobre estes textos, bem como as propostas de tradução apresentadas para cada um 

deles. Considere-se, para começar, o exemplo que se segue: 

 

13 Também esta estratégia é empregue neste texto, como se pode verificar no seguinte excerto: We also thought 

about how you use your iPhone every day and redesigned the buttons to make it even easier to use. 



42 

Tabela 3 – Propostas de tradução – Teste de tradução (1). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(1) Wired for wireless. (Des)conecte-se. 

 

Tanto neste exemplo como no que se seguirá foi necessário proceder a um 

distanciamento do conteúdo do TP para a produção de uma tradução que surtisse o 

mesmo efeito no TCH – uma das características da tradução de textos operativos 

apontadas por Reiss. Embora a palavra “wireless” seja de utilização comum na cultura 

de chegada, não era possível mantê-la na tradução sem se perder o jogo de palavras do 

original – algo que se deve evitar tanto quanto possível, conforme se pode deduzir pela 

afirmação de Valdés no excerto que se segue: 

Assuming that the primary function of advertising is persuasion, (…) advertising 

language should be clear, memorable and attractive enough to arouse the 

receptor’s interest in the product. Thus translators should process the source text, 

particularly wordplay, to transfer it into the target language so that the target text 

fulfils the same function as the source text in a different context. (2011, p. 1) 

Ora, uma vez que diferentes línguas possuem diferentes distribuições de significado 

e forma, os jogos de palavras criam, com bastante frequência, problemas de tradução 

ao nível linguístico (Delabastita, 2004, citado por Vandaele, 2011). Este é precisamente 

o caso de (1), onde se emprega um jogo de palavras para se referir que um determinado 

computador está incorporado (“wired”) com tecnologia “wireless”; traduzindo palavra 

a palavra, que está ligado para uma ausência de ligação (física). Para a tradução deste 

jogo de palavras, recorreu-se ao verbo “desconectar”, colocando-se parênteses no 

prefixo “des-”. Embora concretizada de uma forma diferente da original – na tradução, 

a ênfase está no utilizador e não no produto –, a proposta de tradução veicula o mesmo 

sentido do texto de partida: a apologia da utilização de um aparelho que permite 

usufruir da tecnologia wireless. 
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É interessante referir, contudo, que, no decorrer do estágio, um dos feedbacks 

recebidos teve justamente que ver com a utilização deste verbo: para a tradução de 

“connect” (e, consequentemente, “disconnect”), pediram-me que privilegiasse “ligar”, 

em detrimento de “conectar” – forma verbal essa mais utilizada no português do Brasil. 

Assim, fosse esta tradução realizada atualmente, teria também optado por traduzir o TP 

por “(Des)ligue-se”. 

Considerem-se agora os exemplos (2) e (3), que se distinguem, nas propostas de 

tradução apresentadas, pela dependência a nível lexical do TP: 

Tabela 4 – Propostas de tradução – Teste de tradução (2).  

 Texto de partida Texto de chegada 

(2) Enjoy the view. Desfrute da vista. 

Colours come alive on a 13-inch glossy 
widescreen display. 

As cores ganham vida num ecrã 
panorâmico brilhante de 13 polegadas. 

(3) Ready, set, hello. Prepare-se para sorrir. 

Video chat right out of the box with a 
built-in iSight camera. 

Comece logo a fazer chamadas de vídeo 
com a câmara iSight integrada. 

 

Enquanto em (2) foi possível veicular o mesmo sentido do TP sem se proceder a um 

distanciamento em relação ao seu conteúdo no TCH, tal já não foi possível em (3), onde 

se utiliza – de forma adaptada ao contexto na qual é empregue – uma conhecida 

expressão da língua de partida (“ready, steady, go”), comummente utilizada para dar 

início a uma corrida (Merriam-Webster, n.d.). Neste caso, não é para dar início a uma 

corrida que se utiliza esta expressão, mas a uma chamada de vídeo. Repare-se também 

no modo como “hello” rima com “go”, o que permite aproximar ainda mais estas duas 

realidades. Interpretado o original, foi então necessário encontrar uma tradução que 

desempenhasse uma função comunicativa igual – ou semelhante – no contexto de 

chegada. Desde logo se decidiu que não se procuraria traduzir a expressão utilizada, pois 

não se trata de uma expressão muito marcada no contexto idiomático da cultura de 

chegada. Por esse motivo, optou-se antes pela tradução “Prepare-se para sorrir”, que 
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também contém a alusão à ideia de preparação e que estabelece uma associação 

temática com “hello” através da referência a “sorrir” – na medida em que sorrir e dizer 

“olá” são, normalmente, atos simultâneos, especialmente no contexto em questão. 

Os exemplos que se seguem constituem fragmentos textuais de maior dimensão, o 

que permite agora analisar as propostas de tradução do ponto vista sintático. Comece-

se por analisar os exemplos que constam da Tabela 5: 

Tabela 5 – Propostas de tradução – Teste de tradução (3).  

 Texto de partida Texto de chegada 

(4) Designing a larger iPhone without making 
it feel bigger was no small task. It required 
challenging the idea of “big.” It called for 
narrowing when the natural inclination 
was to expand. It meant condensing 
powerful technologies and making chips 
smaller and batteries thinner, all while 
making them more capable. 

Não foi fácil criar um iPhone que fosse 
maior, mas que não o parecesse. Para 
isso, tivemos de repensar o que significa 
ser “maior”. De estreitar quando a 
tendência era para expandir. De 
condensar tecnologias potentes. De criar 
chips mais pequenos e baterias mais 
finas. Tudo isso sem lhes retirar qualquer 
potência. Antes pelo contrário. 

(5) iPhone 6 isn’t simply bigger — it’s better 
in every way. Larger, yet dramatically 
thinner. More powerful, but remarkably 
power efficient. With a smooth metal 
surface that seamlessly meets the new 
Retina HD display. It’s one continuous 
form where hardware and software 
function in perfect unison, creating 
a new generation of iPhone that’s 
better by any measure. 

O iPhone 6 não é apenas maior – é melhor 
em todos os aspetos. É maior, e ainda 
assim muito mais fino. É mais potente, 
mas consome menos energia. Com uma 
superfície de metal polido que se integra 
na perfeição no novo ecrã Retina HD, é a 
combinação perfeita de hardware e 
software. É uma nova geração de iPhone 
que é pura e simplesmente melhor. 

(6) In creating iPhone 6, we scrutinized every 
element and material. That’s how we 
arrived at a smooth, continuous form. A 
thinner profile made possible by our 
thinnest display yet. And intuitively 
placed buttons. All made with beautiful 
anodized aluminum, stainless steel, and 
glass.  

Cada elemento e material do iPhone 6 foi 
pensado ao pormenor. Foi assim que 
chegámos a este design polido e 
uniforme. Encurtámos a espessura do 
ecrã e reposicionámos estrategicamente 
os botões. O resultado é um iPhone mais 
fino, inteiramente fabricado com 
alumínio anodizado, aço inoxidável e 
vidro.  

 

Em todos os exemplos acima transcritos transparece uma das características 
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anteriormente referidas e que está relacionada com o modo como se descrevem as 

características de um produto. Repare-se que em todos os exemplos se expõem diversos 

aspetos caracterizadores do produto publicitado, aspetos esses que são descritos no 

decorrer da enunciação de uma história: a do processo de criação do produto. Desta 

forma, torna-se possível apelar até ao utilizador menos entendido na área – aquele que 

poderia não entender o porquê deste novo produto ser tão bom e melhor, fossem as 

características do mesmo transmitidas de forma isolada –, o que faz desta descrição de 

produto extremamente bem-sucedida. Com efeito, é indubitável que para tal 

contribuem, em grande parte, as construções sintáticas e lexicais de que são compostos 

estes exemplos – aliás, Reiss (2014) refere que, tanto nos textos expressivos como nos 

operativos, os elementos fonéticos, sintáticos e lexicais são especialmente importantes. 

A nível lexical, é evidente o recurso a adjetivos (“powerful”, “smooth”, “perfect” e 

“beautiful”) e advérbios (“remarkably”, “seamlessly” e “intuitively”) para a maximização 

do apelo invocado pelo produto e, consequentemente, do interesse em adquiri-lo junto 

do consumidor. Já a nível sintático, o que se destaca é o modo como as frases estão 

articuladas (tanto do ponto de vista semântico como linguístico), proporcionado ao 

leitor uma experiência de leitura agradável e cativante. Como tal, considerou-se 

fundamental produzir um texto de chegada que garantisse essa mesma experiência ao 

novo público do texto. Por esse motivo se procedeu à reorganização, nos exemplos 

acima, de determinadas construções frásicas. Considerem-se as frases sublinhadas em 

cada um destes casos. Em (4) mantém-se a ordenação dos constituintes sintáticos, mas 

procede-se a uma reestruturação da informação ao nível da frase. Comparando a última 

frase do TP com a respetiva proposta de tradução, é ainda possível detetar a utilização 

de um dos procedimentos de tradução descritos por Peter Newmark em A Textbook of 

Translation. Esse procedimento é conhecido por “modulação” e foi denominado por 

Vinay e Darbelnet (Comparative Stylistics of French and English: A methodology for 

translation, 1995) para designar uma variação através de uma mudança de perspetiva 

(Newmark, 1988). Neste caso, por se achar uma construção mais natural, optou-se por 

traduzir “all while making them more capable” por “Tudo isso sem lhes retirar qualquer 

potência”. No entanto, entendeu-se que tal proposta acarretava uma certa perda a nível 
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semântico; enquanto o original refere um aumento da potência do produto, a tradução 

sugere apenas que não há qualquer perda de potência do mesmo. Assim, decidiu-se 

recorrer à estratégia que Newmark denomina de “compensação” e acrescentar a frase 

“Antes pelo contrário”. Repare-se no que afirma o autor sobre a utilização desta 

estratégia: [t]his is said to occur when loss of meaning, sound-effect, metaphor or 

pragmatic effect in one part of a sentence is compensated in another part, or in a 

contiguous sentence (Newmark, 1988, p. 90). É o que se verifica neste exemplo, onde 

acrescentar a referida frase permitiu compensar a perda semântica da anterior. 

Também em (5) se verifica no TCH uma diferente distribuição sintática dos constituintes 

frásicos do TP, mas não se registam alterações semelhantes à do exemplo anterior. Por 

último, em (6) destaca-se o modo como foi manipulada a informação que consta do TP, 

que foi totalmente reorganizada no TCH com o intuito de se produzir uma tradução que 

não só fizesse sentido, mas que também soasse natural. De facto, essa é uma das 

principais responsabilidades do tradutor de um texto operativo: se a tradução de um 

texto deste tipo falhar em persuadir o leitor a realizar uma determinada ação ou em 

despertar-lhe o interesse num produto por se tratar de uma tradução pouco natural, 

torna-se então evidente que a tradução foi incapaz de cumprir o escopo pretendido. 

Assim sendo, para evitar que isso aconteça, é crucial privilegiar a naturalidade no 

processo de tradução. Segundo Newmark (1988), a naturalidade manifesta-se tanto ao 

nível gramatical como lexical e reflete-se em todos os níveis de um texto. O autor refere 

ainda o seguinte: 

for the vast majority of texts, you have to ensure: (a) that your translation makes 

sense; (b) that it reads naturally, that it is written in ordinary language, the common 

grammar, idioms and words that meet that kind of situation. Normally, you can only 

do this by temporarily disengaging yourself from the SL text, by reading your own 

translation as though no original existed. (1988, p. 24) 

Em suma, o exemplo (6) reitera as perspetivas tanto de Katharina Reiss (2014) como 

de Peter Newmark (1988), que sublinham a importância de se proceder a um 
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afastamento em relação ao TP e de se adaptar o léxico e a sintaxe à situação do texto, 

ou seja, ao contexto em que será utilizado e aos efeitos que deve surtir. 

 

2.1.2. Cliente 24 

Tabela 6 – Caracterização do projeto do Cliente 24. 

Número do 
projeto 

Par 
linguístico 

Palavras Tipo Género 
Área 

temática 

55 EN-PT 683 Operativo E-mail Tecnologia 

 

Como se pode perceber pela consulta da Tabela 6, o único projeto realizado para o 

cliente 24 não apresentou uma grande dimensão. Este texto possui em comum com o 

anterior o facto de se tratar de um texto operativo, mas difere relativamente ao género: 

ao passo que o anterior constituía uma descrição de produto, este constitui um e-mail. 

De facto, este projeto permite constatar que até um e-mail – algo que normalmente se 

associa à comunicação de mensagens e transmissão de informações – pode ser utilizado 

como veículo de persuasão.  

Atualmente, os meios digitais assumem uma grande importância não só na 

comunicação interpessoal, mas também no modo como as empresas interagem com os 

seus potenciais consumidores. De acordo com a Campaign Monitor (2019), essa 

interação pode ser realizada de diversas formas, nomeadamente através do e-mail. Essa 

estratégia é conhecida como “E-mail marketing” e consiste no seguinte: 

sending e-mail messages with the purpose of enhancing the relationship of a 

merchant with its current or previous customers, to encourage customer loyalty 

and repeat business, sending e-mail messages with the purpose of acquiring new 

customers or convincing current customers to purchase something. Heavy senders 
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of e-mail include retail and e-commerce, media, travel and financial services. 

(Adikesaran, 2014, citado por Todor, 2017, p. 64) 

Para além de ser uma técnica económica, esta estratégia permite, como é natural, 

o envio de mensagens altamente personalizadas, sendo possível adaptar o conteúdo das 

mesmas às preferências do subscritor. This kind of personalized marketing is the best 

way to attract new customers and delight existing ones. Knowing your customer and 

sending relevant messages has become the ultimate benchmark of a successful 

marketer. (Why Email Should be the Cornerstone of Your Digital Marketing Strategy, 

2019) E embora tenha sido durante muito tempo considerada uma forma de marketing 

não solicitada e pouco fidedigna, o cenário atual é bastante diferente, sendo agora 

considerada uma estratégia altamente eficaz de marketing digital (Hudák et al., 2017). 

Assim, torna-se então percetível o porquê de o e-mail ser uma das principais 

estratégias do panorama atual de marketing digital, o que, por seu turno, permite 

também justificar a classificação deste género num tipo de texto operativo. O e-mail é, 

efetivamente, um importante veículo de transmissão de mensagens com caráter 

apelativo e persuasivo, e por mais do que uma vez no decorrer do estágio se traduziram 

projetos com estas mesmas características; como se pode comprovar pela observação 

da Tabela 20 (que pode ser consultada no Anexo 1), a esmagadora maioria dos projetos 

realizados para o Cliente 2 também consiste em e-mails do tipo operativo. 

Passando então à análise do projeto, este teve como objetivo a tradução de 

excertos que seriam utilizados em e-mails, tendo o texto, no geral, um caráter 

extremamente apelativo. Ainda assim, a característica mais distintiva deste projeto 

prende-se com o facto de ter sido enviado um translation brief juntamente com o 

ficheiro a traduzir. Para que se possa compreender melhor a relevância deste 

documento para a (qualidade da) tradução, é fundamental proceder à sua 

contextualização no âmbito dos estudos de tradução. 

O conceito de translation brief foi introduzido por Christiane Nord (2007), no 

contexto das abordagens funcionalistas de tradução. Sobras estas, Christina Schäffner 

refere o seguinte: functionalist approaches define translation as a purposeful 
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transcultural activity and argue that the linguistic form of the target text is determined 

by the purpose it is meant to fulfil. (2011, p. 115) Estas abordagens incluem as teorias 

desenvolvidas por teóricos como Vermeer, Holz-Mänttäri e Nord e representam uma 

mudança de paradigma de abordagens predominantemente linguísticas e teorias de 

tradução formais para um conceito de tradução mais funcional e sociocultural. De um 

modo geral, as abordagens funcionalistas referem que não é o texto de partida que 

determina o processo de tradução e as características linguísticas do texto de chegada, 

mas a função ou objetivo do texto de chegada – objetivo esse determinado pelas 

necessidades do iniciador ou cliente. (Schäffner, 2011) 

Tomando como exemplo concreto a Teoria do Escopo de Hans Vermeer, Schäffner 

esclarece que o escopo (o objetivo da tradução) deve ser definido antes de se iniciar a 

tradução. Por conseguinte, trata-se de uma teoria que adota uma postura prospetiva 

em relação à tradução, contrariamente à postura retrospetiva das teorias que se 

concentram no texto de partida. Schäffner conclui com a seguinte citação de Vermeer: 

[t]o translate means to produce a text in a target setting for a target purpose and target 

addressees in target circumstances. (Vermeer, 1987, p. 29, citado por Schäffner, 2011, 

p. 117) 

Em Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained (2007), 

Christiane Nord também se serve da seguinte afirmação de Vermeer para explicitar o 

conceito de escopo e, neste caso, introduzir o de translation brief: [w]hat the Skopos 

states is that one must translate, consciously and consistently, in accordance with some 

principle respecting the target text. The theory does not state what the principle is: this 

must be decided separately in each specific case. (Vermeer, 1989, p. 182, citado por 

Nord, 2007, pp. 29-30) 

Ora, o princípio a que Vermeer se refere é algo que deve ser determinado em cada 

projeto de tradução, com base no conjunto de instruções que Nord apelida de 

translation brief. Atente-se no excerto que se segue, no qual Christiane Nord descreve 

em maior detalhe esse conceito: 
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translation is normally done ‘by assignment’. A client needs a text for a particular 

purpose and calls upon the translator for a translation, thus acting as the initiator 

of the translation process. In an ideal case, the client would give as many details as 

possible about the purpose, explaining the addressees, time, place, occasion and 

medium of the intended communication and the function the text is intended to 

have. This information would constitute an explicit translation brief. (2007, p. 30) 

Segundo a Teoria do Escopo, a viabilidade de um translation brief depende das 

circunstâncias da cultura de chegada, não da de partida (Nord, 2007). Com efeito, não é 

o texto de partida que permite avaliar a qualidade de uma tradução, mas a adequação 

(Adäquatheit) do texto de chegada. Nord complementa esta ideia referindo o seguinte: 

adequacy (...) describes a quality with regard to a particular goal, which, in the 

framework of Skopostheorie, is the intended purpose. (2010, p. 122) Em suma, a 

tradução deve ser adequada aos requisitos que constam do translation brief (Nord, 

2007). 

Por ter sido a única vez em todo o estágio que um cliente enviou, juntamente com 

o projeto a traduzir, um translation brief, considerou-se relevante analisar esse mesmo 

brief e, posteriormente, relacioná-lo com a tradução final; assim, pretende-se sublinhar 

o modo como a inclusão deste documento tem implicações não só na qualidade do texto 

de chegada, mas nas próprias decisões e opções de tradução. De facto, e tal como Nord 

(2007) também afirma, os clientes geralmente não fornecem ao tradutor um translation 

brief explícito; por não estarem a par das especificidades da comunicação intercultural, 

não estão cientes de que tal documento pode aumentar consideravelmente a qualidade 

da tradução. Desta forma, esta discussão visa reforçar as vantagens da produção deste 

tipo de documento e subsequente disponibilização ao tradutor no momento de entrega 

do projeto. Sinteticamente, um translation brief permite ao tradutor produzir um texto 

de chegada mais adequado aos objetivos previstos pelo iniciador, pelo que a 

disponibilização deste documento é do interesse de todos os envolvidos. 

De acordo com Nord (2007), há uma série de aspetos que um translation brief deve 
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integrar. Assim, para além da função textual pretendida, este documento deve ainda 

incluir o(s) destinatário(s) do texto de chegada, o tempo e local prospetivos da receção 

do texto, o meio através do qual será transmitido o texto e o motivo para a produção 

ou receção do mesmo. Considere-se agora a figura que se segue, que diz respeito a uma 

parte do translation brief disponibilizado juntamente com o Projeto 55: 

Figura 1 – Translation brief (1). 

 

Analisando a Figura 1 com base nos tópicos propostos por Nord, o único elemento 

que não está explicitado nesta figura é precisamente o primeiro: a função textual 

pretendida. Embora se refira que o tom de voz e o estilo devem ser amigáveis e 

informativos, também outras informações se revelaram fundamentais para a correta 

delimitação da função textual desta tradução. Com efeito, a instrução para utilizar um 

registo de língua informal e a própria leitura do texto de partida permitiram chegar à 

conclusão de que o texto de chegada devia, simultaneamente, informar e persuadir o 

destinatário a realizar uma determinada ação. Para tal, dever-se-ia recorrer a um estilo 

comunicativo informal e amistoso, criando uma sensação de proximidade entre o 

emissor e o recetor.  
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Por outro lado, é explicitamente evidenciado neste translation brief qual o 

destinatário do texto de chegada: o consumidor, que tem uma idade igual ou superior a 

18 anos. Reiss e Vermeer reiteram a importância da disponibilização de informação 

quanto ao destinatário do texto de chegada – with regard to sociocultural background, 

expectations, sensitivity or world knowledge (Reiss & Vermeer, 1984, citado por Nord, 

2007) –, pelo que o tradutor deve sempre exigir ao cliente a receção da maior 

quantidade de detalhes possíveis sobre o mesmo. Neste caso em particular, as 

informações que são dadas sobre o público-alvo desta tradução são relativamente 

vagas; nada mais se sabe para além de que os e-mails se destinam a um consumidor 

maior de idade. Todavia, as restantes informações veiculadas no translation brief 

permitem contornar todas as dúvidas que eventualmente se poderiam ter quanto ao 

modo de produção do texto de chegada (como se poderá perceber pela análise da 

Tabela 7), o que permite compreender a apologia do mesmo por parte de Christiane 

Nord. 

O tempo e local de receção do texto, por seu turno, também não são muito bem 

definidos; nem tal seria possível dadas as características do projeto. De facto, o próximo 

aspeto que deve ser identificado no translation brief é o meio de transmissão do texto, 

e este surge identificado na informação dada na primeira secção “Survey Compare 

emails – retargeting emails”. Como é natural, não é possível determinar o tempo e local 

de receção de um e-mail, nem essa informação era importante para a realização da 

tradução em questão.  

Por fim, o último fator apontado por Christiane Nord é o motivo de produção ou 

receção do texto. Essa informação também é dada na secção inicial do translation brief: 

“retargeting”, ou seja, abordar novamente ou de modo diferente o consumidor, com o 

objetivo de o persuadir a tomar uma determinada atitude (Collins Dictionary, n.d.).  

Todos estes aspetos contribuíram para a chegada às soluções de tradução 

apontadas na Tabela 7. Para além disso, a todas elas subjaz o caráter apelativo com o 

qual se caracterizou este texto, pelo que também se teve em consideração as 

características desse tipo textual. Considerem-se, então, os seguintes exemplos: 
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Tabela 7 – Propostas de tradução – Cliente 24. 

 Texto de partida Texto de chegada 

(7) We’ll make it easy for you – just tell us 
how you’d prefer to make money online, 
and we’ll send you our top partner! 

Por isso, vamos facilitar-te a vida. Diz-nos 
apenas como gostarias de ganhar dinheiro 
online, que nós enviamos-te o nosso 
melhor parceiro! 

(8) The sign up process is quick and easy – you 
can start earning right away! 

O processo de registo é rápido e fácil. 
Podes começar logo a ganhar dinheiro! 

(9) Remember: the more you register to, the 
more you earn! 

Não te esqueças: quanto mais te 
registares, mais dinheiro podes ganhar! 

(10) We’ll take the hassle out of your survey-
taking journey 

Vamos descomplicar a forma como 
respondes a pesquisas 

(11) Congrats for registering! Parabéns, registaste-te! 

(12) [Name], you chose [Client] on our 
website, yet our records show you didn’t 
register for it! 

[Name], escolheste [Client] no nosso 
website, mas parece que ainda não te 
registaste! 

 

Um aspeto comum a todas as soluções de tradução é a utilização da segunda pessoa 

do singular. Pela primeira e única vez em todo o estágio, utilizou-se essa pessoa devido 

às instruções presentes no translation brief. Constate-se então a importância da 

disponibilização deste documento, uma vez que, sem ele, certamente se teria traduzido 

o texto utilizando um registo de língua formal. Por outras palavras, se não fosse dada a 

informação para utilizar um registo informal (e não formal ou relativamente formal, 

outras opções também apontadas pelo cliente), jamais se teria traduzido o texto na 

segunda pessoa do singular, uma vez que, nesta cultura de chegada, tal pessoa só se 

utiliza em circunstâncias muito específicas, não sendo, geralmente, muito utilizada.  

Analisando em particular o exemplo (7), torna-se evidente que foi a instrução de 

utilização de um tom amistoso e informal que esteve na origem da proposta de tradução 

apontada. Repare-se também nas alterações efetuadas à pontuação no texto de 

chegada; com efeito, e como se pode comprovar também pelo exemplo (8), o texto de 

partida recorre, por diversas vezes, ao travessão para assinalar a apresentação de uma 

informação que surge como resultado ou consequência da que é dada anteriormente. E 



54 

embora seja possível utilizar o travessão com a mesma função na língua de chegada, 

considerou-se mais adequado, para os exemplos (e para o próprio género textual) em 

questão, proceder antes à separação das ideias em diferentes frases. Tal como Newmark 

(1988) refere, a pontuação é um aspeto essencial da análise do discurso, uma vez que 

fornece indicações semânticas da relação entre diferentes frases e orações, as quais 

podem variar de língua para língua. Assim, este é um aspeto que não deve ser descurado 

no momento de produção do texto de chegada. Quanto a (8), pode chamar-se a atenção 

para a explicitação de informação na tradução, um fenómeno sucintamente descrito por 

Munday (2016) da seguinte forma: [i]mplicit information in the ST is rendered explicit in 

the TT (p. 92). Este é um procedimento que pode ocorrer em diferentes níveis; neste 

caso, foi ao nível semântico que se interveio. Ora, enquanto no texto de partida se refere 

simplesmente “earning” (estando subentendida a palavra “money”), o mesmo não 

acontece na tradução proposta, na qual se optou por referir “ganhar dinheiro”, em vez 

de simplesmente “ganhar”. Embora fosse dedutível pelo contexto que o que se poderia 

ganhar era dinheiro, o facto de “earn” e “ganhar” terem diferentes nuances semânticas 

levou a que se achasse necessário proceder a essa explicitação na tradução. “Earn” pode 

significar, por si só, “ganhar dinheiro”, mas o mesmo já não se verificar com “ganhar”, 

que pode até ser utilizado em muitos mais contextos, em português, do que “earn”, em 

inglês. Esta explicação também é válida para o exemplo (9), onde se procedeu 

novamente a esse tipo de explicitação. Ao mesmo tempo, acredita-se que a utilização 

da palavra “dinheiro”, na tradução, contribui para que o texto de chegada cumpra o seu 

objetivo junto do destinatário a que se destina; ao enfatizar-se as vantagens da 

utilização do serviço promovido, poder-se-á persuadir mais facilmente o consumidor a 

utilizá-lo. Repare-se que em (9) está ainda presente mais um caso de modulação, 

percetível na tradução de “Remember” por “Não te esqueças”. A razão para a sua 

utilização prende-se essencialmente com a questão do uso da língua. De facto, é muito 

mais comum (e, por conseguinte, mais natural) dizer-se, em contextos como este, “não 

te esqueças” do que “lembra-te”. Essa diferença no uso é facilmente verificável pelo 

número de entradas no Google para cada uma das expressões: enquanto uma pesquisa 

por “lembra-te” devolve apenas 752.000 resultados, uma pesquisa por “não te 
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esqueças” apresenta 4.180.000. Para além disso, constate-se o que referem 

Shuttleworth e Cowie sobre este procedimento de tradução, que corrobora a decisão 

de tradução tomada: 

modulation involves a manipulation of mental rather than grammatical categories, 

and reflects the subtly different angles from which speakers of different languages 

view real-life objects and phenomena. As such it is justifiable when a literal 

translation or a transposition would result in an expression which is grammatically 

correct, but which does not sound natural in TL. (2014, p. 108) 

Passando à análise dos três últimos exemplos, urge agora apresentar a segunda 

parte do translation brief, para que se possa compreender as respetivas soluções de 

tradução apresentadas: 

Figura 2 – Translation brief (2). 

 

Na Figura 2 é possível observar que, contrariamente ao que normalmente acontece, 

não só é dada indicação para proceder à tradução do nome do produto/serviço, como é 

ainda fornecida a solução de tradução a utilizar: “Compare Pesquisas”. Por esse motivo 
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se traduziu, em (10), “survey” por “pesquisas”; sem essa indicação, o mais provável seria 

ter-se traduzido essa palavra por “inquéritos”. Esta solução de tradução constitui 

também um exemplo da adoção do tom informal e amistoso na tradução e da tentativa 

de produzir um texto que soe natural diante do seu público – daí a omissão da referência 

a “journey”, na tradução. Em (11), por outro lado, o único aspeto a referir está 

relacionado com a questão da neutralidade de género. Uma das instruções que pode 

ser consultada na Figura 1 indica que as referências ao género devem ser neutras. Como 

tal, a possível tradução “Parabéns, estás registado/a” não era a mais ideal. Assim, em 

vez de se utilizar a voz passiva, utilizou-se antes a ativa, o que permitiu contornar esse 

problema. Por fim, o exemplo (12) constitui mais um exemplo do cumprimento das 

instruções que constam do translation brief. Como se pode verificar na Figura 2, é dada 

a indicação para não traduzir os placedholders “Client” e “Name”, pois serão 

substituídos pelos respetivos nomes do cliente e do utilizador mais tarde. É também 

solicitado, uma vez mais, que se procure traduzir as frases de modo neutro no que ao 

género diz respeito, para que se evitem conflitos de género, ao nível da frase, uma vez 

inseridos os nomes dos tais clientes e utilizadores. Como se pode observar pela tradução 

de “yet our records show you didn’t register for it” por “mas parece que ainda não te 

registaste”, essa solicitação foi devidamente respeitada, uma vez que a proposta de 

tradução não possui quaisquer indicações de género. Assim, é possível garantir que não 

se verificarão incongruências a este nível uma vez inseridos os nomes do utilizador e do 

cliente. 

De um modo geral, a análise do projeto realizado para este cliente permitiu reforçar 

as especificidades da tradução de textos operativos e enfatizar o quão importante é, 

para que se produza um texto de chegada de qualidade, facultar um translation brief o 

mais completo possível. No entanto, a realidade está longe de ser ideal e a realização 

deste estágio permitiu comprovar precisamente isso: dos 56 projetos realizados, alguns 

vinham acompanhados de algum tipo de instruções, mas só este incluía um translation 

brief.  
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2.2. Textos informativos 

Os textos informativos, tal como o nome indica, são aqueles que se concentram na 

transmissão de informação. São textos relativamente anónimos e que têm como 

principal função informar de forma rápida, precisa e completa ou descrever uma 

situação (Reiss, 2014). Os seguintes constituem exemplos de textos informativos: press 

releases, news reports, scientific reports, operating instructions, directions for use, 

patent specifications, treaties, educational texts, pulp fiction, etc. (Gambier, 2013, p. 65) 

Para Reiss (2014), determinar que um texto é do tipo informativo é determinar uma 

componente importante do seu método de tradução; content-focused texts require 

invariance in transfer of their content. (Reiss, 2014, p.30) Assim, quando confrontado 

com um texto deste tipo, o tradutor deve certificar-se de que o conteúdo do texto é 

representado na plenitude no texto de chegada. Tal significa que também o texto 

informativo é orientado para a língua de chegada: por se tratar do aspeto mais 

importante de um texto informativo, o conteúdo deve ser apresentado, ao leitor da 

tradução, numa forma linguística familiar (Jumpelt, 1961, p. 133, citado por Reiss, 2014). 

Em suma, a tradução de um texto informativo implica fidelidade ao nível do conteúdo, 

pelo que se deve priorizar a precisão da informação no ato de transmissão da mesma 

(Reiss, 2014).  

Os textos informativos podem ainda ser subcategorizados de acordo com a sua 

função comunicativa. Esta proposta é avançada por Susanne Göpferich (1995) que, 

partindo da tipologia textual de Katharina Reiss previamente descrita, decide 

concentrar-se exclusivamente nos textos informativos. Göpferich procede então à 

divisão deste tipo de textos nos seguintes: textos jurídico-normativos, textos de 

atualização orientados para o progresso, textos didático-instrutivos e textos de 

compilação do saber. A autora prossegue a sua subclassificação, desta vez debruçando-

se sobre os textos didático-instrutivos, dentro dos quais distingue textos unidirecionais 

de transmissão de saber teórico e textos bidirecionais orientados para a interação 

Homem/máquina (Göpferich, 1995, citado por Guimarães, 2012). Ora, é precisamente 

a este último tipo que pertencem os textos analisados nos próximos subcapítulos. 
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Quanto ao género, ambos constituem exemplos de manuais de instruções, pelo que se 

apresentará desde já as características inerentes à escrita – e tradução – deste tipo de 

documento.  

Posto isto, em que consiste, então, o manual de instruções? O dicionário Lexico (n.d.) 

define-o da seguinte forma: [a] book or booklet giving detailed information about how 

something should be done or operated. Já o dicionário Collins (n.d.) sugere uma 

definição ligeiramente mais específica: a booklet or book, usually accompanying an 

appliance, device, computer game or vehicle, which contains written guidelines 

informing how to use it. Todavia, definições como esta são claramente simplistas, pelo 

que se afigura fundamental, para uma análise mais profunda deste género de texto, 

analisar as suas características sob a perspetiva da escrita técnica.14 De acordo com 

Markel (2003, citado por Byrne, 2006), a documentação técnica demarca-se pelo facto 

de se ter em especial consideração o seu destinatário. Com efeito, a produção de um 

documento técnico é altamente influenciada por aspetos como os seguintes: age profile, 

job, experience, knowledge, seniority, tasks, problems, aims and objectives. (Byrne, 

2006, p. 48) Em suma, na produção de um texto técnico, o conteúdo, a abordagem, a 

estrutura, o estilo e a terminologia são adaptados ao perfil do público-alvo (Byrne, 

2006). Naturalmente, toda esta atenção ao recetor do documento técnico está 

intimamente relacionada com a função que o documento representa, uma função só 

passível de ser concretizada junto do destinatário; “technical communication is not 

meant to express a writer’s creativity or to entertain readers; it is intended to help 

readers learn or do something” (Markel, 2003, p. 8, citado por Byrne, 2006, pp. 48-49). 

 

14 Ambas as definições apresentadas surgem na sequência da pesquisa pelo vocábulo “instruction manual”. Uma vez 

que os dicionários (online) de língua portuguesa consultados – Infopédia e Priberam – não apresentam entradas 

específicas para “manual de instruções”, foi necessário recorrer aos de língua inglesa. Recorde-se, uma vez mais, que 

devido às restrições levantadas pelo surto de COVID-19, não foi possível, tanto durante a realização do estágio como 

durante a escrita deste relatório, proceder à consulta de material bibliográfico nos locais designados para esse efeito, 

nomeadamente bibliotecas. Como tal, foi necessário tirar partido dos recursos disponibilizados online, algo que, por 

um lado, implicou o reconhecimento das suas limitações, mas, por outro, incitou a procura de estratégias para as 

superar. 
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Por outras palavras, é porque as pessoas querem aprender a fazer alguma coisa – como 

a utilizar um determinado produto – que leem documentos deste género, 

nomeadamente manuais de instruções (Byrne, 2006). 

A tradução de textos técnicos, por seu turno, acarreta mais do que a simples 

transmissão de informação. Assim, o tradutor de um texto técnico deve garantir que é 

transmitida toda a informação relevante e que tal sucede de modo adequado e eficaz, 

facilitando ao utilizador do documento o processo de compreensão do conteúdo. 

Quanto mais fácil for de utilizar e assimilar informação, mais eficaz é o documento. Isto 

significa, portanto, que a qualidade de um texto técnico (inclusive da sua tradução) está 

pendente da concretização do objetivo para o qual é concebido (Byrne, 2006).  

Analisando a tradução técnica sob a perspetiva da profissão, Byrne (2006) 

argumenta que esta é, com alguma frequência, considerada um ramo menos prestigioso 

da tradução. Ainda assim, estima-se que a esmagadora maioria dos trabalhos de 

tradução que são realizados todos os anos seja de cariz técnico. Naturalmente, há uma 

grande diversidade de documentos com os quais os tradutores de textos técnicos 

podem trabalhar, nomeadamente os seguintes: manuals for the installation, operation, 

maintenance, repair or disposal of technical products such as devices, engines or 

software systems. Other common documents are product data sheets, product 

specifications, proposals, parts lists and catalogues (Schubert, 2010, p. 351). De facto, o 

manual de instruções é um dos géneros textuais de caráter técnico mais comuns, e pode, 

como o autor indica, abordar aspetos como a manutenção, reparação e descarte de um 

produto, para além das instruções de utilização do mesmo. 

Para terminar, e retomando a classificação proposta por Göpferich apresentada 

anteriormente, resta apenas relacionar este género textual com o tipo ao qual está 

associado. Ora, mais do que um texto informativo, referiu-se que o manual de instruções 

é um texto bidirecional orientado para a interação Homem/máquina. À luz da 

caracterização deste género acima avançada, a designação de Göpferich torna-se 

bastante evidente; é pelo facto de o manual de instruções se destacar pela interação 

necessária entre o utilizador do manual e o aparelho (ou outro produto) que recebe esta 

designação. Note-se, que, normalmente, o leitor possui diante de si o produto sobre o 
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qual trata o manual. Tal significa que a receção deste tipo de texto não pode ser 

independente do manuseio do produto. Antes pelo contrário, o leitor deve interagir com 

o objeto em questão, até porque só a “reação” do objeto permite ao leitor verificar se 

compreendeu corretamente o texto (Guimarães, 2012, p. 25).  

Sublinhadas as principais características do manual de instruções, é então possível 

avançar para a análise de projetos assim categorizados, a qual permitirá traçar mais 

alguns aspetos caracterizadores deste género textual. 

 

2.2.1. Cliente 14 

Tabela 8 – Caracterização dos projetos do Cliente 14. 

Número do 
projeto 

Par 
linguístico 

Palavras Tipo Género 
Área 

temática 

19 EN-PT 8.194 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

24 EN-PT 16.037 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

30 EN-PT 10.383 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

32 EN-PT 364 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

 

Ao Cliente 14 correspondem quatro projetos de tradução, os quais foram realizados 

em três semanas consecutivas. De facto, é importante referir que os Projetos 19, 24 e 

30 constituem, respetivamente, o primeiro, segundo e terceiro batch de um trabalho 

entregue por este cliente à Editrad. Por outras palavras, são três projetos interligados, 

mas que foram entregues à empresa separadamente (pelo que é natural que 

apresentem o mesmo tipo, género e área temática). Por conseguinte, cada um deles foi 

realizado em semanas diferentes, em alternância com outros projetos. O Projeto 32, por 

seu turno, foi realizado no dia seguinte à entrega do Projeto 30 e consistiu na tradução 

de apenas alguns excertos.  
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Tanto o Cliente 14 como o Cliente 22 levantaram diferentes problemas de tradução 

no que à terminologia diz respeito. De acordo com Newmark (1988), é precisamente a 

terminologia que permite distinguir a tradução técnica de outras formas de tradução, 

embora esta só constitua cerca de 5 a 10% de um texto. Ainda assim, não deixa de ser 

uma tipologia textual muito suscetível à utilização de termos específicos de áreas 

especializadas, o que pode, por seu turno, levantar complicações no processo de 

tradução – precisamente devido à dificuldade em encontrar uma tradução para esses 

termos.  

Assim, com o intuito de minimizar esse tipo de problema, procedeu-se à procura, 

logo após à receção do primeiro projeto (19), de uma fonte de consulta dos termos em 

inglês e das respetivas traduções. Na sequência dessa pesquisa, encontrou-se, 

justamente no site do cliente, um documento disponível em vários idiomas, 

nomeadamente em inglês e em português. Após uma análise do mesmo, verificou-se 

que a sua utilização poderia ser muito útil para a tradução, uma vez que continha muitos 

dos termos utilizados no ficheiro a traduzir. Deste modo, a estratégia passou por 

consultar o termo cuja tradução se procurava no documento em inglês e, de seguida, 

contrastá-lo com o documento em português para encontrar a tradução. Esta estratégia 

foi válida para todos os projetos realizados, mas insuficiente; com efeito, esta solução 

nem sempre permitiu obter resultados específicos, constituindo (13) um exemplo dessa 

mesma situação: 

Tabela 9 – Propostas de tradução – Cliente 14 (1). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(13) Flexible safety unit Módulo de segurança flexível 

 

A proposta de tradução apresentada em (13) é o resultado de um longo processo 

de pesquisa. De facto, e à semelhança do que se referiu acima, começou-se por 

procurar, no documento em inglês, o termo “Flexible safety unit”. A Tabela 10 apresenta 

as diferentes ocorrências deste termo no documento em inglês e o modo como são 

traduzidos no documento em português. Optou-se por transcrever todas as ocorrências 
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– ainda que repetidas – para que se possa contrastar a frequência de utilização de cada 

sugestão de tradução. 

Tabela 10 – Propostas de tradução apresentadas para “Flexible safety unit” nos 

documentos de referência consultados. 

Documento de referência em inglês Documento de referência em português 

Flexible Safety Units Unidades de Segurança Flexíveis 

Flexible Safety Unit Unidade de Segurança Flexível 

Flexible Safety Units Unidades de Segurança Flexíveis 

Flexible Safety Units Unidades de Segurança Flexíveis 

Flexible Safety Units Unidades de Segurança Flexíveis 

Flexible Safety Units Unidades de Segurança Flexíveis 

Flexible safety unit solid state outputs Relé de segurança flexível com saídas de 
estado sólido 

Flexible safety unit solid state outputs Relé de segurança flexível com saídas de 
estado sólido 

Flexible Safety Unit Relé de segurança flexível 

Flexible Safety Unit Relé de segurança flexível 

Flexible Safety Unit Relé de segurança flexível 

Flexible Safety Unit Relé de segurança flexível 

Flexible Safety Unit Relé de segurança flexível 

Flexible Safety Units Unidades de Segurança Flexíveis 

Flexible Safety Relay Unit Relé de segurança flexível 

 

Os resultados apresentados nesta tabela demonstram alguma variação na tradução 

do termo “Flexible safety unit”. Em suma, percebe-se uma instabilidade na tradução de 

“unit”, que tanto é traduzido por “unidade” como por “relé”. No artigo “Terminology 

and translation”, Cabré (2010) discute as razões pelas quais um problema de tradução 
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pode ser considerado terminológico. Em suma, Cabré refere que um problema de 

tradução terminológico é aquele que afeta termos, ou seja, unidades lexicais com um 

significado específico numa determinada área especializada do conhecimento. Ora, para 

além de explicar em que consiste este tipo de problema, Cabré refere ainda algumas 

situações que constituem exemplos de problemas terminológicos, entre as quais a 

seguinte: doubting whether a given unit of the target language is the most appropriate 

equivalent among the alternatives found. (2010, p. 359) Dada a incerteza gerada por 

este tipo de problema, foi então necessário procurar uma solução válida para o mesmo. 

Tal como Cabré (2010) refere, a resolução de um problema de terminologia não passa 

por encontrar uma estratégia que garanta equivalência (tal como acontece no processo 

de tradução), mas em encontrar um termo equivalente. Por esse motivo, deu-se 

continuação à procura por um termo equivalente noutras fontes de referência, no 

sentido de decidir se deveria ser utilizado “unidade”, “relé” ou até mesmo outro termo. 

Foi então encontrado outro documento, também no site do cliente, no qual se traduzira 

o referido termo por “Módulo de segurança flexível”. Ora, o produto descrito nesse novo 

documento e no manual de instruções a ser traduzido era precisamente o mesmo, o que 

me levou a destacar esta solução de tradução em detrimento das apontadas na Tabela 

10. Ainda assim, decidiu-se consultar também, no site do cliente, a página do referido 

produto. Na versão em inglês era utilizado o termo “Flexible safety unit”, enquanto na 

página localizada em português se utilizava “Módulo de segurança flexível”. Assim, 

chegou-se à conclusão de que este era o termo pelo qual se devia optar na tradução. 

Mas não só sobre a tradução de termos se refletiu durante a realização destes 

projetos. De facto, o mesmo se verificou com siglas; neste caso, não se questionou qual 

a solução de tradução mais apropriada, mas se era realmente necessário traduzi-las. 

Confira-se a Tabela 11, na qual se apresentam alguns exemplos relativos a esta questão: 

Tabela 11 – Propostas de tradução – Cliente 14 (2). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(14) 250VAC , 125VDC 250 VAC, 125 VDC 
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(15) NC contact Contacto NF 

(16) NO contact Contacto NA 

(17) EMC Directive 2014/30/EU Diretiva CEM 2014/30/UE 

(18) EC/EU Declaration of Conformity Declaração de Conformidade CE/EM 

 

No exemplo (14), é bastante evidente que as siglas “VAC” e “VDC” não sofreram 

quaisquer alterações no texto de chegada. Ora, de acordo com A Dictionary of 

Abbreviations (Vance, 2011), “VAC” e “VDC” significam, respetivamente, “Volts of 

alternating current” e “Volts of direct current”. Em português, as siglas “AC” (alternating 

current) e “DC” (direct current) são normalmente traduzidas por “CA” (corrente 

alternada) e “CC” (corrente contínua). No entanto, constatou-se que, no documento de 

referência acima referido, tais siglas não foram adaptadas na versão portuguesa do 

mesmo. Por outras palavras, as referências a “VAC” e “VDC” (bem como a “AC” e “DC”) 

mantiveram-se inalteradas na versão portuguesa. Por se tratar de um documento oficial 

do cliente, publicado no site do mesmo, considerou-se que não havia razões para 

questionar a sua autoridade. Assim, todas as menções a “VAC” e a “VDC” foram 

transferidas para o texto de chegada sem sofrer alterações. 

Também se procedeu à avaliação da necessidade de traduzir as siglas presentes em 

(15) e (16) com base nas referências às mesmas nos documentos em questão. Ao 

pesquisar por “NC contact” e “NO contact”, foi possível chegar à conclusão que estas 

siglas significam, em inglês, “normally closed” e “normally open”. No documento de 

referência em português, tais siglas surgem representadas por “NF” e “NA”, abreviações 

que remetem, naturalmente, para “normalmente fechado” e “normalmente aberto”. 

Posto isto, para “NC contact” e “NO contact” encontraram-se, respetivamente, as 

traduções “Contacto NF” e “Contacto NA”, as quais foram empregues no documento a 

traduzir. 

Por fim, há ainda casos em que não só é necessário efetuar a tradução de uma sigla, 

como há até traduções estabelecidas que devem ser adotadas; é o caso dos exemplos 

(17) e (18), onde as siglas EMC, EC e, naturalmente, EU devem ser traduzidas pelas siglas 
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correspondentes em português: CEM (Compatibilidade Eletromagnética), CE 

(Conformidade Europeia) e UE (União Europeia).  

De um modo geral, estes exemplos permitem chamar a atenção para a necessidade 

de ponderar o significado de todas as siglas (e acrónimos) que possam surgir no texto 

de partida e de as relacionar com o contexto do documento, pois só assim se pode 

determinar se devem ou não ser adaptadas no texto de chegada. Não o fazer poderá, 

certamente, fazer com que siglas que devam ser adaptadas acabem por não o ser, o que 

inevitavelmente se refletirá num acrescido esforço de compreensão do texto para o 

utilizador final deste. 

Um outro aspeto muito relevante da escrita técnica é aquilo que Byrne (2006) 

designa por “estilo” – algo que, na sua opinião, não deve ser considerado irrelevante 

para a tradução de documentos técnicos, ao contrário do que geralmente se possa 

pensar. Sobre este assunto, Byrne refere o seguinte: 

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. (2006, p. 4) 

Os exemplos presentes na Tabela 12 estão diretamente relacionados com esta 

questão, na medida em que ilustram a necessidade de reavaliar a organização dos 

elementos na frase:  

Tabela 12 – Propostas de tradução – Cliente 14 (3). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(19) Use DC supply satisfying requirements 
below to prevent electric shock. 

Para evitar choques elétricos, utilize uma 
fonte de alimentação DC que satisfaça os 
requisitos que se seguem. 



66 

(20) Check and take needed measures 
referring to the following table, and then 
apply supply voltage to X15. 

Consulte a tabela que se segue para tomar 
as medidas necessárias e, de seguida, 
aplique a tensão de alimentação no X. 

 

Comece-se por avaliar o exemplo (19). Em A Textbook of Translation, Newmark 

estabelece uma distinção entre diferentes elementos frásicos, apelidando-os de tema e 

rema:  

What is known, or may be inferred, or is the starting-point of a communication (the 

communicative basis) is to be regarded as the theme of a sentence; the elements 

which convey the new piece of information (the communicative nucleus) is the 

rheme. (1988, p. 61) 

Por outras palavras, Newmark refere que o tema de uma frase é a informação 

conhecida sobre a qual se vai acrescentar alguma coisa; o motivo pelo qual se vai 

comunicar. No texto de partida de (19), é possível perceber que o objetivo comunicativo 

da frase é informar como evitar choques elétricos. No entanto, o leitor só recebe essa 

informação no final da frase, contrariamente àquilo que Newmark (1988) defende; na 

opinião do autor, deve-se partir da informação conhecida (tema) para a desconhecida, 

ou seja, nova (rema). Por este motivo se procurou explicitar, no texto de chegada, o 

tema e o rema da frase, estruturando-os nessa sequência. Deste modo, o leitor percebe, 

desde o início, qual o objetivo comunicativo da frase, o que lhe permite interiorizar mais 

facilmente o núcleo comunicativo da mesma. De facto, também Weiss (1985, citado por 

Byrne, 2006) refere que a parte mais importante de uma frase – a informação que o 

autor pretende transmitir através dessa frase – deve surgir no fim da mesma, por assim 

ser melhor recordada pelo leitor.16 

 

15 Por questões de confidencialidade, o nome do produto é substituído, neste relatório, por “X”. 

16 Também a perspetiva funcional da frase, uma teoria defendida pelos representantes da Escola de Praga, estabelece 

que a articulação dos elementos de uma frase tem a função de ordenar a informação de acordo com uma perspetiva 

de importância e novidade. (Salih, 2008) De um modo geral, esta perspetiva pode ser sumarizada do seguinte modo: 
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Considere-se agora o exemplo (20). Göpferich (2009) refere que a informação – 

especialmente instruções – deve ser transmitida de forma sequencial. Por outras 

palavras, deve referir-se, em primeiro lugar, aquilo de que o utilizador precisará 

primeiro, e assim sucessivamente. Tal não se verifica inteiramente no TP de (20), onde 

a referência à consulta da tabela – aquilo que deve ser feito primeiro – só acontece em 

segundo lugar. No TCH, por outro lado, seguiu-se a indicação de Göpferich, tendo-se 

estruturado a informação segundo a ordem pela qual é necessária. 

Há situações, contudo, em que a solução de tradução mais adequada depende de 

fatores extratextuais (contrariamente ao que se verificou nos exemplos da Tabela 12); é 

o caso dos exemplos (21) e (22), cujas propostas de tradução apresentadas só puderam 

ser formuladas após uma consulta do documento a ser traduzido em formato PDF. 

Tabela 13 – Propostas de tradução – Cliente 14 (4). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(21) In the example of a right picture, the 
safety output of Unit C is “a” and “b”. 

No esboço à direita, a saída de segurança 
do Módulo C é “a” e “b”. 

(22) When indicators other than ERR indicator 
while ERR indicator keeps lit off, check 
and take needed actions referring to the 
following table.” 

Se o indicador ERR não acender e os 
outros indicadores estiverem 
intermitentes, consulte a tabela que se 
segue para tomar as medidas necessárias. 

 

O modo como a frase em (21) está formulada leva a crer que se está a falar de uma 

imagem “correta” ou “certa” – o que, naturalmente, não faz sentido nenhum. Na 

verdade, e tal como se podia deduzir, o que se pretendia era chamar a atenção para 

uma imagem no documento que surge do lado direito da página. Essa dedução só pôde, 

no entanto, ser confirmada após a consulta do documento PDF: 

 

functional sentence perspective explores the topic-focus structures and the relationships between the units of 

information in utterance (Adam, 2007, p. 14). 
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Figura 3 – Contexto do TP de (21) no documento PDF. 

 

Além de confirmar o modo como traduzir “a right picture”, consultar a versão em 

PDF do manual de instruções permitiu ainda selecionar uma palavra mais adequada para 

a tradução de “image” do que “imagem”: “esboço”. 

Do mesmo modo, a proposta de tradução apontada em (22) constitui o resultado 

da consulta da tabela mencionada no referido exemplo e apresentada na Figura 4: 

Figura 4 – Contexto do TP de (22) no documento PDF. 

 

A dificuldade na tradução da frase assinalada a amarelo deve-se à fraca qualidade 

de construção da mesma, o que a torna muito difícil de compreender e interpretar. 

Porém, consultar a referida tabela permitiu inferir a mensagem da mesma, o que se 

revelou fulcral para que o texto de chegada a transmitisse de modo claro; algo que 

passou pela inclusão, na tradução, da informação assinalada a verde na Figura 4 e que 

não consta do texto de partida. No caso de TPs mal formulados, Byrne (2006) refere que 

o tradutor técnico deve intervir sempre que necessário, de modo a apresentar a 

informação ao leitor da melhor forma possível. 

Com efeito, a qualidade do texto de partida foi um dos principais problemas 

encontrados no decorrer da realização de alguns destes projetos. A título de exemplo, 
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considerem-se os exemplos presentes na Tabela 14: 

Tabela 14 – Propostas de tradução – Cliente 14 (5). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(23) Failures involving the wiring of multipul 
Non-contact Door Switches 

Falhas que envolvem a ligação elétrica de 
vários fins de curso magnéticos 

(24) Aixiliary Error output Saída de erro auxiliar 

(25) Corresponds to categaory 4 Corresponde à categoria 4 

(26) Do not remove the termination connecter 
while the system is operating. 

Não remova o conector de fim de curso 
enquanto o sistema está em 
funcionamento. 

 

Naturalmente, os erros presentes nos exemplos da Tabela 14 não interferiram no 

processo de tradução, na medida em que não dificultaram o processo de compreensão 

da mensagem, do mesmo modo que (22) dificultou. Todavia, a presença de erros 

ortográficos como os acima apontados e a ausência de espaços entre palavras resultou 

num atraso no processo de tradução na CAT tool utilizada, o SDL Trados. Como se sabe, 

sempre que são confirmados novos segmentos numa memória de tradução, esta 

ferramenta analisa automaticamente os restantes segmentos e, caso haja full matches 

– ou seja, caso haja segmentos idênticos ao inserido na memória de tradução (Bowker 

& Fisher, 2010) –, é replicada essa tradução nesses mesmos segmentos. Esta é, 

claramente, uma funcionalidade muito prática, pois permite acelerar 

consideravelmente o processo de tradução, especialmente em textos com um grande 

número de full matches. Ora, o facto de haver segmentos com os erros apontados 

impediu, em alguns casos, o SDL Trados de reconhecer esses segmentos como um full 

match, o que obrigou à confirmação manual da tradução desses segmentos.  

Para além das implicações claras na produtividade do tradutor – diminuindo-a –, 

este tipo de erros denigre a imagem de documentos técnicos como manuais de 

instruções, pelo que é vital reduzir ao máximo a sua incidência. Esta necessidade é 

corroborada por Jody Byrne, que refere o seguinte: 
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As part of the editing process, it is essential that there are no typographical errors, 

style inconsistencies, grammatical or punctuation errors which can distract subjects 

or even cause them to doubt the validity of the technical material presented. This 

leads on to checking the document for both technical content and linguistic 

accuracy. (2006, p. 202) 

O tradutor não pode corrigir os erros do texto de partida, mas pode impedir que 

estes sejam propagados no texto de chegada e/ou que novos sejam criados. Como tal, 

é fundamental fazer uma revisão atenta de todo o trabalho desenvolvido, algo que pode 

ser potencializado por funcionalidades de QA presentes em CAT tools como o SDL 

Trados Studio. 

Do mesmo modo que é importante mitigar a repercussão de erros ao nível 

ortográfico, é importante assegurar a consistência estilística do texto. Em manuais de 

instruções, é muito comum a utilização das mesmas estruturas sintáticas e, em alguns 

casos, até das mesmas frases. Por esse motivo, Byrne (2006, p. 185) apela a que se 

procure sempre garantir essa consistência; by consistently using the same constructions 

to present information, the text assumes a certain visual or iconic consistency with each 

visual representation being associated with the information it conveys in image memory. 

No entanto, a consistência que se pretende não estava presente nos manuais de 

instruções traduzidos para este cliente, como se pode verificar pela observação da 

Tabela 15: 

Tabela 15 – Propostas de tradução – Cliente 14 (6). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(27) Load current: Corrente de carga: 

(28) Incandescent lamp : Lâmpada incandescente: 

(29) (see note 2.) (Ver Nota 2) 

(30) Rated power consumption (See Note1) Consumo de energia nominal (Ver Nota 1) 
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(31) Internal impedance : approx. 2.8kohm 
(see note2) 

Impedância interna: aproximadamente 
2,8 kohm (Ver Nota 2) 

(32) (See Note3, 4) (Ver Notas 3, 4) 

(33) refer 5.Application Examples in detail. Para mais detalhes, consulte “5. Exemplos 
de Aplicações”. 

(34) Refer to ‘6 Category of ISO13849-1’ for 
details. 

Para mais detalhes, consulte “6. Categoria 
de EM13849-1”. 

(35) For details, see following “Safety 
Distance”. 

Para mais detalhes, consulte “Distância de 
Segurança”. 

(36) (*1) See 7 Fault Detection for details. (*1) Para mais detalhes, consulte “7. 
Deteção de Falhas”. 

 

Os exemplos (27) e (28) são demonstrativos da falta de consistência na pontuação, 

algo que não deve, claramente, ser repercutido na tradução. Já os exemplos (29) a (32) 

ilustram o modo como são apresentadas, no texto de partida, as referências a outros 

momentos do texto. Como se pode verificar, essas referências são altamente 

inconsistentes no modo como são tipografadas, pelo que se deve adotar um estilo de 

apresentação das mesmas no texto de chegada e replicá-lo em todas as instâncias em 

que ocorrem. Por fim, as propostas de tradução dos exemplos (33) a (36) salientam o 

paralelismo que subjaz a estas construções, mas que não está concretizado no texto de 

partida. Segundo Byrne (2006), partes de frases que são semelhantes – ou paralelas – 

em significado também devem ser paralelas na sua estrutura. Quando não há 

paralelismo, contudo, verifica-se o que Byrne descreve no excerto a seguir transcrito: 

When there is a lack of parallelism, some of the grammatical elements in a sentence 

do not balance with the other elements in the sentence or another sentence. What 

makes this undesirable, apart from potential grammatical errors, is that it distracts 

the reader and prevents the message from being read quickly and clearly. 

(Mancuso, 1990, p. 232, citado por Byrne, 2006, p. 88) 

Por esse motivo, optou-se por adotar sempre a mesma construção na tradução dos 
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referidos exemplos. Assim, para além de evitar problemas de compreensão, esta 

estratégia de simetria gramatical permite reforçar ideias, ajudando também o leitor a 

recordar informação mais facilmente (White, 1996, citado por Byrne, 2006). Neste caso 

em particular, a adoção desta estrutura simétrica aumenta a consistência e 

previsibilidade do texto (Byrne, 2006). Por conseguinte, o leitor interioriza mais 

facilmente a informação, o que lhe permite retomá-la sem dificuldades sempre que 

necessário. 

 

2.2.2. Cliente 22 

Tabela 16 – Caracterização dos projetos do Cliente 22. 

Número do 
projeto 

Par 
linguístico 

Palavras Tipo Género 
Área 

temática 

50 EN-PT 78.924 Informativo 
Manual de 
instruções 

Engenharia 
mecânica 

56 EN-PT 2.566 Informativo 
Manual de 
instruções 

Engenharia 
mecânica 

 

O último cliente a ser analisado neste relatório é o Cliente 22, um cliente para o qual 

se traduziram mais de 80.000 palavras, o maior número de palavras traduzidas por 

cliente em todo o estágio. O Projeto 50 foi traduzido ao longo de 14 dias de trabalho, 

pelo que, durante a realização deste projeto, se traduziram em média 5.637 palavras 

por dia, um valor bem acima do maior número médio de palavras traduzidas por dia 

apontado na Tabela 1 (4.885, correspondente ao mês de abril). 

À semelhança do que se verificou no cliente descrito anteriormente, também aqui 

se verificaram diversas dificuldades de tradução que tiveram por base problemas 

terminológicos. Contudo, comparando o volume de palavras traduzidas dos Clientes 14 

e 22 (34.978 e 81.490, respetivamente), é facilmente compreensível que esse problema 

tenha adquirido uma dimensão maior neste cliente, uma vez que todo o projeto 

apresenta uma forte componente terminológica. Ademais, ao passo que para os 
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projetos do Cliente 14 se utilizou, maioritariamente, um documento de referência para 

a pesquisa terminológica, o mesmo não se verificou na realização destes dois projetos, 

pelo que se teve de recorrer a outras estratégias de pesquisa de terminologia, 

nomeadamente à memória de tradução do projeto e à plataforma IATE. Contudo, nem 

sempre estes recursos se revelaram suficientes, o que levou a que, nesses casos, se 

tivesse de pesquisar na Internet propostas de tradução. A Tabela 17 lista uma série de 

termos cujas traduções apontadas resultam de pesquisas desse género: 

Tabela 17 – Propostas de tradução – Cliente 22 (1). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(37) Idler arm Alavanca intermédia da direção 

(38) Four-prong knob Manípulo de quatro pontas 

(39) Machinist square Esquadro de alta precisão 

(40) Socket Chave de caixa 

(41) Deep well socket Chave de caixa sextavada longa 

(42) Socket wrench Chave de roquete 

(43) Open-ended wrench Chave de bocas 

(44) Hex key Chave Allen 

 

Não estando à disposição qualquer outro método de consulta de terminologia, 

encontrar soluções de tradução para os termos em inglês da Tabela 17 implicou recorrer 

à estratégia de tentativa e erro; ou seja, procedeu-se a uma série de pesquisas em 

diversos sites na tentativa de encontrar um termo equivalente na língua de chegada. No 

caso do termo em (37), encontrou-se um site localizado tanto em inglês como em 

português, o que permitiu chegar à proposta de tradução apresentada na tabela. As 

figuras que se seguem ilustram o que acaba de ser referido: 
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Figura 5 – Informação consultada para a resolução de problema terminológico (1). 

 

Fonte: https://www.autopartspro.co.uk/japanparts-2164071 

Figura 6 – Informação consultada para a resolução de problema terminológico (2). 

 

Fonte: https://www.expertautopecas.pt/japanparts-2164071 

 

Uma vez encontrada uma solução de tradução com recurso a esta estratégia, 

passou-se a procurar sempre sites localizados nos dois idiomas. Porém, sites que 

reúnam essas condições são muito raros, pelo que, para os restantes termos, foi 

necessário contrastar imagens e descrições dos produtos em sites na língua de partida 

com as de sites na língua de chegada; só assim era possível garantir que os termos nas 

duas línguas correspondiam ao mesmo conceito. Atente-se nas figuras que se seguem: 

https://www.autopartspro.co.uk/japanparts-2164071
https://www.expertautopecas.pt/japanparts-2164071
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Figura 7 – Informação consultada para a resolução de problema terminológico (3). 

 

Fonte:  

https://www.carrlane.com/en-us/product/handles-knobs-screw-clamps/four-prong-knobs-screw-clamps/four-

prong-knobs-phenolic 

Figura 8 – Informação consultada para a resolução de problema terminológico (4). 

 

Fonte: 

https://www.norelem.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/NORELEM/DataSheet/pt/06/06181_K_Datasheet_17322_

Man_pulos_de_quatro_pontas_pe_as_de_a_o_inoxid_vel_forma_K_com_bucha_roscada--pt.pdf 

 

As imagens nas Figuras 7 e 8 permitem comprovar que “four-prong knob” e 

“manípulo de quatro pontas” correspondem, respetivamente, na língua de partida e de 

chegada, ao mesmo conceito. É importante sublinhar que a terminologia, enquanto 

campo do conhecimento, trata, conforme já se referiu, do estudo de termos, sobre os 

quais Cabré refere o seguinte: 

From the cognitive point of view, terms constitute conceptual units representing 

https://www.carrlane.com/en-us/product/handles-knobs-screw-clamps/four-prong-knobs-screw-clamps/four-prong-knobs-phenolic
https://www.carrlane.com/en-us/product/handles-knobs-screw-clamps/four-prong-knobs-screw-clamps/four-prong-knobs-phenolic
https://www.norelem.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/NORELEM/DataSheet/pt/06/06181_K_Datasheet_17322_Man_pulos_de_quatro_pontas_pe_as_de_a_o_inoxid_vel_forma_K_com_bucha_roscada--pt.pdf
https://www.norelem.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/NORELEM/DataSheet/pt/06/06181_K_Datasheet_17322_Man_pulos_de_quatro_pontas_pe_as_de_a_o_inoxid_vel_forma_K_com_bucha_roscada--pt.pdf
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nodes of knowledge which are necessary and relevant in the content structure of a 

field of specialty and which are projected linguistically through lexical units. All the 

conceptual nodes together constitute the conceptual structure of a field. (2010, p. 

357) 

Contrastando a atividade do terminólogo com a do tradutor, Cabré (2010) 

acrescenta que, para o primeiro, o conceito constitui o seu ponto de partida, enquanto 

que, para o segundo, o conceito consiste no ponto intermédio entre o termo na língua 

de partida e o seu equivalente na língua de chegada. Interpretando o processo acima 

descrito à luz desta teoria, torna-se evidente a veracidade da mesma: primeiro, 

começou-se por assumir que “four-prong knob” consistia num termo para o qual era 

necessário encontrar um equivalente na língua de chegada; de seguida, procedeu-se à 

identificação do conceito realizado lexicalmente, na língua de partida, por “four-prong 

knob”; por fim, uma vez identificado o conceito, procedeu-se à procura do termo que, 

na língua de chegada, representa lexicalmente esse mesmo conceito. Posto isto, é 

possível compreender por que motivo Cabré (2010) afirma que a primeira função dos 

termos é a representação de conhecimento especializado.  

Os termos presentes na Tabela 17 constituem apenas uma pequena fração de toda 

a terminologia com a qual se lidou no decorrer da realização destes projetos. 

Inevitavelmente, e tendo o Projeto 50 a extensão que tem, surgiram algumas 

dificuldades na gestão de terminologia, as quais foram colmatadas de duas formas: pelo 

recurso ou às fichas de tradução descritas no primeiro capítulo deste relatório ou às 

funcionalidades do próprio SDL Trados Studio. De facto, julgo ser interessante analisar 

de que modo uma CAT tool como esta pode ser vantajosa na tradução de textos de tão 

grande dimensão e tão forte teor terminológico. Essencialmente, há três 

funcionalidades que devem ser destacadas: Concordance, AutoSuggest e filtros.  

De um modo geral, a funcionalidade Concordance permite pesquisar texto nos 

segmentos (tanto do TP como do TCH) que constam da memória de tradução (Walker, 

2014), pelo que é especialmente útil para a pesquisa de palavras cuja tradução se 
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desconhece (mas que podem já ter aparecido noutros projetos e, consequentemente, 

ter sido traduzidas por outros tradutores)17 ou simplesmente para a pesquisa de 

palavras que se sabe já terem sido traduzidas num momento anterior da tradução, 

pretendendo-se agora recuperar a tradução utilizada. 

O AutoSuggest, por seu turno, é uma funcionalidade de escrita preditiva cuja 

principal função é descrita por Walker da seguinte maneira: AutoSuggest speeds up the 

process of typing and translating by offering matches on strings of text inside segments, 

as opposed to the segment-level matches offered by the TM, and can be used in 

conjunction with a TM. (2014, p. 48) Realmente, por diversas vezes se traduziu 

segmentos que consistiam unicamente na designação de uma determinada peça ou 

ferramenta. Uma vez confirmados, esses segmentos eram introduzidos na memória de 

tradução, o que os tornava passíveis de serem apresentados em sugestões de 

AutoSuggest, sempre que um novo segmento apresentasse uma dessas designações já 

inseridas na MT.  

Por fim, recorreu-se aos filtros sempre que se pretendia procurar uma certa palavra 

ou fragmento textual no TP ou no TCH do projeto a traduzir. Para além de permitir 

consultar – dentro do próprio projeto – de que modo um determinado termo foi 

traduzido (para se empregar novamente a mesma tradução), esta funcionalidade 

permite modificar segmentos previamente traduzidos. Assim, sempre que surgia a 

necessidade de, por exemplo, alterar a tradução de um determinado termo em todos 

os segmentos em que ocorria, bastava aplicar um filtro a esse termo que só eram 

apresentados os segmentos (ou do TP ou do TCH) nos quais era utilizado.  

De um modo geral, estas funcionalidades foram muito importantes para a agilização 

 

17 Neste caso, não se sabe, efetivamente, se a MT vai apresentar qualquer resultado. Nesse sentido, esta pesquisa no 

Concordance assemelha-se à pesquisa que se faz em bases de dados como o IATE. Para além disso, é uma pesquisa 

que só é possível quando se utilizam memórias de tradução que vão sendo constantemente atualizadas à medida que 

novos projetos vão sendo realizados. A principal vantagem de utilizar o Concordance com este intuito é que, quando 

apresenta resultados, permite manter a coerência no modo como as mesmas palavras vão sendo traduzidas em 

projetos diferentes, algo ainda mais relevante quando esses projetos pertencem ao mesmo cliente. 
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do processo de tradução, facilitando a pesquisa terminológica num projeto tão denso 

no que a esse aspeto diz respeito. Por esta perspetiva, são inegáveis as vantagens que 

ferramentas de apoio à tradução como o Trados Studio representam para o tradutor. 

Ainda assim, há também situações, levantadas pelas circunstâncias de tradução em CAT 

tools, que podem provocar erros de tradução – especialmente quando não é possível 

consultar o documento que se está a traduzir num outro formato, nomeadamente num 

documento Word ou PDF. Já no subcapítulo anterior se constatou que pode ser muito 

benéfico consultar o PDF do documento original, uma vez que fazê-lo pode ajudar a 

resolver problemas de tradução levantados por problemas inerentes à qualidade do 

texto de partida. Aqui, por outro lado, não é por esse motivo que se apela à consulta do 

documento original, mas para evitar criar erros de tradução no texto de chegada, 

instigados pela segmentação do texto na CAT tool. Atente-se na tabela que se segue, 

onde cada exemplo diz respeito a dois segmentos consecutivos: 

Tabela 18 – Propostas de tradução – Cliente 22 (2). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(45) Dynamic vertical Carregamento vertical 

Loading dinâmico 

(46) Mac or SMC Solenoid Válvulas eletromagnéticas 

Valves Mac ou SMC 

 

O problema que subjaz aos segmentos (45) e (46) tem que ver com o facto de ambos 

os segmentos estarem, na verdade, associados, mas aparecerem segmentados na CAT 

tool. Repare-se no modo como estes segmentos surgem no documento original: 
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Figura 9 – Contexto do TP de (45) no documento PDF. 

 

Figura 10 – Contexto do TP de (46) no documento PDF. 

 

Em (45), mesmo sem o acesso ao documento original seria possível deduzir que 

ambos os segmentos estão relacionados, uma vez que “Dynamic vertical” por si só não 

faz grande sentido. Em (46), todavia, já era mais fácil cair no erro de traduzir cada 

segmento isoladamente, especialmente para um tradutor inexperiente e pouco ou nada 

familiarizado com a terminologia da área sobre a qual trata o texto. Por este motivo, é 

muito importante que todos os clientes disponibilizem aos tradutores o documento a 

traduzir num formato que permita a consulta contextualizada do texto, pois tal permite-

lhes esclarecer dúvidas como esta (o que fortalece a confiança dos mesmos em relação 

ao trabalho que realizam) e, consequentemente, evitar erros de tradução 

desnecessários.  

Considere-se agora a Tabela 19, a qual apresenta uma série de exemplos que 

partilham entre si uma mesma estratégia de tradução. De um modo geral, procurou-se 

que as propostas de tradução apresentadas refletissem a mensagem do texto de 

partida, ainda que para isso fosse necessário proceder a um afastamento, do ponto de 
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vista do léxico e/ou da sintaxe, em relação ao texto original. Esta questão da 

naturalidade já foi abordada aquando da discussão do teste de tradução, por ser 

particularmente relevante na tradução de textos operativos. No entanto, tal também 

pode ser muito importante na tradução de textos informativos – como os manuais de 

instruções –, sendo precisamente isso que os exemplos presentes nesta tabela 

pretendem comprovar: 

Tabela 19 – Propostas de tradução – Cliente 22 (3). 

 Texto de partida Texto de chegada 

(47) Manually rotate the mechanism 
counterclockwise 

Rode manualmente o mecanismo para a 
esquerda 

(48) Place the pan out of the way of foot 
traffic. 

Resguarde o depósito para que ninguém 
vá contra ele. 

(49) The most common finish is a smooth bead 
blasted finish 

O acabamento mais comum é o que se 
caracteriza por uma superfície uniforme 
acetinada ou em mate 

(50) In the System Tray, right-click the network 
icon. 

Na barra de tarefas ou nos ícones 
escondidos, clique com o botão direito do 
rato no ícone de rede. 

Figure PH0 – System Tray, Network Icon Figura PH0 – Barra de tarefas, Ícone de 
rede 

 

Em 1964, Nida formulou o conceito de “equivalência dinâmica”, o qual é 

sucintamente descrito por Byrne da seguinte maneira: 

Dynamic equivalence (…) is based on the notion that the target text should have the 

same effect on its audience as the source text had on its own audience. With this 

type of equivalence the emphasis is not so much on finding a target language match 

for a source language message but rather on creating the same relationship 

between the target audience and the message as that which existed between the 

source language audience and the message. (Nida, 1964, p. 159, citado por Byrne, 
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2006, p. 28) 

Apesar das críticas geralmente feitas às teorias de equivalência – que, por seu turno, 

instigaram o desenvolvimento das teorias funcionalistas –, Byrne (2006) reconhece que 

a noção de equivalência dinâmica de Nida se aproxima bastante daquilo que o 

funcionalismo veio a advogar. De facto, do mesmo modo que a equivalência dinâmica 

apela à reprodução do efeito ou função do TP no TCH através da equivalência do efeito 

comunicativo extralinguístico, também as teorias funcionalistas se concentram na 

função do TCH, considerando, no processo de tradução, aspetos da ordem da 

pragmática (Byrne, 2006). Essencialmente, Nida enfatiza que a mensagem do texto de 

partida deve ser adaptada às necessidades linguísticas e expectativas culturais do 

recetor do texto de chegada; para isso, é necessário garantir que a mensagem seja 

transmitida de forma totalmente natural (Munday, 2016): Nida (...) defines the goal of 

dynamic equivalence as seeking ‘the closest natural equivalent to the source-language 

message’  (Nida, 1964, p. 166, Nida & Taber, 1969, p 12, citado por Munday, 2016, p. 

68). Em suma, foi isso que se procurou concretizar nos exemplos que constam da Tabela 

19. Para cada um deles procurou-se respeitar os quatro requisitos de tradução 

apontados por Nida, requisitos esses que o autor considera cruciais para que se 

estabeleça o efeito equivalente pretendido. Sinteticamente, para que isso aconteça é 

necessário que a tradução faça sentido, transmita o tom do original, seja expressa de 

modo simples e natural e, por fim, espolete uma resposta semelhante no leitor do texto 

de chegada (Munday, 2016). 

O exemplo (47) é aquele que implicou um menor desvio em relação ao texto 

original. Poder-se-ia até argumentar que não era necessário proceder a qualquer desvio, 

uma vez que também se pode dizer, na língua de chegada, “Rode manualmente o 

mecanismo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio”. O utilizador do manual 

de instruções certamente compreenderia a indicação, mas não, talvez, sem um certo 

estranhamento; embora possível, acredita-se não ser uma expressão muito habitual 

nesta língua e sem dúvida muito menos comum do que na língua de partida. Além disso, 

por diversas vezes se utilizaram expressões como esta e “clockwise”, muitas delas em 

frases muito mais complexas do ponto de vista instrucional. Ora, utilizar a designação 
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“no sentido (contrário ao) dos ponteiros do relógio” resultaria numa tradução muito 

mais palavrosa, o que viola a primeira dimensão de compreensibilidade descrita por 

Göpferich e que diz respeito à concisão: [a] text has an ideal degree of concision if the 

mental denotation model conveyed in the text has been reduced to the minimum of 

information that is absolutely necessary or relevant for the text to fulfil its 

communicative function. (2009, p. 40) Assim, acredita-se que esta proposta de tradução 

não só respeita este princípio, como também permite estabelecer com o seu 

destinatário a mesma relação estabelecida entre o texto original e respetivo público-

alvo. 

Passando à análise do exemplo (48), é bastante percetível que, neste caso, as 

modificações não se restringem ao nível lexical, conforme se verificou no exemplo 

anterior. Aqui, por outro lado, foi necessário interpretar a mensagem do TP e transferi-

la para o TCH, estruturando-a, do ponto de vista linguístico, de uma forma que fizesse 

sentido para o leitor da tradução. Note-se que a noção de equivalência dinâmica 

defende que uma tradução só é bem sucedida se a mensagem for transmitida com 

sucesso à cultura de chegada (Byrne, 2006), algo que nunca seria possível se não se 

procedesse a um afastamento em relação ao modo como este texto de partida verbaliza 

a mensagem em questão. 

No subcapítulo anterior referiu-se que, de acordo com Cabré (2010), resolver um 

problema de tradução (que não terminológico) passa por encontrar uma estratégia que 

assegure a equivalência entre o conteúdo do texto de partida e o do texto de chegada. 

É isso que se verifica, uma vez mais, em (49). Neste exemplo, o problema encontrado 

prendia-se com a tradução de “smooth bead blasted finish”, uma descrição de difícil 

compreensão para qualquer pessoa que não esteja a par do seu significado. Assim, a 

tradução deste exemplo implicou descodificar, em primeiro lugar, a mensagem, pois só 

assim se poderia transmiti-la de forma percetível ao público de chegada. Para isso, a 

consulta da informação que consta da Figura 11 foi absolutamente crucial: 
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Figura 11 – Informação consultada para a resolução de problema de tradução. 

 

Fonte: https://www.3dhubs.com/knowledge-base/surface-finishes-cnc-machinining/#bead-blasting 

 

Para a produção do texto de chegada, decidiu-se então traduzir este “bead blasted 

finish” por aquilo que o caracteriza: “uma superfície uniforme acetinada ou em mate”. 

Por outras palavras, empregou-se a estratégia de tradução designada por Newmark 

(1988) de “descriptive equivalent”.  

Por fim, o exemplo (50) consiste em dois segmentos diferentes, mas que serão 

analisados em conjunto por estarem, naturalmente, interligados. Começando por 

analisar o TP do primeiro segmento, é percetível que o problema reside na tradução de 

“system tray”. Com efeito, se se encarar a tradução de “system tray” como um problema 

terminológico, este caracteriza-se pelo facto de não se saber se existe, na língua de 

chegada, uma unidade lexical semântica e pragmaticamente equivalente ao termo 

utilizado no texto de partida (Cabré, 2010). Após uma pesquisa pelo significado desse 

termo, encontrou-se a seguinte informação: 

Introduced with Windows 95, the system tray is located in the Windows Taskbar 

(usually at the bottom next to the clock) and contains miniature icons for easy 

access to system functions such as fax, printer, modem, volume, and more. Double 

click or right click on an icon to view and access the details and controls. In later 

versions of Windows (such as Windows 7, 8) the system tray can be shown 

permanently on your task bar or could be hidden as a pop-up. (Beal, n.d.) 

Após a leitura desta explicação foi então possível adquirir uma perceção do conceito 

representado pelo termo “system tray”, corroborada pela consulta da versão PDF do 

manual a ser traduzido: 

https://www.3dhubs.com/knowledge-base/surface-finishes-cnc-machinining/#bead-blasting
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Figura 12 – Contexto do TP de (50) no documento PDF. 

 

A leitura desta explicação e a observação da Figura 12 (na qual está presente o 

“system tray” de uma versão do Windows igual ou superior à 7) permitiu chegar à 

conclusão que, embora seja mais frequente o mencionado ícone de rede estar presente 

na própria barra de tarefas (“Windows Taskbar”, no excerto acima), também é possível 

que esse ícone esteja presente naquilo que em português se designa por “ícones 

escondidos” e que corresponde, na passagem transcrita, ao “pop-up” no qual se pode 

esconder o “system tray”. Na Figura 12, assinalou-se com um círculo amarelo o ícone 

que permite aceder aos “ícones escondidos”.  

Em síntese, esta contextualização visa justificar o porquê de se ter traduzido “In the 

System Tray” por “Na barra de tarefas ou nos ícones escondidos”. Ora, visto que é 

possível que o ícone de rede esteja presente tanto na barra de tarefas como nos ícones 

escondidos – e tendo em conta que não se encontrou um termo equivalente, em 

português, para “system tray”18 – acreditou-se ser mais apropriado fazer referência a 

ambas as localizações no texto de chegada. Tal, contudo, já não se verifica na proposta 

de tradução apontada para o segundo segmento. Uma vez que o TP consiste na legenda 

da imagem presente na Figura 12, não fazia sentido fazer referência aos ícones 

escondidos, quando, na referida imagem, o ícone de rede surge na barra de tarefas. 

Assim, estes dois segmentos demonstram o quão importante pode ser consultar o 

documento original que se está a traduzir – um documento no qual se pode consultar o 

contexto de cada segmento –, pois fazê-lo pode contribuir para a produção de soluções 

de tradução mais adequadas. Mais do que isso, este exemplo demonstra que a atividade 

 

18 Na pesquisa por um termo equivalente a “System tray”, verificou-se que, em português do Brasil, se utiliza a 

designação “Bandeja do sistema”. Porém, como não se verificou a utilização desta designação em fontes fidedignas 

escritas em português europeu, optou-se por não a utilizar. 
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do tradutor é mais do que simplesmente traduzir palavras, é compreender o que 

representam e saber transmitir essa informação da forma que é melhor representada 

no contexto da língua e cultura de chegada. Conforme afirma Byrne (2006) a propósito 

da noção de equivalência dinâmica, uma tradução bem-sucedida capta o sentido do 

texto de partida, e não apenas as palavras. 
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Conclusão 

O presente relatório teve como principal objetivo relatar, de modo completo e 

minucioso, todos os aspetos relativos ao estágio curricular realizado na empresa de 

tradução Editrad. Estruturado em dois grandes capítulos, cada um encarregou-se de 

facultar informações de diferentes âmbitos, mas igualmente importantes para que se 

possa agora traçar algumas considerações finais quanto a esta experiência de estágio. 

O primeiro capítulo começou por descrever as circunstâncias que levaram à 

realização deste estágio na Editrad, passando, a seguir, à apresentação da empresa e ao 

ambiente de trabalho que, como se referiu, acabou por ser bastante diferente do 

inicialmente previsto. Com efeito, praticamente todo o estágio foi realizado em regime 

de teletrabalho – na sequência da imposição do dever de recolhimento domiciliário –, 

algo que teve claras repercussões no modo como foram colmatadas algumas das 

dificuldades de tradução que surgiram. Ora, não sendo possível frequentar quaisquer 

bibliotecas, não tive outra opção senão recorrer inteiramente aos recursos disponíveis 

na Internet para a resolução dessas mesmas dificuldades. Ainda que estes tenham 

acabado por ter sido sempre suficientes, acredito que, por vezes, teria sido também 

muito útil poder consultar dicionários especializados e outro tipo de documentos em 

suporte físico. Ademais, trabalhar a partir de casa resultou numa fusão dos meus locais 

de residência e de trabalho, algo que teve tanto de vantajoso como de desvantajoso, 

mas ao qual me fui habituando no decorrer do estágio. Acima de tudo, procurei ser 

disciplinado, estabelecendo uma distinção rigorosa entre momentos de trabalho e de 

lazer. Embora nem sempre tenha sido possível evitar distrações causadas pelo simples 

facto de estar a trabalhar em casa – um local onde raramente estive a sós – acredito que 

tal não teve grandes repercussões na minha produtividade ou na qualidade do meu 

trabalho. 

Ainda no primeiro capítulo, procedeu-se também à descrição dos projetos 

realizados ao longo dos três meses de estágio. Recorrendo a uma série de gráficos, 

procurou-se, por um lado, demonstrar o volume de trabalho realizado por mês e em 

cada par linguístico e, por outro, classificar cada um dos projetos efetuados de acordo 
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com o seu tipo, género e área temática. A classificação dos projetos nestas três 

categorias permitiu dar a conhecer, de modo mais concreto, o tipo de trabalho realizado 

no decurso do estágio, algo que veio, claramente, a ser complementado pela análise que 

se seguiu no Capítulo 2. 

De facto, a segunda parte deste relatório teve como propósito não só descrever 

problemas de tradução, mas enquadrá-los no contexto de cada projeto. Uma vez que o 

tipo e o género influenciam tanto o modo de redação como de tradução de um texto, 

julgou-se fundamental proceder a essa contextualização para melhor fundamentar as 

soluções de tradução apresentadas. 

No contexto dos textos operativos, procedeu-se à análise de dois géneros bastante 

distintos: a descrição de produto e o e-mail. No caso dos textos informativos, 

analisaram-se apenas exemplos provenientes de manuais de instruções. Ao analisar 

cada um dos 50 exemplos aqui transcritos no contexto do tipo e género a que 

pertencem, acredita-se ter-se justificado o que fez de cada exemplo um problema ou 

caso especial de tradução; por seu turno, cada solução apresentada surge também no 

âmbito desse mesmo contexto, algo que permitiu justificar cada proposta de tradução. 

De um modo geral, o estágio realizado permitiu-me aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante a frequência do MTSL e, talvez mais importante ainda, adquirir 

outros tantos – aqueles apenas possíveis de se adquirir ao contactar-se diariamente com 

projetos reais de tradução. Por este motivo, esta foi, sem dúvida, uma experiência de 

aprendizagem bastante positiva, uma experiência que acredito ter sido apenas a 

primeira de muitas que se lhe seguirão. 
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Anexos 

Anexo 1 – Projetos de tradução 

Tabela 20 – Projetos de tradução realizados. 

Núm. do 
projeto 

Data de 
início 

Data de 
conclusão 

Software Par linguístico 
Núm. de 
palavras 

Cliente Tipo Género Área temática 

1 17.02 17.02 SDL Trados EN-PT 283 1 Operativo 
Descrição de 

produto 
Tecnologia 

2 17.02 17.02 SDL Trados ES-PT 202 2 Operativo E-mail Logística 

3 17.02 18.02 SDL Trados EN-PT 2269 3 Informativo Livro branco Logística 

4 18.02 19.02 SDL Trados EN-PT 2848 4 Informativo Folheto Eletrónica 

5 19.02 19.02 SDL Trados EN-PT 75 5 Informativo Bula Medicina 

6 19.02 19.02 SDL Trados EN-PT 192 6 Informativo 
Apresentação 
PowerPoint 

Energias 
renováveis 

7 19.02 19.02 SDL Trados EN-PT 38 4 Informativo Software Tecnologia 

8 19.02 19.02 PowerPoint PT-BR - PT-PT 1771 6 Informativo 
Apresentação 
PowerPoint 

Energias 
renováveis 
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9 19.02 20.02 SDL Trados EN-PT 6494 7 Informativo Página Web Tecnologia 

10 20.02 20.02 SDL Trados EN-PT 186 8 Informativo Folheto Medicina 

11 20.02 20.02 SDL Trados ES-PT 671 2 Operativo E-mail Logística 

12 21.02 21.02 SDL Trados EN-PT 907 3 Informativo Página Web Logística 

13 21.02 21.02 SDL Trados EN-PT 798 9 Informativo Indeterminado Tecnologia 

14 21.02 21.02 SDL Trados EN-PT 286 10 Informativo Software Tecnologia 

15 21.02 21.02 Word EN-PT 190 11 Informativo 
Manual de 
instruções 

Medicina 

16 21.02 21.02 SDL Trados EN-PT 56 12 Informativo 
Especificações 

de produto 
Construção 

17 21.02 24.02 SDL Trados EN-PT 1772 7 Informativo Folheto Tecnologia 

18 24.02 25.02 SDL Trados ES-PT 9036 13 Informativo Página Web Ensino 

19 26.02 27.02 SDL Trados EN-PT 8194 14 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

20 28.02 28.02 
SDL Trados + 

Word 
EN-PT 1207 10 Informativo 

Manual de 
instruções 

Medicina 

21 02.03 02.03 SDL Trados EN-PT 1052 10 Informativo 
Manual de 
instruções 

Tecnologia 
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22 02.03 02.03 SDL Trados ES-PT 373 2 Operativo E-mail Logística 

23 02.03 02.03 SDL Trados EN-PT 273 2 Operativo Indeterminado Logística 

24 02.03 06.03 SDL Trados EN-PT 16037 14 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

25 05.03 05.03 SDL Trados EN-PT 701 3 Informativo Página Web Logística 

26 06.03 06.03 SDL Trados EN-PT 3596 15 Informativo Indeterminado Tecnologia 

27 06.03 06.03 SDL Trados EN-PT 130 15 Informativo Indeterminado Tecnologia 

28 09.03 09.03 SDL Trados EN-PT 371 3 Informativo 
Comunicado de 

imprensa 
Tecnologia 

29 09.03 09.03 SDL Trados EN-PT 1066 2 Informativo Página Web Logística 

30 09.03 12.03 SDL Trados EN-PT 10383 14 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

31 13.03 13.03 SDL Trados EN-PT 558 9 Informativo Indeterminado Tecnologia 

32 13.03 13.03 SDL Trados EN-PT 364 14 Informativo 
Manual de 
instruções 

Eletrónica 

33 13.03 13.03 SDL Trados EN-PT 83 15 Informativo Indeterminado Tecnologia 

34 16.03 16.03 SDL Trados ES-PT 457 2 Operativo E-mail Logística 

35 16.03 16.03 SDL Trados ES-PT 122 2 Operativo E-mail Logística 
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36 16.03 16.03 SDL Trados ES-PT 347 2 Operativo E-mail Logística 

37 16.03 17.03 SDL Trados EN-PT 858 16 Informativo Diretrizes Eletrónica 

38 18.03 18.03 SDL Trados EN-PT 227 17 Informativo Guia rápido Agricultura 

39 19.03 19.03 SDL Trados EN-PT 1008 10 Informativo Software Tecnologia 

40 19.03 19.03 SDL Trados EN-PT 853 18 Informativo Indeterminado Tecnologia 

41 20.03 20.03 SDL Trados EN-PT 878 17 Informativo 
Especificações 

de produto 
Agricultura 

42 23.03 25.03 SDL Trados EN-PT 12096 4 Informativo 
Manual de 
instruções 

Tecnologia 

43 26.03 26.03 SDL Trados EN-PT 873 9 Informativo Indeterminado Tecnologia 

44 26.03 26.03 SDL Trados EN-PT 804 19 Informativo Software Farmacêutica 

45 27.03 27.03 SDL Trados EN-PT 568 2 Informativo E-mail Logística 

46 27.03 27.03 SDL Trados EN-PT 1857 19 Informativo 
Manual de 
instruções 

Farmacêutica 

47 30.03 31.03 SDL Trados EN-PT 4542 20 Informativo Software 
Engenharia 
mecânica 

48 31.03 14.04 SDL Trados EN-PT 42241 21 Informativo 
Manual de 

procedimentos 
Contabilidade 
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49 31.03 31.03 SDL Trados EN-PT 647 7 Informativo Indeterminado Tecnologia 

50 15.04 04.05 SDL Trados EN-PT 78924 22 Informativo 
Manual de 
instruções 

Engenharia 
mecânica 

51 06.05 06.05 SDL Trados EN-PT 646 2 Operativo E-mail Logística 

52 06.05 06.05 SDL Trados EN-PT 136 23 Informativo Bula 
Medicina 
dentária 

53 07.05 08.05 SDL Trados ES-PT 2676 2 Informativo Página Web Logística 

54 07.05 07.05 SDL Trados EN-PT 1041 5 Informativo 
Manual de 
instruções 

Medicina 

55 11.05 12.05 SDL Trados EN-PT 683 24 Operativo E-mail Tecnologia 

56 14.05 14.05 SDL Trados EN-PT 2566 22 Informativo 
Manual de 
instruções 

Engenharia 
mecânica 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Protocolo de estágio 
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Apêndice 2 – Avaliação do estágio 
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