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Resumo 
 

 O presente relatório de estágio tem como intuito elaborar uma reflexão e análise 

sobre o trabalho realizado ao longo de dois meses e meio na empresa Multilingual Europe.   

 Deste modo, o relatório encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro 

capítulo compreende a descrição da empresa e do estágio, demonstrando o fluxo de 

trabalho e os pares linguísticos utilizados durante o período de estágio. Termina com uma 

apreciação global do estágio. Relativamente ao segundo capítulo, é feita uma análise 

teórico-prática com base nos principais problemas e dificuldades levantados na realização 

dos trabalhos. Assim, a tradução especializada, a terminologia, a tradução jurídica e a 

tradução indireta são os principais temas abordados neste capítulo, sendo sempre 

acompanhados pelos casos práticos dos projetos de tradução realizados. 

 

Palavras-chave: fluxo de trabalho; tradução especializada; terminologia; tradução 

jurídica; tradução indireta 
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Abstract 
 

 This report aims to elaborate a reflection and analysis on the work carried out 

during two and a half months at Multilingual Europe.  

 Therefore, the report is divided into two chapters. The first chapter includes a 

description of the company and the internship, demonstrating the workflow and language 

pairs used during the internship period. It ends with an overall assessment of the 

internship. For the second chapter, a theoretical and practical analysis is made on the main 

problems and difficulties raised in carrying out the projects. Thus, the main topics 

addressed in this chapter are specialized translation, terminology, legal translation and 

relay translation, which are accompanied by the practical cases of the translation projects 

carried out. 

 

Keywords: workflow; specialized translation; terminology; legal translation; relay 

translation 
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Introdução 
 

 No último semestre do mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos, é-nos dada 

a opção de escolher entre duas vias, a via da realização de um estágio curricular; ou, por 

outro lado, a via da realização de uma tese. Ora, tendo em mente o tipo de trabalho que a 

tradução implica, foi escolhido, desde logo, a realização de um estágio. Assim, o presente 

relatório, a última componente de avaliação deste curso, visa, em primeiro lugar, fazer 

uma breve reflexão e análise acerca do período de estágio na empresa Multilingual 

Europe, o qual compreende dois meses e meio. No primeiro capítulo, começar-se-á por 

explicar o processo e o motivo de escolha, tanto no que respeita à realização de um 

estágio, como também relativamente à empresa. Far-se-á uma breve apresentação da 

Multilingual Europe e, de seguida, iniciar-se-á uma pequena análise do estágio, 

abordando-se o fluxo de trabalho durante as 11 semanas de estágio e os pares linguísticos 

utilizados. Por fim, será feita uma apreciação global do estágio, tanto no que respeita ao 

mês de maio (o qual foi realizado em regime de teletrabalho), como também em relação 

aos meses de junho e de julho (os quais foram realizados em regime presencial). 

 Já no segundo capítulo, far-se-á uma análise teórico-prática que abordará não só 

alguns casos práticos dos projetos realizados ao longo do estágio, como também os mais 

diversos autores que se inserem nas áreas em destaque neste relatório, nomeadamente, a 

terminologia, a tradução especializada, a tradução jurídica e a tradução indireta. Posto 

isto, iniciar-se-á o capítulo com uma pequena introdução. De seguida, falar-se-á um pouco 

da tradução especializada e das suas caraterísticas peculiares. Depois, introduzir-se-á o 

tema da terminologia, demonstrando-se alguns casos práticos que denotaram problemas 

terminológicos ao longo do estágio. A tradução jurídica é, assim, o terceiro tema em que 

se foca, sendo que dois casos práticos são apresentados, os quais exemplificam algumas 

das dificuldades principais que este tipo de textos colocou. Por último, explorar-se-á o 

tema da tradução indireta, vendo-se quais os maiores problemas que advêm da tradução 

de um texto que é, também, uma tradução. Apresentar-se-á dois casos práticos para 

exemplificar, deste modo, estas questões. 

 Finalmente, no final do relatório, far-se-á uma pequena conclusão que refletirá, 

não só a elaboração deste relatório, como também o período de estágio na Multilingual 

Europe. 
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Capítulo 1 - O estágio curricular 
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1.1. Motivo e Processo de Escolha 
 

 Desde que iniciei o meu percurso no Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos (MTSL) na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), sempre 

tive como objetivo, no último semestre do mestrado, optar pela realização de um estágio 

curricular em detrimento da elaboração de uma tese. Tendo este Mestrado uma orientação 

bastante centrada na prática profissional, considerei que a realização de um estágio 

curricular seria o mais indicado para pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

da minha formação.  

 Assim, comecei, de imediato, a fazer uma pesquisa intensiva sobre as empresas 

de tradução existentes nas áreas do Porto, Braga e Aveiro, sendo estas as áreas mais 

próximas do meu local de residência e de estudos. Esta pesquisa foi feita de dois modos. 

Em primeiro lugar, comecei por visitar as páginas web das empresas, vendo quais os 

serviços que ofereciam. Em segundo lugar, também recorri a relatórios de estágio de 

antigos alunos de MTSL, para me poder informar melhor acerca das empresas, do seu 

ambiente de trabalho e do tipo de trabalhos realizados.  

 Ora, após esta pesquisa, a empresa Multilingual Europe foi, sem dúvida, a que 

mais interesse me despertou. Isto porque oferecia uma variedade de serviços, incluindo a 

tradução literária - a área de tradução que mais me motivava. Deste modo, enviei um e-

mail à empresa, tendo já outras várias em mente para também entrar em contacto via e-

mail. No entanto, face à rapidez de resposta da Multilingual Europe, não enviei e-mail a 

nenhuma outra empresa. Fiquei, desde logo, muito satisfeita e surpreendida com a 

prontidão da resposta e, após uma troca de e-mails, acabei por eleger esta empresa para a 

realização do meu estágio. 

 Posteriormente, tratou-se de todas as formalidades, estabelecendo-se a data de 

início e fim de estágio, inicialmente desde o dia 1 de abril até ao dia 30 de junho; o horário 

de trabalho e a apresentação de um plano de estágio. Porém, a verdade é que o estágio 

não pôde realizar-se a partir do dia 1 de abril, devido à pandemia do COVID-19, tendo 

sido decretado Estado de Emergência em Portugal no dia 18 de março. O estágio ficou 

assim suspenso, até que em finais de abril, foram-me dadas duas opções: ou optava pela 

realização de uma tese, ou realizava o estágio curricular desde de que a empresa tivesse 

as condições necessárias ou oferecesse a possibilidade de realizá-lo em regime de 

teletrabalho. Decidi realizar o estágio curricular, uma vez que continuava a ter vontade 

de pôr em prática os meus conhecimentos e de obter experiência no mundo do trabalho. 
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Assim, iniciei o estágio no dia 6 de maio e terminei-o no dia 17 de julho, sendo que 

durante o mês de maio trabalhei em regime de teletrabalho e durante os meses de junho e 

julho, trabalhei no escritório da empresa no Porto. 

 

1.2. Apresentação da empresa Multilingual Europe - Tradução e 
Interpretação 
 

 A Multilingual Europe, fundada em 1999, é uma empresa especializada em 

tradução e interpretação com 21 anos de atividade e experiência profissional. 

 A empresa encontra-se sediada na cidade de Lisboa, contando com dez escritórios 

dispersos por todo o país, abrangendo as cidades de Lisboa, Porto, Aveiro, Viseu, Setúbal, 

Coimbra, Viana do Castelo, Vila Real, Beja e Loures-Portela. Dispõe de uma vasta 

equipa, composta por tradutores in house inseridos nos escritórios; tradutores em regime 

freelancer que oferecem serviços a partir de vários lugares do mundo; e também uma 

solicitadora interna responsável pelos serviços de certificação e de apostila. 

 A Multilingual Europe oferece uma pluralidade de serviços de tradução, 

nomeadamente de tradução simples, tradução jurídica, tradução certificada, tradução 

técnica, tradução de marketing, tradução literária, tradução urgente e tradução com 

apostila. Ora, a verdade é que as traduções simples - isto é, as traduções que não requerem 

autenticação - e as traduções especializadas, nomeadamente a tradução jurídica e a 

tradução técnica, são as mais solicitadas. É crucial ressaltar que as traduções passam por 

um processo de controlo de qualidade regido pela norma ISO 17100:2015. 

 Atualmente, a empresa oferece serviços de tradução em mais de 150 línguas, 

desde línguas europeias como o inglês, o francês e o alemão, a línguas de outros 

continentes, como por exemplo o mandarim e o árabe.1 

 No que respeita à receção e organização do trabalho na empresa, em primeiro 

lugar, os documentos originais são enviados por e-mail ou são entregues presencialmente 

num dos escritórios. De seguida, é feito um orçamento gratuito e, caso o cliente aceite 

este orçamento, o trabalho é então enviado para a sede da empresa, de modo a ser 

organizado e enviado ao tradutor correspondente. Após a conclusão da tradução, o 

documento devidamente traduzido é novamente enviado para a sede, sendo, depois, 

enviado a um revisor. Terminada a revisão, o documento é enviado para o escritório onde 

 
1 Esta informação encontra-se disponível no website da empresa, https://www.multilingualeurope.org  
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será entregue de modo a ser certificado e carimbando e, finalmente, entregue ao cliente. 

Esta entrega pode ser feita presencialmente num dos dez escritórios, através de correio 

eletrónico (caso não esteja certificado) ou por envio por correio.  

 

1.3. Estágio Curricular 
1.3.1. Enquadramento Geral 
 

 O estágio curricular teve início no dia 6 de maio de 2020 e terminou no dia 17 de 

julho de 2020, tendo uma duração de 408 horas. Uma vez que o estágio se iniciou num 

momento em que o país se encontrava em Estado de Emergência devido à pandemia do 

COVID-19, durante o mês de maio, o trabalho foi realizado em regime de teletrabalho. A 

partir do mês de junho, com a reabertura dos centros comerciais, já foi possível trabalhar 

no escritório da empresa no Porto, localizado no Centro Comercial Cristal Park, na rua 

D. Manuel II. 

 Relativamente ao horário de trabalho, tanto durante o teletrabalho, como durante 

o trabalho presencial, este coincidiu com o horário de expediente da empresa, isto é, 8 

horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, equivalendo a 40 horas semanais. A jornada 

laboral iniciava às 9h da manhã e terminava às 18h da tarde, havendo uma pausa para o 

almoço das 13h às 14h.  

 No mês de maio, o trabalho foi realizado através do meu computador pessoal, uma 

vez que era feito através de casa. Já durante os meses de junho e julho, no escritório da 

empresa no Porto, foi-me disponibilizado o meu próprio ambiente de trabalho, onde tinha 

acesso a um computador fornecido pela empresa e a outros recursos, como por exemplo 

material de escrita.  

  Durante o período de estágio, o acompanhamento foi efetuado de diferentes 

formas. Em primeiro lugar, é de ressaltar que a gerente da empresa, a Dra. Débora 

Shefkiu, trabalha no escritório sediado em Lisboa. Por este motivo, grande parte da minha 

orientação foi realizada através da comunicação por via eletrónica, sendo esta a forma de 

comunicação entre os vários colaboradores da empresa nos diversos escritórios. Por outro 

lado, contei ainda com a orientação e acompanhamento de duas colegas, a Dra. Teresa 

Martins, responsável pelo escritório do Porto, e a Dra. Ana Trindade, tradutora 

profissional estabelecida no escritório do Porto. Sendo que a Dra. Teresa era responsável 

pela revisão de muitas das minhas traduções, pude ter contacto direto com a revisora, 

tendo a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas. 
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1.3.2. Objetivos do Estágio 
 

 Juntamente com a empresa, foi elaborado um plano de estágio, no qual foram 

definidos os principais objetivos e tarefas a realizar durante o período de estágio. Este 

mesmo plano pode ser encontrado no Anexo 2. 

 Deste modo, foram estabelecidos como objetivos a tradução de uma grande 

variedade de textos, de modo a adquirir uma pluralidade de conhecimentos nas mais 

diversas áreas. Sem dúvida que este ponto foi alcançado, sendo que tive a oportunidade 

de poder traduzir um número significativo de documentos de natureza diferente, 

contribuindo, assim, para o alargamento do meu conhecimento e da minha experiência 

neste campo. 

 Para além disso, desde logo estabeleci que queria realizar, pelo menos, um projeto 

de tradução literária, visto ser uma vertente da prática tradutiva que sempre me despertou 

muito interesse. Este ponto foi também alcançado, na medida em que tive a oportunidade 

de trabalhar em três projetos de tradução literária. 

 Por último, um outro objetivo incluído no protocolo de estágio foi a realização de 

outro tipo de trabalhos. Ora, sem dúvida que este ponto foi cumprido, já que, ao longo do 

estágio, tive a oportunidade de fazer vários trabalhos de formatação de texto, os quais me 

proporcionaram a aquisição de uma série de conhecimentos, além de me propiciarem a 

oportunidade de ter contacto com línguas que não conhecia, nomeadamente o alemão e o 

norueguês. Isto porque os textos que me foram enviados para realizar uma formatação 

estavam escritos ou em alemão, ou em norueguês. 

 

1.3.3. Recursos Utilizados  
 

 Na empresa Multilingual Europe não se impõe ao tradutor a utilização de uma 

ferramenta específica de apoio à tradução, tendo o tradutor a liberdade de escolher a 

ferramenta que considere mais adequada às suas necessidades. Na verdade, muitos dos 

documentos recebidos para tradução estão em formato pdf, word, entre outros, ou mesmo 

jpg, formato não aplicável às CAT-Tools. Além disso, grande parte dos documentos 

dizem respeito a certidões e certificados que têm apenas uma página. Neste caso, as CAT-

Tools revestem-se de um papel prescindível, uma vez que facilmente se procede à criação 

de um documento de chegada idêntico ao de partida. Além disso, no que respeita a este 

tipo de documentos, há um certo estilo de linguagem que é habitualmente utilizado, o que 
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resulta na prescindibilidade, na maior parte destes casos, da utilização de memórias de 

tradução ou bases de dados. Ora, quase sempre foi necessário criar, de raiz, um 

documento em Microsoft Word, procedendo assim à formatação e tradução do texto. 

Deste modo, durante o estágio curricular, as traduções foram todas realizadas em 

Microsoft Word, não havendo, em momento nenhum, recurso a uma CAT-Tool, embora 

o escritório disponibilizasse o MemoQ. Sem dúvida alguma que a falta de manuseamento 

destas ferramentas de auxílio à tradução foi uma desvantagem, já que com o estágio, 

pretendia desenvolver os meus conhecimentos em relação a estas. 

 Ao longo do estágio, foram utilizados inúmeros recursos online, nomeadamente o 

glossário online Linguee; o glossário técnico especializado IATE; dicionários 

especializados nas línguas de trabalho, o dicionário Infopédia em Português, o dicionário 

de Oxford e o dicionário Collins em Inglês e o dicionário de RAE em Espanhol; e, por 

último, os fóruns de tradução online, como o proZ, que se revelaram muito úteis não só 

para resolver problemas de tradução, como também para conhecer fontes fidedignas onde 

me era possível comprovar a utilização de diversos termos na língua de chegada. Em 

momento algum a empresa me disponibilizou alguma outra fonte, como glossários, bases 

de dados internas ou algum ficheiro de cliente. 

 

1.3.4. Distribuição do Trabalho  
1.3.4.1. Fluxo de Trabalho 
 

 Cabe agora analisar a distribuição de trabalho ao longo dos dois meses e meio de 

estágio. No total, foram realizados 133 projetos, com um total de 187 593 palavras. 

Durante o estágio, o fluxo de trabalho, de um modo geral, foi constante, sendo poucas as 

horas em que não havia trabalho.  

No gráfico abaixo (Gráfico 1), é possível verificar o fluxo de trabalho ao longo 

das 112 semanas de estágio. 

 

 

 

 

 
2 Na 1ª e na 6ª semana, apenas foram trabalhados 3 dias úteis. Na 1ª semana porque o estágio se iniciou 
na quarta-feira. Na 6ª semana porque houve dois feriados nacionais. 
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Gráfico 1 - Fluxo de trabalho relativamente ao nº de projetos por semana 

 Como se verifica no Gráfico 1, as 9ª e 10ª semanas foram as semanas nas quais se 

realizaram mais projetos. É de sublinhar que na 6ª semana apenas se realizou um projeto, 

uma vez que para além de se tratar de uma semana em que houve dois feriados nacionais, 

o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho) e o Corpo 

de Deus (11 de junho), o documento a ser traduzido era bastante extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Fluxo de trabalho relativamente ao nº de palavras por semana 

 

 No que diz respeito ao número de palavras por semana, é possível constatar, no 

Gráfico 2, que a 3ª e a 9ª semana foram as semanas nas quais se traduziram mais palavras, 

sendo a 1ª e a 5ª semanas as semanas nas quais menos palavras foram manipuladas.  
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 Ora, o projeto mais extenso, no que respeita ao número de palavras, diz respeito a 

um Acordo Parassocial (PT-EN), o qual foi traduzido durante a 11ª semana, tendo um 

total de 18348 palavras. 

 O projeto mais curto, por sua vez, foi de um excerto de um Relatório Médico 

(EN-PT), o qual foi traduzido durante a 10ª semana, tendo um total de 68 palavras. 

 

1.3.4.2. Tipologia do Trabalho 
 

 Ao longo do estágio foram realizados dois tipos de trabalho, nomeadamente 

traduções e formatações de texto. Assim, dentro dos 133 trabalhos realizados, 9, ou seja 

7% do total dos trabalhos feitos, foram formatações de textos e os restantes 124, isto é 

93% dos trabalhos realizados, foram traduções, assim como se pode constatar no seguinte 

gráfico (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Número de projetos realizados por tipo de trabalho 

 É crucial ressaltar que, dentro dos 124 trabalhos de tradução realizados ao longo 

do estágio, 86 recaem na categoria de tradução especializada, 35 na tradução geral e 3 na 

tradução literária, como se vê no gráfico abaixo (Gráfico 4). 

 

 

 

124

9

Tipo de Trabalho

Traduções Formatações



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Tipo de Tradução 

 Como é passível de constatar no gráfico abaixo (Gráfico 5), dentro dos 86 

trabalhos de tradução especializada, convém ainda mencionar que a maioria destes se 

insere na área jurídica, sendo que, no total, foram realizados 55 trabalhos de tradução 

jurídica. Por outro lado, no âmbito da tradução técnica, ao longo dos dois meses e meio, 

ainda foram traduzidos 31 documentos no total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Número de traduções por área 

 

 Dentro da área jurídica, foram traduzidos uma série de documentos, 

nomeadamente, certidões, certificados, registos criminais, diplomas escolares, 
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declarações, entre outros. Geralmente, eram documentos de curta extensão que, após a 

conclusão da tradução, eram submetidos a um processo de certificação.  

 No que diz respeito à área técnica, cabe ainda fazer uma subdivisão em 4 subáreas, 

como se verifica no seguinte gráfico (Gráfico 6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Subáreas da tradução técnica 

Gráfico 6 - Número de projetos por subárea da tradução técnica 

Ora, a subárea que se destaca é, indubitavelmente, a médica, que conta com 12 

projetos. Dentro destes, contam-se, essencialmente, relatórios médicos. Seguidamente, a 

subárea técnica é a segunda que mais trabalhos suscitou, havendo, no total, a realização 

de 9 traduções. Os manuais de instruções foram, indubitavelmente, o tipo de documento 

mais recorrente relativamente a esta subárea. Em terceiro lugar, a tradução de marketing 

compreende 6 projetos, de índole imobiliário essencialmente. Finalmente, a economia foi 

a subárea que menos projetos revelou, tendo sido apenas realizadas quatro traduções, 

incidindo sobre um Recibo Verde, um Recibo de Vencimento, uma Demonstração de 

Liquidação de IRS e um documento sobre as condições particulares de um serviço da 

Santander Totta. 

 Para sintetizar, retira-se a conclusão de que há quatro áreas principais de tradução 

que se fizeram sobressair ao longo do estágio: a tradução geral, a tradução jurídica, a 

tradução técnica e a tradução literária. 
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As línguas de trabalho utilizadas durante o estágio foram o português, o inglês e 

o espanhol. Foram realizadas traduções de e para todas estas línguas, sendo a sua 

distribuição a que consta no Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Número de projetos por par linguístico 

 

 O par linguístico EN-PT foi o par com o qual trabalhei mais frequentemente, 

compreendendo 54 trabalhos. De seguida, segue-se o par linguístico PT-EN, que conta 

com 39 projetos no total. O par linguístico PT-ES surge em terceiro lugar, com 21 

traduções e, por último, o par ES-PT com 10 trabalhos. 

 Já no que respeita ao número de palavras por par linguístico, veja-se o seguinte 

gráfico (Gráfico 8): 
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Gráfico 8 - Número de palavras por par linguístico 

 

 Ora, uma vez mais, o par linguístico EN-PT foi o par linguístico com o qual mais 

trabalhei, com um total de 615 486 palavras. De seguida, o par PT-EN surge, com 32260 

palavras. E, logo a seguir, o par linguístico ES-PT, com 26447 palavras. Por último, 

apesar do par linguístico PT-ES me ter proporcionado a tradução de mais documentos do 

que o par ES-PT, a verdade é que o número de palavras traduzidas é notoriamente inferior, 

com um total de 4673 palavras. Isto deve-se ao facto de os textos cuja língua de partida 

eram o português e cuja língua de chegada eram o espanhol serem de extensão curta, ao 

passo que os textos com o par linguístico ES-PT dispunham de uma extensão longa. 

 Atente-se, de seguida, na distribuição dos pares linguísticos por áreas de tradução 

(Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Par linguístico por área de tradução 

 

 Na área de tradução jurídica, os pares linguísticos mais trabalhados foram o PT-

EN e o EN-PT, contando um total de 48 projetos. 

 Relativamente à área da tradução geral, os pares linguísticos PT-EN e PT-ES 

foram os mais utilizados, totalizando 28 trabalhos. 

 Já na tradução literária, apenas o par linguístico PT-EN foi trabalhado, sendo 3 

o número total de documentos traduzidos. 
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 Por fim, na tradução técnica, o par PT-EN e o par EN-PT foram, sem dúvida, os 

mais trabalhados, totalizando 27 projetos. 

1.3.5. Apreciação global do estágio 
 

 Após a conclusão dos dois meses e meio de estágio na empresa Multilingual 

Europe, sendo que no primeiro mês o trabalho foi realizado em regime de teletrabalho e 

no segundo mês e meio em regime presencial, cabe-me fazer duas apreciações distintas. 

Uma delas referente ao período em que o trabalho foi realizado a partir de casa; outra 

delas em relação aos meses em que estive a trabalhar no escritório da empresa no Porto.  

 Deste modo, com a realização do trabalho em regime de teletrabalho no mês de 

maio, foi-me possível verificar que a minha produtividade era notoriamente mais elevada. 

Isto porque, sendo que me encontrava em casa e dispunha do meu computador pessoal 

para a realização dos projetos, conseguia ter contacto com o trabalho durante mais tempo, 

uma vez que este ficava guardado no meu computador. Para além disso, a verdade é que, 

no geral, dispunha de mais tempo, já que não tinha de realizar as duas viagens de metro 

que se vieram a concretizar nos meses de junho e de julho. 

 Em relação ao período em que realizei trabalho no escritório da empresa, posso 

afirmar que esta experiência, sem dúvida alguma, foi fundamental e imprescindível para 

a minha formação enquanto tradutora. Apenas em contexto de trabalho no escritório me 

foi possível ter contacto direto com o cliente e verificar quais os procedimentos relativos 

à receção de um projeto. Além disso, a presença das minhas colegas, a Dra. Teresa 

Martins e a Dra. Ana Trindade, claramente, se revelou fundamental para a minha 

aprendizagem, sendo que tinha a oportunidade de trocar ideias diretamente com elas e 

esclarecer todas as minhas dúvidas, algo que, por via eletrónica, não me parecia tão 

conveniente. Revela-se ainda crucial ressaltar que a empresa me acolheu de forma 

excelente, proporcionando-me todos os recursos de que necessitava, desde um 

computador a material de escrita. Mesmo tendo apenas comunicado, por via eletrónica, 

com a minha supervisora de estágio, a Dra. Débora Shefkiu sempre se mostrou muito 

disponível e recetiva a qualquer dúvida que eu tivesse, o que, indubitavelmente, 

contribuiu para que me sentisse acolhida e integrada na empresa. 

 Apenas durante o estágio consegui aperceber-me, realmente, do quão desafiante 

é a profissão de um tradutor e das dificuldades suscitadas não só pelo texto original, como 
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também pela falta de informação por parte do cliente e pela má qualidade que muitas 

vezes os textos de partida apresentam. 

 Cabe ainda mencionar que, ao longo do estágio, tive de lidar com textos cuja 

natureza não me era familiar e isso, indubitavelmente, resultou numa aquisição de uma 

série de conhecimentos e competências que me serão absolutamente cruciais para o meu 

futuro trabalho como tradutora. 

 Para sintetizar, é-me possível concluir que o estágio curricular foi uma experiência 

gratificante e, à parte do manuseamento das CAT-Tools, considero que uma série de 

competências foram desenvolvidas e que me sinto mais preparada e confiante para 

desempenhar a atividade de tradução. 
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Capítulo 2 - Análise teórico-prática 
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2.1. Introdução 
 

 Durante os dois meses e meio de estágio, assim como foi descrito no Capítulo 1, 

foi-me dada a oportunidade de trabalhar em várias de áreas de tradução. Dentro dos 124 

trabalhos de tradução realizados, 86 desses trabalhos, ou seja 69%, inserem-se na 

categoria de tradução especializada, que compreende a tradução jurídica e a tradução 

técnica. 

 Deste modo, este capítulo, focar-se-á, em primeiro lugar, num tema que 

abrangeu todo o meu estágio: a falta de contextualização. Ao longo do meu estágio, os 

trabalhos sempre me foram entregues sem qualquer tipo de informação ou 

contextualização acerca dos mesmos, o que revelou ser um problema persistente e difícil. 

Em segundo lugar, abordar-se-á a tradução especializada, mencionando-se a terminologia 

e a tradução jurídica com base nos autores mais relevantes das respetivas áreas. 

Simultaneamente, serão apresentados os mais diversos problemas que surgiram ao longo 

do estágio e que, evidentemente, se enquadram nas mencionadas áreas, apresentando-se, 

sempre, as soluções ou opções de tradução utilizadas. De seguida, abordar-se-á a tradução 

indireta, algo que se revelou recorrente ao longo do período de estágio e levantar-se-á os 

principais problemas deste tipo de tradução.  

2.2. A falta de contextualização 

 Quando se procede a uma tradução, tanto o texto de partida, como o texto de 

chegada têm a sua relevância e devem ser tidos em consideração. Há uma série de fatores 

que se revestem de uma grande importância e que, sem dúvida, contribuem para facilitar 

o processo de tradução. 

 Antes de iniciar o meu estágio, tinha como ideia utilizar o modelo de análise 

textual de Christiane Nord (2005) como auxílio nas minhas opções de tradução. Já durante 

os dois anos de Mestrado o utilizava quando tinha de proceder a traduções. Ora, sendo 

que este modelo está orientado não só para o texto de partida, como para o texto de 

chegada, sempre considerei que me fosse proporcionar um grande auxílio, assim como 

tinha acontecido nos mencionados anos. Este modelo rege-se por duas grandes categorias: 

os fatores extratextuais, os quais compreendem o emissor do texto; o recetor; o modo 

como foi elaborado; onde, quando e como e os fatores intratextuais, os quais implicam o 
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tema; o conteúdo; os pressupostos; a estrutura; os aspetos não verbais; o léxico e a sintaxe 

(Nord, 2005). 

 Assim, como Nord (1997) refere, o papel do iniciador, normalmente o cliente, é 

o de iniciar o processo de tradução e determinar o seu curso através da definição do 

objetivo do texto de chegada (1997, p. 20). O que acontece, no entanto, na maior parte 

dos casos, é que o cliente inicia o processo de tradução, mas não determina qual o 

propósito da mesma, qual o público de chegada ou quais as considerações que o tradutor 

deve ter na realização da tradução. Nord (1997) refere ainda: 

 

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 (Nord, 1997, p. 30). 

 

 Portanto, idealmente, o cliente deveria fornecer o máximo de detalhes possíveis 

acerca do objetivo da tradução, o que, indubitavelmente, além de facilitar imenso a tarefa 

do tradutor, também resultaria na produção de uma melhor tradução. O tradutor 

conseguiria compreender melhor qual a função que o seu trabalho deveria ter e, desse 

modo, adequar o seu texto da melhor forma possível ao público de chegada. 

 Durante o meu estágio, quando recebia textos para traduzir, nunca recebi 

quaisquer indicações ou contextualizações por parte do cliente. Houve, inclusive, vários 

momentos em que não sabia sequer quem eram o emissor e o recetor do texto, pois não 

me era possível verificá-lo no texto. Assim, era-me impossível saber qual a função do 

texto. Senti uma enorme dificuldade na tradução da maior parte dos textos devido a esta 

razão. Muitas vezes questionei a orientadora do estágio acerca destas questões, mas a 

resposta que sempre me era dada era a de que a empresa, de um modo geral, não tinha 

estas questões em consideração, somente as tinha quando o cliente tivesse algum 

requisito. Ou seja, aquando da tradução, deveria simplesmente transferir de uma língua 

para a outra o conteúdo do texto, como se se tratasse de algo neutro e sem outros fatores 

inerentes.  
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 Em modo de conclusão, nos próximos capítulos, mostrar-se-á em que medida a 

falta de contextualização por parte do cliente dificultou as minhas opções de tradução. 

2.3. A Tradução Especializada 
 

 A tradução é um processo cujo objetivo é facilitar a comunicação entre falantes 

de diferentes línguas. É uma disciplina que, necessariamente, compreende uma série de 

outras disciplinas, uma vez que pode incidir sobre qualquer tipo de texto. 

 No que diz respeito à tradução especializada, a verdade é que esta dispõe de uma 

pluralidade de caraterísticas muito próprias e peculiares. Ora, a tradução especializada, 

naturalmente, compreende a utilização de uma linguagem de especialidade. Os textos que 

se inserem nesta área de tradução são documentos relativos a um domínio altamente 

especializado, em que há todo um vocabulário especializado que é dominado pelos 

especialistas da área.  

 Teresa Cabré (1999) define a linguagem especializada como um conjunto de 

subcódigos (que se sobrepõem parcialmente aos subcódigos da linguagem geral), em que 

cada um deles pode ser “especificamente” caraterizado por certas particularidades, como 

o campo temático, o tipo de interlocutores, a situação, as intenções dos falantes, o 

contexto no qual ocorre uma troca comunicativa, o tipo de troca, entre outros (p. 59). 

 A linguagem geral, por outro lado, diz respeito ao conjunto de regras, unidades 

e restrições que fazem parte do conhecimento da maior parte dos falantes de uma língua. 

Por outras palavras, a linguagem geral corresponde à gramática interiorizada que todos 

os falantes de uma língua dispõem, sendo utilizada no dia a dia. Já a linguagem 

especializada não compreende a generalidade dos indivíduos, mas sim um grupo restrito 

de pessoas, as quais são especialistas numa dada matéria e utilizam este tipo de linguagem 

apenas em certas situações que assim o requeiram. 

  Posto isto, segundo Teresa Cabré (1999), nesta área de tradução, o leitor será, 

na maior parte dos casos, um especialista na matéria. Em consequência, um bom tradutor 

deve, sempre que possível, escolher os domínios de especialidade nos quais quer trabalhar 

e ganhar uma competência mínima, de modo a certificar-se de que respeita o conteúdo e 

a forma das duas línguas em que trabalha.  
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 Para levar a cabo o seu trabalho da melhor maneira, o tradutor depende das bases 

de dados bilíngues e multilíngues dos termos que ocorrem no texto. E é aqui, portanto, 

que a disciplina da Terminologia se revela absolutamente fundamental e imprescindível. 

 

2.3.1. A Tradução e a Terminologia 

2.3.1.1. As semelhanças entre as disciplinas 
 

 A tradução e a terminologia são duas disciplinas diferentes, com objetos de 

estudo diferentes, mas que, indubitavelmente, são indissociáveis. Ora, em primeiro lugar, 

do ponto de vista da tradução, a terminologia é considerada uma ferramenta importante 

no auxílio da resolução de problemas específicos relativos aos termos; já na terminologia, 

os documentos traduzidos podem ser utilizados como uma fonte de extração de termos 

quando não existam textos originais sobre a disciplina na língua de chegada (Cabré, 

2010).  

 Em segundo lugar, tanto a tradução como a terminologia, devido ao seu recente 

reconhecimento científico, tentam reafirmar-se como disciplinas ao sublinhar as 

caraterísticas que as distinguem das outras, aderindo a teorias que sustêm a sua natureza 

autónoma como disciplinas científicas (Cabré, 2010). 

 Em terceiro lugar, convém ainda ressaltar que a terminologia e a tradução são 

campos interdisciplinares que têm uma base cognitiva, linguística e comunicativa. 

Consequentemente, os seus princípios base advêm das ciências cognitivas, da linguagem 

e da comunicação (Cabré, 2010). 

 Por último, a linguagem é a essência de ambas as disciplinas. A linguagem é o 

sistema de expressão que reflete a conceção da realidade pelos falantes, permitindo-os 

expressar as suas ideias e pensamentos (Cabré, 2010). 

 Como é evidente, estas duas disciplinas também dispõem de uma série 

caraterísticas que as distinguem. Porém, neste capítulo, não se revela importante 

identificar quais estas caraterísticas, pelo que se abordará, agora, os problemas 

terminológicos na atividade da tradução e mostrar-se-á exemplos práticos do estágio. 

 

2.3.1.2. Os problemas terminológicos na tradução 
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 Na atividade da tradução, é importante saber identificar quando um problema de 

tradução diz respeito à terminologia. Assim, um problema de tradução é terminológico 

apenas quando diz respeito a termos, ou seja, a unidades lexicais com um significado 

preciso numa determinada área de especialização. Um problema terminológico pode estar 

relacionado com a compreensão do termo e com as propriedades pragmáticas do termo 

no texto de partida, ou com a pesquisa de equivalentes (Cabré, 2010).  

 

a) Caso Prático nº 1 
 

 A terminologia, indubitavelmente, revelou ser um dos grandes problemas com o 

qual me deparei ao longo da realização do meu estágio. 

 Atente-se no seguinte exemplo, que diz respeito ao Projeto nº 4. 

Identificação do Projeto 

Número do Projeto 

 

4 

Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

EN-PT 

Número de Palavras 

 

2543 

Área de Tradução 

 

Tradução Técnica 

Subárea 

 

Técnica 

Tipo de Texto 

 

Manual de Instruções sobre um exaustor 

de cozinha 

 

Tabela 1 - Identificação do projeto nº 4 

 Este projeto, como é possível verificar através do número, foi um dos primeiros 

trabalhos que realizei durante o período de estágio. Trata-se de um manual de instruções 

sobre a instalação de um exaustor de cozinha. Ora, a verdade é que, por ter uma série de 
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termos relacionados com a eletricidade, revelou ser um dos projetos mais desafiantes a 

nível de terminologia.  

 Quando recebi este projeto, comecei por procurar na Internet outros manuais de 

instruções sobre exaustores de cozinha e também outros manuais de instruções da mesma 

marca. Assim, pude familiarizar-me um pouco com a linguagem utilizada e também com 

alguns termos relativos ao processo de instalação do exaustor de cozinha. De seguida, 

procedi à tradução do documento, encontrado uma série de entraves ao longo do caminho. 

 

Terminologia no TC Opção de Tradução Revisão 

Switch fused connection 

unit 

Interruptor de unidade de 

conexão com fusível 

- 

Double pole switched 

fused spur outlet 

Tomada com interruptor 

bipolar com fusível 

- 

Collar Colar Anel 

Ducting Tube 120 Tubo de Evacuação 120 - 

Mains voltage Tensão de rede - 

Tabela 2 - Alguns problemas terminológicos no projeto nº 4 

 Na tabela 2, pode verificar-se cinco exemplos de alguns dos problemas 

terminológicos que enfrentei na tradução deste documento.  

 Em relação ao primeiro exemplo, a verdade é que após ter pesquisado o termo 

no Linguee e no IATE e não ter obtido qualquer resultado, iniciei uma pesquisa sobre 

interruptores, acabando por encontrar dois termos que me pareciam os mais indicados: 

interruptor de unidade de conexão com fusível e interruptor seccionador-fusível. Ora, 

estava perante um dos quatro problemas terminológicos que Cabré (2010) identificou: 

 - Not knowing all or part of a term, its meaning, its grammatical use or pragmatic value in 

the source language. 

 - Not knowing if in the target language there is a lexicalized unit semantically and 

pragmatically equivalent to the term used in the original text. 

 - Doubting whether a given unit of the target language is the most appropriate equivalent 

among the alternatives found. 

 - Ignoring or having doubts about the phraseology used in a particular field of speciality. 

(Cabré, 2010, p. 359) 
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 Assim, o problema com o qual me debatia era qual dos dois termos era o mais 

apropriado e equivalente. Após uma intensa leitura de textos relacionados com a matéria; 

de manuais de instruções sobre a instalação de exaustores e a verificação da frequência 

de utilização dos dois termos, acabei por optar pela tradução “interruptor de unidade de 

conexão com fusível”, pois além de ser o termo que com mais frequência aparecia nas 

pesquisas, também era o termo utilizado em outros manuais de instruções sobre a 

instalação de exaustores da mesma marca. No entanto, deixei este termo assinalado para 

que o revisor pudesse mais facilmente verificar o problema. Quando recebi a revisão, 

constatei que não havia nenhuma alteração e que o revisor tinha optado por manter a 

tradução. 

 O segundo termo foi, indubitavelmente, o que mais dificuldades me suscitou. 

Neste caso, o problema não residia na escolha entre duas possíveis traduções, mas sim no 

de saber se havia algum termo equivalente em português. Como este termo se encontrava 

inserido numa imagem, optei por tentar compreender o seu significado pela imagem, 

observando-a e analisando-a. Deste modo, comecei por verificar que a imagem era 

utilizada no momento em que, no manual, se começava a falar acerca da instalação 

elétrica. Constatei, por sua vez, que a figura dispunha de dois tipos de tomadas, a tomada 

europeia e a tomada do Reino Unido, a qual é diferente. Portanto, compreendi que a 

imagem estava lá para facilitar a compreensão da forma como o aparelho deveria ser 

instalado e quais as voltagens adequadas. Ora, tendo isto em consideração, foquei-me na 

tomada em questão, a qual era a que dizia respeito à tomada do Reino Unido. Dado que 

os termos “double pole”, “switched” e “fused spur” caraterizavam a palavra “outlet”, 

facilmente cheguei à tradução “tomada com interruptor bipolar com fusível”, tendo 

verificado que as tomadas com interruptor bipolar e com fusível se assemelhavam à da 

tomada em causa. Uma vez mais o revisor optou por manter a minha tradução. 

 Nos últimos três exemplos, o problema terminológico assemelhou-se ao do 

primeiro exemplo. Ou seja, relativamente ao termo “Collar”, havia duas traduções que 

me apareciam frequentemente na pesquisa, nomeadamente “colar” e “anel”. Eu optei pela 

tradução “colar”, uma vez que na base de dados europeia, IATE, obtive o seguinte 

resultado: 
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Figura 1 - Resultado da pesquisa “Collar” no IATE 

 

 Ora, tratando-se o “colar” de uma peça de metal que fazia parte do exaustor, 

considerei então que este resultado da pesquisa era o mais indicado. Para além disso, 

convém ressaltar que tanto “colar” como “anel” apareceram como possibilidade de 

tradução nos resultados do IATE, como se pode constatar na imagem 1. Porém, e como 

se pode verificar na tabela 2, o revisor decidiu optar pela tradução “anel”, não tendo 

apresentado nenhuma justificação para esta decisão. 

 Em relação ao quarto exemplo, tanto “Tubo de Canalização 120” como “Tubo 

de Evacuação 120” eram traduções possíveis, sendo que optei pela segunda, uma vez que 

este termo se encontrava na legenda de uma imagem e através da imagem, “evacuação” 

pareceu-me mais adequado do que “canalização”. O revisor não alterou a tradução.  

 Por último, no que respeita ao termo “Mains voltage”, a verdade é que após 

pesquisar tanto no IATE, como no Linguee, o termo “tensão de rede” apareceu-me de 

imediato. Porém, ao analisar os resultados da pesquisa no Linguee, constatei que “rede 

elétrica” e “alimentação” eram termos também muito utilizados. Assim, voltei a pesquisar 

nos mesmos artigos e manuais de instruções, pesquisando especificamente estes três 

termos, verificando o contexto em que eram utilizados. Desta forma, cheguei à conclusão 

de que “tensão de rede”, naquele contexto, era o mais indicado. Isto porque, por um lado, 

a rede elétrica diz respeito um conjunto de instalações elétricas, ligadas entre si, que 

permitem o movimento da energia elétrica. Por outro lado, a tensão de rede consiste na 

“Diferença de potencial entre as extremidades de um condutor. = VOLTAGEM” 

(Priberam, n.d.). Ora, no manual, o contexto em que o termo “mains voltage” apareceu 

foi o seguinte “Before connecting the mains supply ensure that the mains voltage 

corresponds to the voltage on the rating plate”. Assim, é evidente que a tradução mais 

adequada é “tensão de rede”, pois é à voltagem a que a frase se refere e não à rede. Uma 

vez mais, na revisão, o termo no texto de chegada foi mantido.  
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b) Caso Prático nº 2 
 

Identificação do Projeto 

Número do Projeto 

 

60 

Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

EN-PT 

Número de Palavras 

 

1678 

Área de Tradução 

 

Tradução Técnica 

Subárea 

 

Medicina 

Tipo de Texto 

 

Relatório Médico  

 

Tabela 3 - Identificação do projeto nº 60 

 A tradução médica, como refere Montalt (2011), é um dos domínios de tradução 

mais antigos, remontando à antiga Mesopotâmia (p.79). Esta foi responsável, em várias 

civilizações, pela construção e disseminação do conhecimento médico no grego, latim, 

árabe, inglês e em outras línguas (Montalt, 2011). 

 A tradução médica insere-se num tipo de tradução científica e técnica específica 

que se foca na medicina e em outros campos estritamente relacionados com a saúde e a 

doença, como por exemplo a enfermagem,  a saúde pública, a farmacologia, a fisioterapia, 

a psicologia, a biologia molecular, a genética e a ciência veterinária (Montalt, 2011, p. 

79). 

 Convém ainda mencionar que a tradução médica dispõe de uma série de 

caraterísticas específicas que a distinguem de outros tipos de tradução. Em primeiro lugar, 

está condicionada pelos códigos éticos da pesquisa biomédica e dos cuidados de saúde. 

Não só a legitimidade e a fiabilidade relativamente à informação dos textos, como 

também a confidencialidade e a sensitividade relativamente aos pacientes são 

primordiais. Em segundo lugar, a maior parte das redes concetuais, reportórios 
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terminológicos, géneros textuais, contextos sociais e recursos são única e exclusivamente 

específicos ao contexto da medicina e do sistema de saúde (Montalt, 2011, p. 79). 

 Deste modo, a terminologia é, indubitavelmente, uma das caraterísticas fulcrais 

desta subárea de tradução, tendo sido uma das maiores dificuldades que encontrei na 

tradução deste tipo de documento.   

 A linguagem médica está repleta de termos que derivam ou da língua grega ou 

da língua latina. Contudo, simultaneamente, a terminologia médica é altamente dinâmica. 

Ao ritmo constante de novas descobertas, surgem novos termos, o que constitui, sem 

dúvida, um dos maiores desafios da tradução médica (Montalt, 2011). 

 

Terminologia no TC Opção de Tradução 

Colour is light yellow, shrapnel single 

crystals, slime — small amount. 

A cor é amarela clara, fragmentos de 

cristais individuais, muco – pequena 

quantidade. 

vestibular mnestic cognitive disorders perturbações cognitivas vestibulares 

mnésicas 

Hemihypesthesia Hemi-hipestesia 

Radiculoneuritis Radiculonevrite 

Tabela 4 - Alguns dos problemas terminológicos no projeto nº 60 

 O projeto nº 60 realizado no período de estágio consistia num relatório médico 

acerca de um paciente. Ao longo do relatório, eram identificados os problemas de saúde 

de que o paciente sofria. Tratando-se de um texto altamente especializado e não sendo eu 

especialista na área, a verdade é que esta tradução envolveu muita pesquisa e leitura. Para 

além disso, este documento foi escrito originalmente em ucraniano, sendo que o texto que 

me foi enviado era uma tradução de ucraniano para inglês. O que, evidentemente, apenas 

contribuiu para que a dificuldade da compreensão do texto fosse maior. Não tendo acesso 

à revisão final deste trabalho, não pude conhecer quais as alterações feitas pelo revisor. 

 Os termos médicos podem ser utilizados por diferentes grupos de pessoas, 

nomeadamente, entre os médicos profissionais, entre os médicos e os pacientes e entre os 

médicos (jargão) (Rask, 2008). Ora, no momento da tradução, é importante conhecer qual 

o público a que o texto se destina e qual a função que irá desempenhar. Como foi referido 
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no ponto 2.2, em momento algum tive acesso a alguma contextualização ou informação 

relativa aos documentos que recebia para traduzir. Ou seja, não dispunha de qualquer 

informação, apenas o texto. 

 Na tabela 4, encontram-se alguns exemplos dos problemas terminológicos 

encontrados. No primeiro exemplo, a dificuldade residiu em dois termos, “shrapnel single 

crystals” e “slime”. Ora, a verdade é que estes dois termos surgiram, no texto, no 

parágrafo em que o aparelho geniturinário do paciente era abordado. Deste modo, pelo 

contexto da frase, a qual se encontra na tabela 4, apercebi-me de que estes termos 

constituíam caraterísticas da urina do paciente. Assim, procedi a uma pesquisa na Internet 

sobre as caraterísticas da urina, verificando que muitas vezes, podem ser identificados 

cristais na urina. Assim, “shrapnel single crystals” foi traduzido por “fragmentos de 

cristais individuais”. No que respeita à palavra “slime”, tive mais dificuldade, uma vez 

que não percebia o seu significado naquele contexto. Comecei por procurar qual o 

significado da palavra em inglês e quais as possíveis traduções em português. Procurei as 

palavras que me surgiram nas traduções mais a palavra “urina” no Google, chegando 

então à palavra “muco”, algo que nos exames realizados, pode ser encontrado na urina. 

 Atente-se, agora, nos últimos três exemplos, “vestibular mnestic cognitive 

disorders”, “hemihypesthesia” e “radiculoneuritis”, cuja procura de solução tradutiva 

implicou uma longa pesquisa. 

 Ora, o primeiro termo, indubitavelmente, foi o que mais problemas apresentou. 

A dificuldade na tradução deste termo reside na palavra “mnestic”. Se se procurar esta 

palavra nos dicionários convencionais, no Linguee, ou no IATE, não se obtém nenhum 

resultado. Pela composição da palavra (“mne-“), pressupus que tivesse algo que ver com 

a memória. Para além disso, tendo em conta a contextualização em que o termo aparece, 

ou seja, “vestibular mnestic cognitive disorders”, pressupõe-se que se trata de uma 

perturbação cognitiva relacionada com a memória. Assim, considerei a hipótese de 

traduzir “mnestic” por “mnésico”. É importante realçar que tive em consideração a 

possibilidade de “mnestic” se tratar de um erro de tradução, uma vez que este documento 

era uma tradução de ucraniano para inglês. Procedi então à elaboração de uma lista de 

termos que poderiam ser aplicados naquele contexto. Os termos foram os seguintes, 

“amnestic”, “amnesia” e “mnemic”. No dicionário online Collins, “amnesia” é definido 

como “a defect in memory, esp one resulting from a pathological cause, such as brain 
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damage” (Collins, n.d.), sendo que “amnestic” diz respeito a um adjetivo. Já no que 

respeita à palavra “mnemic”, a entrada no mesmo dicionário é a seguinte “relating to the 

ability to retain memory” (Collins, n.d.). Após entender qual a diferença entre os três 

termos, decidi procurar no motor de busca Google a palavra “mnestic”. Ora, a verdade é 

que esta palavra apareceu num dicionário online denominado de Merriam-Webster, com 

a seguinte definição “of or relating to memory or mneme” (Merriam-Webster, n.d.). 

Contudo, na maior parte dos casos, as páginas web que me apareciam continham o termo 

“amnestic” ao invés de “mnestic”. Procedi então à pesquisa de “mnestic” em artigos e a 

verdade é que apenas a palavra “amnestic” me surgia. De seguida, voltei a focar-me no 

termo em português e acabei por concluir que o termo escolhido teria de se tratar de um 

adjetivo que caraterizasse as perturbações vestibulares, acabando, então, por optar pela 

palavra “mnésico”, deixando-a assinalada para que o revisor pudesse verificar a sua 

adequação. 

 No caso do terceiro termo, a verdade é que este não tem nenhuma entrada nos 

dicionários, no Linguee nem no IATE. Porém, e como já foi mencionado anteriormente, 

muita da terminologia médica advém do grego e do latim e, por isso, é possível decompor 

o termo, analisando cada elemento e compreender, assim, o seu significado. Atentando, 

deste modo, na formação da palavra, verifica-se que “hemi-“, que advém do grego, se 

trata de um elemento prefixo de composição com o significado de “metade”; “hypo-“, 

que também é proveniente do grego, diz respeito a um elemento prefixo de composição 

com o significado “debaixo, sob, inferior”; “-stésis-“, uma vez mais do grego, é um 

elemento de composição que significa “sensibilidade”; e, finalmente, “-ia”, trata-se de 

um sufixo que designa substantivos abstratos. Ora, pela análise minuciosa da palavra, é 

possível deduzir que este termo se refere a uma condição que se carateriza pela 

diminuição de sensibilidade em metade do corpo. Tendo esta informação em 

consideração, encontrei, então, o termo português “hemi-hipestesia”, que tem como 

definição no dicionário online Infopédia “Diminuição de sensibilidade em metade do 

corpo” (Infopédia, n.d.). 

 Relativamente ao último caso, a palavra “radiculoneuritis”, assim como nos 

exemplos anteriores, não tinha entrada nos dicionários Oxford e Collins, no Linguee ou 

no IATE. Deste modo, procurei o termo no motor de busca do Google, aparecendo-me, 

uma vez mais, no dicionário online Merriam-Webster, com a seguinte definição 

“inflammation of one or more roots of the spinal nerves” (Merriam-Wesbter, n.d.). Ora, 
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procedi à pesquisa no Google desta mesma definição, mas já traduzida para português e, 

assim, facilmente cheguei ao termo “Radiculonevrite”. 

c) Caso Prático nº3 
 

Identificação do Projeto 

Número do Projeto 

 

103 

Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

EN-PT 

Número de Palavras 

 

2285 

Área de Tradução 

 

Tradução Técnica 

Subárea 

 

Medicina 

Tipo de Texto 

 

Relatório Médico  

 

Tabela 5 - Identificação do projeto nº 103 

 O projeto nº 103, à semelhança do nº 60, é constituído por um relatório médico, 

em que o especialista expõe todo o histórico médico do paciente, indicando de que 

patologias este sofre. Uma vez mais o texto de partida não corresponde ao texto original, 

na medida em que diz respeito a uma tradução de um texto originalmente redigido em 

búlgaro. 

 Este trabalho revelou-se muito desafiante a nível terminológico, uma vez que, 

mesmo que nesta fase do estágio, já tivesse tido a oportunidade de traduzir textos da área 

médica, a verdade é que uma pluralidade de termos novos continuava a aparecer e o 

trabalho de pesquisa foi o mesmo, senão mais elevado, do que o do projeto nº 60. 

 Veja-se os termos em que tive mais dificuldade aquando da sua tradução. 

Terminologia no TC Opção de Tradução 
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Anti-relapse therapy Tratamento anti-relapso 

Succusio renalis Succusio renalis 

Normosthenic habitus Condição física geral normosténica 

Normokinetic Normocinético 

Tabela 6 - Alguns problemas terminológicos no projeto nº 103 

 Na tradução do primeiro termo, desde logo compreendi que a tradução imediata 

da palavra “therapy” não seria a mais indicada, tendo em consideração o contexto no qual 

se enquadrava, nomeadamente, “Anti-relapse therapy with Sotalol in connection with 

concomitant thyroid pathology in the presence of structural heart disease”. Assim, como 

é possível constatar, este “anti-relapse therapy” diz respeito não a uma terapia, mas a um 

tratamento realizado com um fármaco, o Sotalol. Considerei então a tradução 

“Tratamento anti-relapso”. O problema que surgiu aqui foi o facto de, na pesquisa, não 

encontrar a utilização deste termo uma única vez, não podendo confirmar, deste modo, a 

sua utilização. Deste modo, deixei este termo assinalado para que o revisor pudesse, 

então, verificá-lo. 

 No que ao segundo termo respeita, “Succusio renalis”, o problema residiu no 

facto de o termo se encontrar escrito em latim. Comecei por pesquisar o que significava 

este termo, uma vez que desconhecia o seu significado. Rapidamente encontrei-o, 

verificando que o termo em inglês era o seguinte “Costovertebral angle tenderness”. 

Assim, este termo diz respeito a um teste que é realizado a um paciente para detetar 

inflamações na área dos rins. Procedi, de seguida, à pesquisa, em português, deste termo, 

ficando a saber que “costovertebral angle” correspondia a “ângulo costovertebral”. 

Porém, a verdade é que não encontrei nenhum termo, em português europeu, que 

correspondesse a “tenderness”, o que me fez considerar duas opções de tradução: ou 

mantinha o termo em latim ou traduzi-lo-ia de forma a explicitar o significado do termo. 

Ora, acabei por decidir manter o termo em latim, uma vez que considerei que seria mais 

exato e preciso. 

  O terceiro termo, sem dúvida, foi aquele que levantou mais problemas. Em 

primeiro lugar, comecei por procurar qual o significado de “habitus” no campo da 

medicina, verificando que se tratava de um “general physical state, esp with regard to 

susceptibility to disease” (Collins, n.d.). Deste modo, considerei que “habitus” deveria 

ser traduzido por “Condição física geral”. O termo “normosthenic”, por sua vez, acarretou 
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um problema. Assim como já tinha acontecido anteriormente, não tinha entrada no 

dicionário. Tentei, uma vez mais, analisar o termo, verificando quais as suas origens e 

proceder à sua decomposição, de modo a perceber o seu significado e encontrar o seu 

equivalente em português. “Norm(o)-“, um elemento de composição de origem latina, 

significa “normal”. “Sthenic”, que advém do grego sthenose, tem como significado 

“força”. Ora, acabei por compreender que o termo tinha como significado “normal” e que, 

portanto, a condição física geral do paciente se encontrava normal. Este termo apareceu 

mais vezes ao longo do texto, sendo sempre traduzido por “normosténico/a”, o qual 

também não tem entrada nos dicionários, mas considerei que era o mais adequado do que 

traduzir simplesmente por “normal”. Deixei o termo assinalado, no entanto, para que o 

revisor pudesse confirmar. 

 O quarto exemplo, “Normokinetic”, uma vez mais, diz respeito a um termo que 

não tinha entrada no dicionário. No entanto, neste caso, encontrar o equivalente, 

“normocinético”, foi mais fácil e rápido, uma vez que este é utilizado frequentemente, 

sendo recorrente nos textos de especialidade.  

 Para sintetizar, o maior problema neste texto foi a não existência dos termos nos 

dicionários convencionais, deduzindo-se, então, que são termos demasiado específicos 

para constar nos dicionários. Como a empresa também não me forneceu ou deu a conhecer 

outras bases terminológicas que me pudessem ajudar, tive que recorrer aos métodos acima 

mencionados. 

2.3.2. A Tradução Jurídica 
 

 A tradução jurídica é uma área da tradução que acarreta uma série de diferenças 

sistemáticas na lei, na linguística e na cultura entre o país do texto de partida e o país do 

texto de chegada (Cao, 2007). 

 Deste modo, em primeiro lugar, é de salientar que a linguagem jurídica é uma 

linguagem técnica, mas esta não é uma linguagem técnica universal, na medida em que 

depende do sistema jurídico nacional em vigor. A lei e a linguagem jurídica são 

indissociáveis do sistema, ou seja, refletem a história, a evolução e a cultura e, acima de 

tudo, a lei de um sistema jurídico específico.  Assim, os sistemas jurídicos são peculiares 

nas sociedades em que foram formulados. Cada sociedade tem estruturas culturais, sociais 

e linguísticas desenvolvidas separadamente de acordo com as suas próprias condições. 

Por conseguinte, os conceitos jurídicos, as normas jurídicas e a aplicação das leis diferem 
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em cada sociedade, refletindo as suas diferenças. A tradução jurídica, por sua vez, implica 

a tradução e a transferência de um sistema jurídico para o outro. Cada sistema jurídico 

nacional dispõe da sua própria terminologia, estrutura concetual, regras de classificação, 

abordagens metodológicas e princípios socioecónomicos (Cao, 2010).  

2.3.2.1. Dificuldades provenientes da tradução jurídica 
 

 Assim como foi referido anteriormente, uma das maiores dificuldades que o 

tradutor enfrenta na tradução de documentos de índole jurídica é o facto de que os 

sistemas jurídicos são diferentes e, por conseguinte, na tradução deste tipo de textos, há 

que considerar ambos os sistemas para se poder proceder a uma tradução fidedigna e 

adequada. É importante mencionar ainda que mesmo dentro de uma mesma língua, veja-

se Portugal e Brasil, os sistemas jurídicos muitas vezes também são distintos. Contudo, 

há outros problemas que emergem aquando da tradução de documentos jurídicos. 

 A linguagem utilizada na área jurídica é uma linguagem altamente especializada, 

onde o recurso a estruturas sintáticas complexas e longas é habitual. Ademais, não é raro 

haver textos jurídicos repletos de erros gramaticais, de pontuação e de coesão 

(Nascimento, 2017). Ora, isto acarreta uma série de problemas e dificuldades para o 

tradutor, pois, para além de ter de conhecer os sistemas jurídicos em causa, também tem 

de dispensar o maior cuidado na tentativa de compreender corretamente o texto de partida 

para evitar problemas jurídicos causados por erros de tradução. 

 Os próximos exemplos demonstram alguns destes problemas e dificuldades que 

resultam da natureza específica deste domínio. 

a) Caso prático nº 4 
 

 Identificação do Projeto 

Número do Projeto 

 

1 

Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

PT-EN 

Número de Palavras 

 

191 
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Área de Tradução 

 

Tradução Jurídica 

Tipo de Texto 

 

Certidão de Habilitações 

 

Tabela 7 - Identificação do projeto nº 1 

 O projeto acima identificado, o projeto nº 1, foi o primeiro trabalho realizado 

durante o estágio. Sendo que antes desse trabalho, tinha tido muito pouco contacto 

com documentos jurídicos, a verdade é que esta tradução se revelou muito desafiante.  

 Ora, o documento dizia respeito a uma certidão de habilitações, a qual fora 

emitida pelo Ministério da Educação.  

 De seguida, atente-se na imagem 2, onde é apresentado o texto de partida, 

sendo que as informações pessoais estão, como é evidente, omitidas.  
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Figura 2 - Texto original do projeto nº 1 

 

 Quando recebi o texto original, em primeiro lugar, procedi à sua leitura na íntegra, 

para me poder familiarizar com o seu conteúdo e fazer um levantamento dos termos que 

considerava mais difíceis. De seguida, surgiu-me imediatamente um problema. Não sabia 

qual a estratégia de tradução a utilizar, ou seja, se a tradução documental, se a tradução 

instrumental, por motivos que serão, de seguida, explicados. 

 Por um lado, a tradução documental consiste na transmissão de informação contida 

no texto de partida, sem adaptá-la à cultura de chegada. Nord (1997) define a tradução 

documental da seguinte maneira: 

  “a metatext, being a target-culture text informing about a source-culture text or any of its aspects 

and dimensions (for example, an interlineal word-for-word translation informs about the lexical and 

syntactic structures or the source language as used in the text), and as such, its communicative 

function will be realized in an indirect way: e.g., informing target-culture addressees about a source-

culture author referring to an object of the world (from a source-culture point of view), or informing 

target-culture readers about somebody from a source culture appealing to their addressees’ culture-

specific experience of the world” (p. 50).  

 Por outro lado, a tradução instrumental implica uma adaptação cultural do sistema 

para o país de chegada. Ora, Nord (1997) explica a tradução instrumental nas seguintes 

palavras: 

“an object-text in its own right, directed at a target-culture readership for whom it can fulfil any of 

the above-mentioned basic functions and sub-functions like a non-translated text, and modelled 

according to a pre-existing text borrowed from a source culture” (p. 50). 

 Ora, a verdade é que o texto me tinha sido enviado sem qualquer informação por 

parte do cliente, uma vez mais. Não sabia qual o país de chegada para o qual a tradução 

deveria ser redigida e, por conseguinte, caso considerasse a estratégia instrumental mais 

adequada, não a conseguiria aplicar, já que não dispunha das informações necessárias. 

Considerei que neste caso, era absolutamente imprescindível obter esta informação, 

porque não me seria possível proceder a uma tradução adequada sem saber para que país 

se destinava ou, pelo menos, qual a estratégia que deveria utilizar. 

 Sabendo, então, que a tradução deste tipo de documentos era habitual na empresa, 

decidi perguntar à minha supervisora de estágio se deveria manter as classificações da 
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mesma forma (ou seja, de 1 a 20) ou se, por outro lado, deveria adaptá-las ao país de 

origem. Caso a resposta fosse a segunda, perguntaria então de seguida, para que país é 

que a minha tradução iria ser enviada. Ora, a minha supervisora do estágio respondeu-

me, dizendo que o cliente não tinha dado especificações em relação ao país e que 

geralmente, na empresa, a tradução dos documentos era realizada sem questionar o país, 

a não ser que o cliente assim o mencionasse antes do pedido. Portanto, as classificações 

deveriam ser mantidas de acordo com o sistema português, uma vez que em cada país, 

assim como me explicou a supervisora, as escolas ou entidades requerentes têm as 

informações sobre as equivalências e, se não as têm, a embaixada/consulado é a entidade 

responsável por atribuir essa equivalência. No que respeita à tradução deste tipo de textos 

do inglês para o português, também não é realizada nenhuma equivalência, sendo as 

classificações mantidas de acordo com o sistema vigente no país do texto de partida. O 

aluno é que deve, depois, entregar a tradução certificada na escola e as secretarias da 

escola dispõem do decreto e das informações de equivalência de cada país. Ora, escusado 

será dizer que a falta de contextualização por parte do cliente constitui, indubitavelmente, 

um grande problema para o tradutor. Quando se recebe um texto para traduzir, é crucial 

começar por verificar qual o público-alvo a que o texto se destina, para se poder, então, 

adotar a estratégia de tradução mais adequada. Assim, como refere Nord (1997), cada 

tradução tem como fim alcançar um objetivo comunicativo específico no público de 

chegada, e se analisarmos qual será este público e o que será expectável e necessário, ser-

nos-á possível realizar uma tradução que sirva as suas necessidades e expectativas da 

melhor forma. Neste caso, não sabendo eu a que público de chegada o texto se destinava 

e tendo já a informação de que a empresa, na maior parte dos casos, não tinha isso em 

consideração, resolvi então seguir aquilo que me tinha sido dito.   

 Deste modo, procedi à tradução do documento, tendo em consideração que adotaria, 

uma tradução documental. A verdade é que a linguagem do documento não era muito 

difícil e, agora que disponho de mais experiência, considero até que se trata de um 

documento que não apresenta muitas dificuldades na tradução. Porém, no momento de 

tradução, era a primeira vez que traduzia um documento desta área e, além disso, a 

tradução tinha de ser feita do português para o inglês, o que apenas contribuía para o 

aumento do nível de dificuldade.  



 

44 
 

 Na tradução do primeiro parágrafo, considerei que o mais indicado seria simplificar 

e dividir aquela frase extensa em duas. Assim, o primeiro parágrafo foi traduzido do 

seguinte modo:  

 

XXX, who is responsible for the Administrative Services of the XXX School Group, certificates, 

in compliance with the order in the application filed with the Administrative Services of this School, 

that XXX, daughter of  and of XXX, born on XXX, in the parish of , in the municipality of , owner 

of the ID card nº XXX. Ana Carolina de Jesus attended this high school from the 2015/2016 school 

year to 2018/2019 school year, in the Science and Technology course, obtaining the following 

scores: 

 

  Ora, ao receber a revisão desta tradução, apercebi-me de que a tradução deste 

primeiro parágrafo apresentava uma série de problemas. Em primeiro lugar, a minha 

decisão em dividir a frase em duas não foi a mais correta. De seguida, pude constatar que 

muitas das palavras que considerava que tinham sido devidamente traduzidas eram 

desadequadas. Ora, atente-se na revisão deste primeiro parágrafo. 

 

XXX, Head of the Administrative Services of the XXX Schools Group, hereby certifies, in 

compliance with the order issued on the request archived in the Administrative Services of this 

Educational Establishment, that XXX, daughter of _____________ and of XXX, born on XXX, in 

the parish of _________, in the municipality of __________, holder of the Citizen Card no. XXX, 

attended, in School, in the academic years of 2015/2016 to 2018/2019, the Secondary Education in 

the course of Sciences and Technology, obtaining the following classifications: 

 

 Assim, como é possível verificar, foram feitas muitas correções em apenas um 

parágrafo que nem 100 palavras continha. Em primeiro lugar, traduzi “Responsável” por 

“who is responsible for”, quando na verdade a palavra mais adequada era, sem dúvida, 

“Head”. Em segundo lugar, “certifica” foi traduzido por “certifies”, mas nos documentos 

jurídicos, sempre se utiliza a expressão “hereby” antes de “certifies” ou “certify”. Em 

terceiro lugar, “em cumprimento do despacho exarado no requerimento arquivado (…)” 

foi traduzido erroneamente por “in compliance with the order in the application filed”, 

tendo sido revisto e corrigido para “, in compliance with the order issued on the request 
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archived”.  É também fulcral mencionar que na minha tradução, optei por dividir a frase 

em duas, considerando que o texto ficaria mais fluído e simples dessa forma. No entanto, 

e como será referido mais à frente no relatório, o texto jurídico pauta-se pela utilização 

de frases complexas e longas, tanto no que respeita aos textos elaborados em português, 

como em inglês. Assim, o revisor optou por não quebrar a frase. No que respeita às 

restantes correções, creio que, na minha proposta de tradução, utilizava vocabulário que 

não era muito adequado ao texto. A título exemplificativo, traduzi “ensino secundário” 

por “high school”, o que, sem dúvida, não é a tradução mais adequada. Na revisão, esta 

opção foi corrigida por “Secondary Education”, um termo que sem dúvida é mais formal. 

Ainda dentro deste raciocínio, “classificações” foi traduzido por “scores”, o que, uma vez 

mais, não era o termo mais adequado, tendo sido corrigido por “classifications”. 

 Em relação ao resto do documento, é relevante mencionar que as classificações 

foram mantidas, como me tinha sido informado, no entanto, as classificações que se 

encontravam escritas por extenso, foram traduzidas de modo literal, ou seja, a título 

exemplificativo, “onze valores” foi traduzido por “eleven points”. Na revisão, “eleven 

points” foi corrigido por “eleven points out of twenty”, na medida em que, como me 

explicou a minha revisora, nem todos os sistemas de classificação são iguais e, por 

conseguinte, dizer apenas “points” não clarifica qual a classificação. Por exemplo, “11 

points” poderia corresponder a 11 pontos em 100. Por isso sempre que as classificações 

fossem de 0 a 20, deveria colocar-se “out of twenty”. 

 Finalmente e para terminar, dado que não estava familiarizada com a linguagem 

jurídica, como assim o referi anteriormente, foi-me difícil traduzir a última frase do 

documento, nomeadamente “Passei a presente certidão que vou assinar e autenticar com 

o selo branco em uso neste Estabelecimento de Ensino”. Após alguma pesquisa, acabei 

por traduzir esta frase da seguinte forma “I sign and authenticate this certificate with the 

embossed seal used by this School”. Porém, quando verifiquei a sua correção na revisão, 

constatei que, de facto, não tinha sido a melhor tradução nem a mais adequada. A revisão 

foi a seguinte “I issued this certificate, which I shall sign and authenticate with the 

embossed seal used in this Educational Establishment”. 

 É importante mencionar que a revisão desta minha tradução, a qual foi a primeira 

realizada durante o estágio, foi crucial e consciencializou-me de que, na tradução destes 

documentos, há que analisar minuciosamente cada palavra e optar sempre pela utilização 
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de uma palavra mais formal. Por exemplo, “Estabelecimento de Ensino” nunca poderia 

ser traduzido por “School”, mas sim por uma palavra mais formal, neste caso, 

“Educational Establishment”. 

b) Caso Prático nº 5 
 

Identificação do Projeto 

Número do Projeto 

 

5 

Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

PT-EN 

Número de Palavras 

 

969 

Área de Tradução 

 

Tradução Jurídica 

Tipo de Texto 

 

Contrato de aquisição, fornecimento e 

montagem de equipamento hoteleiro 

Tabela 8 - Identificação do projeto nº 5 

 O projeto nº 5 corresponde a um contrato de aquisição, fornecimento e montagem 

de equipamento hoteleiro, em que duas entidades se comprometem a cumprir os termos 

estabelecidos no mesmo.  

 Esta foi a quinta tradução que realizei no período de estágio e a verdade é que nunca 

tinha tido contacto com um contrato, muito menos traduzido um. Assim, sem dúvida 

alguma, este trabalho revelou-se bastante complexo e exigiu uma longa pesquisa. Para 

além disso, há que ressaltar que esta era uma tradução cuja língua de partida era o 

português e a língua de chegada o inglês. Traduzir um texto desta natureza com este nível 

de dificuldade para uma língua não materna é, indubitavelmente, um grande desafio que 

coloca vários entraves ao longo do caminho. 

 Ora, um dos maiores problemas que encontrei na tradução deste documento foi, 

sem dúvida, e como já foi referido anteriormente, a utilização de frases muito longas e 
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complexas. A verdade é que, nestes casos, tinha de passar muito tempo a ler e a reler a 

frase para, em primeiro lugar, compreendê-la. 

Texto de partida Tradução 

Pelo presente contrato, a Segunda 

Contratante obriga-se a fornecer à 

Primeira Contratante, que por sua vez 

aceita, a totalidade do equipamento 

hoteleiro constante da Proposta nº XXX, 

de 08-10-2019 - Anexo I - a este contrato 

e dele fazendo parte integrante, 

apresentada pela Segunda Contratante 

para o (…), situado em (…), adiante 

designado por “Fornecimento”, o qual 

compreende todos os bens descritos na 

proposta da Segunda Contratante e as 

acções necessárias e convenientes ao 

fornecimento, transporte e entrega dos 

mesmos no Empreendimento 

mencionado. 

Under this contract, the Second 

Contracting Party undertakes the 

obligation to provide to the First 

Contracting Party, who in turn accepts, all 

hotel equipment in the Proposal no. XXX, 

from 08 October 2019 - Annex 1 - to this 

contract and being a part of it, presented 

by the Second Contracting Party to the 

(…), located in (…), hereinafter referred 

to as “Supply”, which includes all the 

goods described in the proposal of the 

Second Contracting Party and the 

necessary and convenient actions to the 

supply, transport and delivery of these in 

the mentioned enterprise. 

O não exercício por qualquer das partes, 

em qualquer momento, de um direito, 

faculdade ou prerrogativa emergente da 

lei ou do presente contrato e, bem assim o 

facto de uma parte não exigir da outra, 

numa ou mais ocasiões, o integral 

cumprimentos de todas as cláusulas e 

condições do presente contrato, não 

poderá ser tido nem interpretado como 

renúncia a exigir o exacto cumprimento 

pela outra parte de todas as cláusulas e 

condições do mesmo, bem como não 

importará a desistência ao posterior 

exercício de qualquer faculdade, direito ou 

Failure in exercising from any of the 

parties, in any time, of a right, a faculty or 

a prerogative of the law or this contract, 

and one party not demanding from the 

other, in one or more occasions, the full 

compliance of all clauses and terms of this 

contract, cannot be deemed nor interpreted 

as a waiver of the demanding for 

compliance from the other party of all 

clauses and terms, as well as it will not 

matter the waiver of the exercise of any 

faculty, right or prerogative from the law 

or this contract. 
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prerrogativa decorrente da lei ou do 

presente contrato.   

Tabela 9 - Frases longas e complexas no projeto nº 5 e a sua tradução 

 Como refere Nascimento (2017), e como já foi mencionado anteriormente, o 

discurso jurídico pauta-se pelo “excesso de vocabulário técnico, por uma tendência para 

um estilo pomposo e arcaico, pelo recurso a vocábulos em latim, por estruturas sintáticas 

muito complexas e longas e por instâncias de gramática, de pontuação e de coesão 

inadequadas” (p.5). Deste modo, o tradutor, na tradução deste tipo de documentos, não 

só tem de realizar uma longa pesquisa para se familiarizar com o tipo de documento, 

como também tem de analisar e estudar bem o texto de partida para se certificar de que o 

compreende. 

 O primeiro exemplo da tabela 9 diz respeito à primeira cláusula do contrato, sendo 

que é uma frase que compreende sete linhas no total. Na minha tradução, decidi não 

dividir o texto em duas frases, na medida em que sendo o discurso jurídico pautado pela 

utilização de frases longas e complexas, considerei que o mais adequado seria manter esta 

caraterística no texto de chegada. Evidentemente que esta opção de tradução não se 

estende a todos os textos de índole jurídica, já que a finalidade e o tipo de leitor a que o 

texto de se destina devem ser considerados. Porém, e, mais uma vez, não obtive qualquer 

informação adjacente e, por isso, creio que optar por uma proposta de tradução que, de 

um modo geral, é empregue neste tipo de textos, é a decisão mais adequada. 

 No que respeita ao segundo exemplo, este diz respeito à sétima cláusula do contrato 

e, sem dúvida alguma, foi a parte da tradução que mais problemas me levantou. Para além 

de uma vez mais se tratar de uma frase bastante longa e complexa, a verdade é que 

também dispunha do tal estilo pomposo de que Nascimento (2007) falava. Assim, tive de 

proceder à leitura da frase inúmeras vezes, tentando dividir a informação em partes, para 

conseguir compreender aquilo que estava escrito. No entanto, quando recebi a revisão 

deste documento, pude constatar que realmente a tradução que mais revisão tinha 

recebido foi justamente a da sétima cláusula. Atente-se, então, na mencionada revisão, 

cujas correções estão assinaladas a vermelho: 

 

The non-exercise by either party, at any time, of a right, faculty or prerogative arising from the law 

or from this contract, and the fact that a party not to require from the other, on one or more occasions, 
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the full compliment of all the terms and conditions of this contract shall not be deemed or construed 

to be waiver to require exact compliance by the other party with all clauses and conditions of the 

same, and it will not matter to give up the subsequent exercise of any faculty, law or prerogative 

deriving from the law or from this contract. 

 

 Após ter verificado quais as correções que a revisora me tinha feito na tradução, 

constatei que realmente não tinha compreendido na sua totalidade o texto de partida. Para 

além disso, e como é possível constatar, além da minha tradução ter alguns erros nas 

proposições, muitas das palavras que tinha utilizado na tradução também não se 

adequavam ao texto. Ora, em primeiro lugar, traduzi “O não exercício” por “Failing in 

exercising”.  No entanto, quando tive acesso à revisão, constatei que o revisor optara pela 

sua tradução mais imediata, “The non-exercise”. Realmente, essa opção parece-me mais 

adequada e torna o texto de chegada mais fluído do que o que acontecia com a minha 

proposta. Em segundo lugar, no que respeita à palavra “exigir”, traduzi-a por “demand”, 

quando na verdade o verbo “require” era o mais apropriado. Em terceiro lugar, considerei 

que “cláusulas e condições” deveria ser traduzido por “clauses and terms”, no entanto, 

aquando da revisão, percebi que realmente “terms and conditions” era a tradução mais 

adequada, já que me parecia mais natural. De um modo geral, pareceu-me que esta 

correção realmente contribuiu para que eu compreendesse que antes de proceder à 

tradução de uma frase, é necessário lê-la muito bem e que não podemos traduzir certas 

palavras de ânimo leve. Há que ponderar, refletir e pensar bem antes de procedermos à 

tradução do que quer que seja.  

 Relativamente às estratégias de tradução utilizadas, a verdade é que, ao longo do 

texto, houve uma estratégia utilizada que se destacou. Ora, veja-se a seguinte tabela 

(Tabela 10): 

Texto de partida Tradução 

“(…) é celebrado, e reciprocamente 

aceite, o presente CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM, o qual se rege pelas 

cláusulas seguintes, bem como pelas 

disposições nele mencionadas (…)” 

“(…) THIS CONTRACT FOR 

ACQUISITION, SUPPLY AND 

ASSEMBLY is signed and reciprocally 

accepted and is governed by the following 

clauses, as well as the provisions 

mentioned (…)” 
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“(…) a Segunda Contratante obriga-se a 

fornecer à Primeira Contratante (…)” 

“(..) the Second Contracting Party 

undertakes the obligation to provide to the 

First Contracting Party (…)” 

“(…) a Primeira Contratante assumirá os 

custos que daí decorram, se os houver, 

para a Segunda Contratante.”  

“(…) the First Contracting Party shall pay 

the costs, if any, to the Second Contracting 

Party.” 

“A GARANTIA cobre defeitos ou vícios 

de fabrico, com exclusão de partes 

eléctricas (…)” 

“WARRANTY covers manufacturing 

imperfections or faults, excluding 

electrical parts (…)” 

“Quaisquer comunicações ou notificações 

a efectuar por uma das partes à outra (…)” 

“Any notices or communications between 

the Contracting Parties (…)” 

Tabela 10 - Estratégias de tradução 

 Nos exemplos acima identificados, utilizei a estratégia a que Newmark (1988) dá o 

nome de transposição, definindo-a como uma estratégia de tradução que se pauta pela 

mudança na gramática do TP no TC.  

 Deste modo, no primeiro exemplo, os verbos “celebrado” e “aceite” ocorrem antes 

do sujeito “o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E 

MONTAGEM”. Ora, aquando da tradução, considerei que os verbos deveriam surgir após 

o sujeito, uma vez que isso resultaria num texto de chegada mais natural e de mais fácil 

compreensão. 

 No segundo exemplo, no texto de partida, utiliza-se o verbo “obriga-se”. Sendo que 

no inglês não existe esta construção, decidi então utilizar o verbo “to undertake”, seguido 

do nome “obligation” que providenciaria a ideia da obrigação. 

 No caso do exemplo seguinte, em português, a expressão “assumirá os custos” foi 

utilizada. No texto de chegada, optei por simplificá-la, utilizando antes o verbo “to pay”. 

 No quarto exemplo, no texto de partida, a expressão “com exclusão” é utilizada, ao 

passo que no texto de chegada, utiliza-se o gerúndio “excluding”. Claro está que poderia 

ter sido utilizada a tradução “with the exclusion”, porém creio que essa tradução não seria 

a melhor, pois não seria tão natural em inglês e notar-se-ia que se tratava de uma tradução. 

Assim, o gerúndio “excluding” pareceu-me a opção mais adequada. 
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 Por último, no exemplo número cinco, também optei por simplificar a expressão 

utilizada no texto em português, nomeadamente “a efectuar por uma das partes à outra”. 

Ora, na tradução, proponho a tradução “between the Contracting Parties”, uma vez que 

em inglês, de um modo geral, o texto costuma ser escrito e estruturado de forma mais 

simples. Assim, ao invés de optar pela tradução “by one of the parties to the other”, 

considerei que traduzir por apenas “between the Contracting Parties” era mais simples e 

expressava a ideia de melhor forma. 

 Assim, a modo de conclusão, o texto jurídico é constituído por uma série de 

caraterísticas muito particulares. É pautado por um estilo pomposo e arcaico, repleto de 

frases longas, complexas e com estruturas muito próprias. Ora, face a estas 

peculiaridades, é necessário adotar algumas estratégias de tradução. No meu caso, a 

estratégia que resolvi adotar, maioritariamente, foi a da transposição, a qual me permitia, 

muitas simplificar e facilitar as estruturas frásicas no texto de chegada. Creio que, sem 

dúvida alguma, se trata de uma estratégia adequada, já que contribui para que o texto de 

chegada seja mais natural e compreensível. Se as estruturas do texto de partida fossem 

mantidas de forma rigorosa, o texto de chegada acabaria por fazer sobressair uma falta de 

naturalidade na linguagem.  

2.3.3. A Tradução Indireta 
 

 A tradução indireta diz respeito a uma cadeia de (pelo menos) três textos, 

terminando com a tradução, a qual é realizada a partir de outra tradução: (original) TP > 

texto intermediário (TI) > (fim) TC. Recorre-se a este tipo de tradução por uma série de 

razões, sendo a mais óbvia a falta de competência no TP original entre os tradutores 

(disponíveis/adequados). Quando um TI é preferencial (ou obrigatório), isto pode 

constituir uma forma de controlar o conteúdo do TC (religião, moral, política). A tradução 

indireta pode também ser autorizada ou mesmo obrigatória devido a uma reescrita autoral 

no processo de tradução primária (Ringmar, 2012, p. 141).  

 É uma prática de tradução que dispõe de uma longa história (por exemplo a Bíblia 

ou as traduções de Shakespeare), um vasto uso em diversas áreas na sociedade de hoje 

em dia (audiovisual, tradução automática e literária, entre outros) e, discutivelmente, um 

futuro promissor. Apesar disto, a tradução indireta inicialmente dispunha de pouca 

atenção por parte dos indivíduos que estudavam a tradução e apenas recentemente tornou-

se num conceito mais popular e importante dentro dos estudos da tradução. Embora o 
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interesse na tradução indireta por parte dos estudiosos tenha aumentado, havendo um 

maior número de pesquisas e trabalhos sobre o assunto, a verdade é que ainda há muita 

pesquisa a fazer para consolidar estes estudos. Nos trabalhos realizados sobre este tema, 

é possível constatar que os estudos estão ainda muito fragmentados e, como 

consequência, pouco teorizados (Rosa et al., 2017, p.1). 

 É importante também mencionar que a tradução indireta, devido à sua natureza, 

tende a ser avaliada negativamente, uma vez que aumenta a distância com o texto de 

partida. Se a tradução, em si, por vezes, já é considerada de forma negativa, então a 

tradução indireta, a qual implica um terceiro elemento (além do TP e do TC, também 

implica o TI), é vista de forma ainda mais desfavorável (Rosa et al., 2017, p. 3). 

 Ao longo do estágio, a verdade é que muitos dos textos que tive de traduzir eram 

uma tradução em si. Assim, os textos originais advinham de línguas como o búlgaro, o 

ucraniano, o mandarim e o alemão. Ora, não tendo acesso aos textos de partida originais, 

mas apenas ao texto intermediário, a verdade é que uma série de dificuldades emergiram 

durante o processo de tradução destes documentos.  

2.3.3.1. A importância da qualidade do texto de partida 

 Antes de se iniciar a análise dos casos práticos destes textos intermediários, é 

imprescindível sublinhar a importância da qualidade do texto de partida, uma vez que este 

foi um dos principais entraves na tradução dos documentos dos próximos casos práticos. 

 Assim como refere Molnár (2013), com a globalização, o avanço tecnológico, os 

negócios e o comércio, e com o aumento da procura de informação, há, naturalmente, um 

aumento significativo na elaboração de textos informativos ou “instrumentais” que 

necessitam de ser traduzidos. Muitos destes textos, porém, são escritos por indivíduos que 

não têm qualquer formação em escrita profissional. Para além disso, muitos dos textos 

em inglês, tanto no que respeita a textos escritos como traduzidos, são muitas vezes 

produzidos por falantes não nativos. Isto resulta em textos de partida mal escritos e com 

erros, os quais não são revistos por alguém que tenha conhecimentos linguísticos (Molnár, 

2013, p. 59). 

 Ora, apesar de algumas escolas de tradução subvalorizarem a importância do texto 

de partida na tradução, assinalando que o mais importante é o produto final - o texto de 

chegada - na realidade, a tradução dos textos muitas vezes é comprometida pela má 

qualidade do texto de partida. Quando confrontado com esta situação, o tradutor tem de 
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optar por alguma estratégia, isto é, ou segue fielmente o texto de partida, ou então adota 

algumas correções. O que levanta a seguinte questão, até que ponto deve o tradutor 

intervir? Quais as estratégias a adotar?   

  Para adotar uma estratégia, o tradutor deve, em primeiro lugar, saber identificar 

qual o problema ou os problemas inerentes ao texto de partida. Molnár (2013) enumera 

uma série de problemas que podem ser encontrados, nomeadamente, a incompreensão ou 

ambiguidade; a coerência; a coesão; a terminologia; a falta de informação; os erros 

gramaticais; o estilo; a ortografia e a pontuação; problemas no documento de partida; 

entre outros (Molnár, 2013, p. 65). Evidentemente que algumas destas questões são mais 

fáceis de resolver do que outras. Por exemplo, corrigir um erro de pontuação revela-se 

mais espontâneo e fácil do que solucionar um problema de incompreensão. 

 Molnár (2013) propôs a utilização das máximas de Grice (1975) para auxiliar o 

tradutor na escolha da estratégia a usar quando um texto de partida tem má qualidade. 

Assim, existem quatro máximas a ter em consideração, a máxima da quantidade, a 

máxima da qualidade, a máxima da relevância e a máxima do modo.  

 A máxima da quantidade aconselha o tradutor a avaliar a informação do texto de 

partida e proceder aos ajustamentos necessários, como a compressão ou omissão da 

informação. Por outro lado, pode ser necessário adicionar alguma informação a um texto 

de partida com problemas de coerência ou que esteja incompleto, ou então editar uma 

frase que seja demasiado concisa ou condensada (Molnár, 2013, p. 75). 

 A máxima da qualidade não estipula que o tradutor deva determinar qual é a 

verdade, mas sim deve dar-lhes o direito de corrigir erros no texto de partida, ao invés de 

os copiar para o texto de chegada. Claro está que esta máxima se aplica apenas aos textos 

informativos e deve ser utilizada com prudência.  

 A máxima da relevância facilita o fluir da informação no texto, especialmente se 

as ideias principais do texto de partida não forem evidentes. Geralmente, a informação 

relevante contribui para o desenvolvimento do texto. Deste modo, esta máxima aconselha 

o tradutor a transmitir a informação de tal forma que o público de chegada possa discernir 

a informação relevante da menos importante (Molnár, 2013 p. 75). 

 Finalmente, a máxima do modo consiste na clareza, na eliminação da 

ambiguidade, na brevidade e na ordem. Esta máxima reveste-se de uma grande relevância, 
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na medida em que um dos maiores problemas que os textos de partida apresentam é a 

falta de clareza, a ambiguidade, a falta de organização, entre outros (Molnár, 2013, p. 75). 

 Assim, é possível concluir que muitos dos textos de partida que o tradutor recebe 

caraterizam-se por uma série de problemas que dificultam o trabalho de tradução. Ao 

longo do estágio, recebi alguns documentos que se inserem neste contexto. Os próximos 

casos práticos foram, sem dúvida alguma, aqueles que mais apresentaram problemas no 

que respeita à qualidade do texto de partida. 

a) Caso prático nº 6 
 

Identificação do Projeto 

Número do Projeto 

 

40 

Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

ES-PT 

Número de Palavras 

 

1489 

Área de Tradução 

 

Tradução Técnica 

Subárea Técnica 

 

Tipo de Texto  

 

Manual de Instruções sobre a utilização de 

um gerador solar portátil 

Tabela 11 - Identificação do projeto nº 40 

 O projeto nº 40 diz respeito a um manual de instruções sobre a utilização correta de 

um gerador solar portátil. O documento que me foi enviado tinha este texto traduzido em 

inglês e em espanhol, sendo o mandarim a língua original em que foi redigido. Porém, 

recebi a instrução de que deveria seguir o texto em espanhol para a realização da tradução. 

 A verdade é que o documento do texto de partida apresentava uma série de 

problemas e erros. Em primeiro lugar, o tamanho de letra não era consistente e, neste 

caso, deveria sê-lo. 
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Figura 3 - Tamanho de letra inconsistente no TP do projeto nº 40 

  Ora, como é possível verificar através da imagem 3, no subtítulo “[V] 

APLICACIONES”, não havia qualquer razão para que o tamanho da letra fosse alterado, 

apenas resultando numa maior dificuldade de leitura do texto.  

 Em segundo lugar, ao longo do TP, encontrei uma série de erros relativos à 

ortografia e à acentuação que denotaram, sem dúvida, uma falta de revisão do texto. A 

título exemplificativo, é de salientar os seguintes erros ortográficos verificados, “inclso”, 

“coenctarlo”, “enecedner”, “cooche”, entre outros. No que respeita aos erros de 

acentuação, veja-se, “mas”, “energia”, “este”, entre outros. 

 Também encontrei, algumas vezes, alguns erros na sintaxe, nomeadamente: 

“Todo los dipositivos que necesiten poca energía el producto podría dar un fallo y para 

que no suceda presiona el boton AC”. 

“Atención: Para evitar perdida de energia. Cargue el equipo desde el encededor del coche 

una vez que este en marcha.” 

 No primeiro caso, claramente que falta algo à frase para que esta esteja correta. E a 

utilização da pessoa no verbo “presionar” não foi a mais correta, uma vez que a segunda 
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pessoa do singular, “tú”, no imperativo, não é a preferencial nos manuais de instruções. 

Pelo que, “presione” ou “presionar” teriam sido opções mais adequadas. Na tradução, 

redigi esta frase do seguinte modo: 

“Todos os produtos que precisam de pouca energia podem provocar uma falha no 

aparelho e para que isso não aconteça, pressione o botão AC”. 

  Relativamente ao segundo caso, para além dos erros na acentuação, também se 

verifica um erro de pontuação. Depois da frase “Para evitar perdida de energia”, deveria 

seguir-se uma vírgula e não um ponto final. Assim, na tradução, corrigi esse erro, 

traduzindo a frase da seguinte maneira: 

“Atenção: Para evitar a perda de energia, carregue o equipamento através do acendedor 

de cigarros do carro uma vez que esteja em marcha”. 

 Outro problema que surgiu foi o facto de que no texto em espanhol, faltava alguma 

informação. Pude constatá-lo, uma vez que, ao longo da tradução, mesmo que tivesse de 

me guiar pelo texto em espanhol, por vezes também lia o que estava escrito no texto em 

inglês, para ver se conseguia melhor decifrar qual o significado de um determinado termo. 

Foi aí que reparei que o texto em inglês dispunha de informação que o texto em espanhol 

não continha. Inclusive, numa parte do documento em espanhol, havia um ponto em que 

se explicava como se recarregava o produto, havendo três formas possíveis. No entanto, 

o texto apenas continha duas das maneiras, a explicada na a) e a explicada na c). Ora, 

veja-se: 
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Figura 4 - Falta de informação no TP no projeto nº 40 

 Sendo que no texto em inglês, a informação relativa ao ponto b) estava disponível, 

ponderei se deveria ou não incluí-la na minha tradução. Por um lado, se o fizesse, não 

estaria a respeitar o texto de partida, que, neste caso, era o texto em espanhol (e não o 

texto em inglês). Por outro lado, se não o fizesse, no texto de chegada, faltaria informação 

que poderia ser muito importante para o utilizador. Deste modo, decidi colocar esta 

questão à minha colega, a Dra. Teresa Martins, que, por sua vez, direcionou a questão à 

Dra. Débora Shefkiu. Sendo que o cliente tinha pedido para que a tradução fosse feita 

segundo o texto em espanhol, foi-me informado, então, que deveria não incluir o ponto 

b) e passar, de imediato ao ponto c), mesmo que o texto de chegada apresentasse, desse 

modo, uma incongruência. Evidentemente que procedi como a minha orientadora me 

tinha indicado, porém, considero que a informação em falta deveria ter sido incluída no 

texto de chegada e, também no texto intermediário (caso este tivesse uma finalidade 

prática). Tratando-se de um manual de instruções, pressupõe-se que o público-alvo 

imediato será o cliente que adquirir o produto. Ora, a falta de uma instrução é, sem dúvida, 

um problema grave que poderá resultar em consequências igualmente nefastas. Caso me 

fosse dada a liberdade de proceder como eu considerasse mais correto, sem dúvida 

alguma que basear-me-ia nas máximas da quantidade e da qualidade de Grice (1975), 

optando por adicionar, ou melhor, incluir a informação em falta, corrigindo assim o erro 

do texto intermediário (o qual era o de partida no meu caso). Como Newmark (1988, p. 

209) refere, o dever do tradutor é o de corrigir qualquer erro factual do original, uma vez 

que a fidelidade do tradutor é com a verdade (Molnár, 2013, p. 75).   

 Posto isto, é possível verificar que uma má tradução sem revisão pode acarretar 

uma série de problemas, tanto ao utilizador final, como também ao tradutor que apenas 

dispõe daquele texto para se guiar. É fundamental que a tradução que, posteriormente, 

será um texto de partida, tenha qualidade e não tenha incongruências, uma vez que depois 

essas mesmas serão perpetuadas nos seguintes textos de chegada.  

 A avaliação da qualidade de uma tradução não é uma tarefa fácil, devido à sua 

natureza subjetiva. Como menciona Zehnalová (2013), a subjetividade é inevitável, uma 

vez que forma uma parte integral da comunicação humana, e da sua interpretação e 

avaliação. Ora, a tradução é uma forma de comunicação complexa, que implica não só o 

produtor e o recetor do texto, como também o mediador da comunicação - o tradutor. 

Deste modo, a subjetividade representa um papel ainda mais importante na tradução do 
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que em contextos de comunicação em que não há um mediador; está, inexoravelmente, 

envolvida no processo de tradução, afetando o seu produto. Além disso, a avaliação da 

qualidade de uma tradução é levada a cabo pelo ser humano e, por conseguinte, a 

componente da subjetividade ainda se pronuncia mais (2013, p. 43). 

 Existem alguns estudos sobre esta matéria, sendo que na maior parte dos casos, os 

autores estão de acordo no que diz respeito a um aspeto, o de que para avaliar a qualidade 

de uma tradução, é necessário avaliar não só o TC, como também o TP. Como Katharina 

Reiss diz (2000, pp. 9-10), pode começar-se por avaliar o TC, no entanto a avaliação do 

TP segue-se como uma segunda etapa fundamental.  

 Na tradução de um documento, é relevante saber qual a sua função para se adotar a 

estratégia mais adequada. No que respeita à avaliação da qualidade da tradução, o mesmo 

acontece: há que saber qual a função da tradução, para se adotar uma estratégia de 

avaliação mais adequada. Não há, portanto, uma teoria que se possa aplicar a todos os 

casos. Deste modo, consoante o tipo de texto e a sua função, pode adotar-se um método 

distinto. Zehnalová (2013) distingue dois tipos de métodos: os métodos que exigem 

apenas uma etapa e os métodos que exigem duas ou mais etapas. No que respeita aos 

primeiros, o tradutor pode proceder a uma análise do TC apenas, havendo, deste modo 

uma análise monolingue. Por outro lado, pode também recorrer-se à análise de ambos os 

TP e TC, havendo, neste caso, uma análise bilingue. Caso se adote um método que exija 

duas ou mais etapas, por um lado, o tradutor pode analisar, em primeiro lugar, tanto o TP 

como o TC, fazendo uma análise bilingue. De seguida, tendo feito esta análise, volta ao 

TC e analisa-o sozinho. Por outro lado, pode começar pela análise monolingue do TC e, 

só depois, proceder à análise bilingue (2013, p. 54). 

 Neste caso prático, optei pelo método de análise com duas ou mais estratégias, 

começando por levar a cabo uma análise bilingue, verificando se os erros de estrutura 

sintática estavam corrigidos no texto de chegada e se não havia nenhuma incongruência. 

De seguida, procedi à análise do TC, verificando que realmente a opção b) era 

imprescindível para que a informação estivesse completa. 

b) Caso prático nº 7 
 

Identificação do Projeto 

Número do Projeto 41 
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Tipo de Tarefa 

 

Tradução 

Par Linguístico 

 

ES-PT 

Número de Palavras 

 

1638 

Área de Tradução 

 

Tradução Técnica 

Subárea Técnica 

 

Tipo de Texto 

 

Manual de Instruções sobre a utilização de 

um gerador solar portátil 

Tabela 12 - Identificação do projeto nº 41 

 O projeto nº 41 foi-me enviado logo após o nº 40 e tratava-se de um documento 

muito semelhante ao que tinha sido recebido anteriormente, sendo que até a marca do 

produto era a mesma. Apenas o modelo do gerador solar era diferente.  

 Ora, o documento também apresentava os mesmos problemas do que o anterior. O 

tamanho de letra variava algumas vezes; havia vários erros a nível ortográfico e a nível 

sintático; também faltava o ponto b) na enumeração relativa às formas de recarregamento. 

 Claro está que os problemas do tamanho de letra inconsistente e dos erros 

ortográficos e sintáticos foram corrigidos, uma vez mais, no texto de chegada. Porém, 

mantive a falta de informação patente no texto de partida, assim como me tinha sido dito 

para fazer. 

 Assim, e a modo de conclusão, Ringmar (2012, p. 142) refere o seguinte: 

Admittedly, relay translation is likely to (further) remove the end TT from the original ST, and case 

studies, intent on showing how (much) the former differs from the latter, normally bear this out. 

Observed phenomena include ambiguity in the intermediate language obscuring potential 

distinctions common to both the original and the end target languages (e.g. tu/vous > you > du/Sie), 

as well as the reinforcement of tendencies like explicitation, lengthening etc. (cf. Stackelberg 1984: 

167). Misunderstandings in the IT will normally be repeated in the TT, as will various cultural or 

stylistic adjustments (including omissions or additions) made with the IT-audience in mind but 

potentially unnecessary or irrelevant for end TT-readers (Ringmar, 2012). 
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 De facto, a tradução indireta nunca se assemelhará à tradução direta, uma vez que 

na tradução de um texto, sempre se perde algo. Portanto, a tradução baseada numa 

tradução ainda mais perderá. Porém, considero que uma tradução deve sempre transmitir 

da forma mais adequada a informação do texto de partida e, no final, deve sempre haver 

uma revisão e uma verificação linguística para que se se certifique de que o texto de 

chegada não possui nenhum erro.  

 Deste modo, independentemente do modo como foi traduzido um certo documento 

(isto é, se por um tradutor humano, se por uma máquina), o cliente deve também ter em 

consideração que os erros e incongruências patentes nesse projeto irão resultar num 

problema para o tradutor. Para além disso e como sucedeu no caso da tradução dos dois 

últimos projetos mencionados, muitas vezes esses erros e inconsistências manter-se-ão 

nos restantes textos, o que, indubitavelmente, pode constituir um problema para o 

utilizador final do produto. 

 Para sintetizar, não considero a tradução indireta como algo negativo como muitas 

vezes é vista, pelo contrário, pode até ser bastante enriquecedora. Contudo, e mesmo no 

que respeita à tradução direta, para que o tradutor possa realizar uma boa tradução é 

necessário, em primeiro lugar, que o texto de partida tenha qualidade e esteja bem escrito; 

em segundo lugar, é também necessário que tanto o tradutor como o revisor revejam as 

traduções para assegurarem-se de que esta também dispõe de qualidade. 
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Conclusão  
 

 Apenas com uma pós-análise do estágio e com a elaboração deste relatório, me foi 

possível refletir e analisar, de verdade, todo o meu percurso de trabalho na empresa 

Multilingual Europe. 

 Em primeiro lugar, consegui verificar, no primeiro capítulo, na análise dos gráficos 

relativos ao meu fluxo de trabalho, que, ao longo das 11 semanas de estágio, consegui, 

indubitavelmente, aumentar a minha produtividade. No início, demorava várias horas 

para traduzir um documento com apenas uma ou duas páginas, uma vez que não me 

encontrava nada familiarizada com os termos e a natureza do texto. Porém, pude constatar 

que, nas últimas semanas, demorava apenas uma hora, ou menos, a traduzir este tipo de 

documentos, o que me dava oportunidade de traduzir mais textos num dia. Convém 

também realçar que as minhas competências relativamente à tradução de um texto para 

uma língua não materna se desenvolveram e aprimoraram bastante, o que foi possível 

verificar através das revisões que me foram enviadas ao longo do estágio. 

 Em segundo lugar, com a análise teórico-prática dos maiores problemas que me 

surgiram durante o estágio, pude compreendê-los e analisá-los de forma mais detalhada. 

Pude compreender, para começar, o quão importante é receber uma informação prévia 

acerca dos documentos a traduzir. Como Nord (1997) refere, o cliente, ao qual dá o nome 

de iniciador, é a pessoa, grupo ou instituição que começa o processo de tradução e 

determina o seu curso, definindo qual o propósito do texto de chegada (1997, p. 20). 

Dentro da tradução especializada, pude verificar que a terminologia apresentava várias 

dificuldades, já que muitas vezes os termos não apareciam nos dicionários e não dispunha 

de mais ferramentas para me auxiliar na tradução. Por último, a qualidade do texto de 

partida também foi uma das questões que mais problemas levantou. A verdade é que, 

como refere Molnár (2013), no que respeita à qualidade do texto, de um modo geral, 

costuma dar-se mais enfâse ao texto de chegada, enquanto que a qualidade do texto de 

partida é tida como garantia (2013, p.59). Ora, o que acontece muitas vezes é que o 

tradutor recebe textos que contêm uma série de problemas que comprometem a qualidade 

da tradução. Quando é dada liberdade ao tradutor para corrigir estes erros, o mesmo pode 

recorrer às máximas de Grice (1975) e tentar resolver, deste modo, os problemas. Assim, 

compreendi que estes eram alguns dos maiores desafios que um tradutor enfrenta na 

prática da sua profissão e há uma série de estratégias e decisões que tem de fazer.   
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 Assim, também compreendi que, não sendo a formação numa certa área obrigatória 

ou estritamente necessária, a verdade é que uma formação continua a ser algo vantajoso 

para o tradutor, pois, não só poupar-lhe-á imenso tempo de pesquisa, como também 

resultará em menos erros e problemas nos textos de chegada. Claro está que o tradutor 

não pode formar-se em todas as áreas de tradução em que trabalha, no entanto, creio que, 

consoante a empresa em que trabalha, ou o tipo de clientes com quem trabalha, pode 

delinear quais as áreas principais em que traduz e, assim, fazer uma formação nessas 

mesmas. 

 Por fim, cabe-me apenas concluir que a realização deste estágio curricular na 

empresa Multilingual Europe me permitiu adquirir uma amálgama de conhecimentos e 

de competências que, naturalmente, revelar-se-ão imprescindíveis e, absolutamente, 

cruciais, para o meu futuro trabalho como tradutora. 
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Anexo 1 - Plano de Estágio 
 

Plano de Estágio 2020 

Multilingual Europe 

 

 

1. Tradução de documentos pessoais. 

 

2. Tradução Jurídica. 

 

3. Tradução Técnica. 

 

4. Tradução Literária. 

 

5. Outro tipo de projetos. 
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Anexo 2 - Projetos realizados durante o estágio 
 

 Data Documento Tipo Área Subárea LP LC Palavras 

1 06.05 Certidão de 

Habilitações 

Tradução Jurídica  PT EN 191 

2 06.05 Manual de 

Instruções 

Tradução Técnica Técnica EN PT 1641 

3 07.05 Manual de 

Instruções 

Tradução Técnica Técnica EN PT 1584 

4 07.05 Manual de 

Instruções 

Tradução Técnica Técnica EN PT 2543 

5 11.05 Minuta de 

Contrato 

Tradução Jurídica  PT EN 969 

6 11.05 Extrato de Registo 

de Nascimento 

Tradução Jurídica  EN PT 209 

7 12.05 Recibo Verde Tradução Técnica Economia PT EN 376 

8 12.05 Declaração de 

Honra 

Tradução Jurídica  PT EN 121 

9 12.05 Alteração de 

Contrato 

Tradução Jurídica  PT EN 1629 

10 13.05 Assento de 

Casamento 

Tradução Jurídica  EN PT 269 

11 13.05 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  EN PT 115 

12 13.05 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  EN PT 115 

13 13.05 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica   EN PT 115 

14 13.05 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  EN PT 115 

15 15.05 Folheto 

Imobiliário 

Tradução Técnica Marketing PT EN 124 

16 15.05 Ficha Unidade 

Curricular 

Tradução Geral  PT EN 15755 

17 18.05 Relatório Médico Formatação   DE  13731 

18 20.05 Transição de um 

Serviço 

Tradução Geral  PT EN 596 
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19 20.05 Descrição de um 

Serviço 

Tradução Geral  PT EN 529 

20 21.05 Declaração Tradução Jurídica  EN PT 240 

21 21.05 Declaração Tradução Jurídica  EN PT 128 

22 21.05 Relatório Médico Formatação   DE  3916 

23 22.05 Relatório Médico Formatação   DE  8328 

24 25.05 Contrato Tradução Jurídica  EN PT 817 

25 25.05 Certificado 

Criminal 

Tradução  Jurídica  EN PT 180 

26 25.05 Recibo de 

Vencimento 

Tradução Técnica Economia PT EN 137 

27 25.05 Certificado 

Escolar 

Tradução Jurídica  PT EN 614 

28 26.05 Antologia 

Literária 

Tradução Literária  PT EN 3200 

29 26.05 Conto Tradução Literária  PT EN 3685 

30 27.05 Conto Tradução Literária  PT EN 3320 

31 28.05 Nota Biográfica Tradução Geral  PT EN 263 

32 01.06 Instruções Tradução Técnica Técnica EN PT 3358 

33 01.06 Certificado de 

Residência 

Tradução Jurídica  EN PT 107 

34 02.06 Flyer Tradução Técnica Marketing PT EN 234 

35 02.06 Flyer Tradução Técnica  Marketing PT ES 234 

36 03.06 Relatório Médico Formatação   DE  2842 

37 04.06 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  ES PT 1153 

38 04.06 Relatório Médico Formatação   DE  1898 

39 05.06 Acordo 

Extrajudicial 

Tradução Jurídica  ES PT 16761 

40 15.06 Manual de 

Instruções 

Tradução Técnica Técnica ES PT 1489 

41 15.06 Manual de 

Instruções 

Tradução Técnica Técnica ES PT 1638 

42 16.06 Manual de 

Instruções 

Tradução Técnica Técnica ES PT 2154 

43 16.06 Turismo/Cultura Tradução Técnica Marketing EN PT 663 

44 16.06 Turismo/Cultura Tradução Técnica Marketing EN PT 981 
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45 17.06 Turismo/Cultura Tradução Técnica Marketing EN PT 557 

46 17.06 Notificação Tradução Jurídica  ES PT 1001 

47 18.06 Apostilas Tradução Jurídica  EN PT 222 

48 18.06 Sentença de 

Divórcio 

Tradução Jurídica  ES PT 1679 

49 18.06 Certificado Tradução Jurídica  EN PT 253 

50 18.06 Relatório Médico Formatação   NO  1946 

51 19.06 Registo Criminal Tradução Jurídica  EN PT 139 

52 19.06 Registo Criminal Tradução Jurídica  EN PT 355 

53 19.06 Título de 

Residência 

Tradução Jurídica  EN PT 94 

54 22.06 Declaração Tradução Jurídica  EN PT 165 

55 22.06 Histórico de 

Emprego 

Tradução  Técnica Técnica EN PT 550 

56 22.06 Formulário P45 Tradução Técnica Técnica EN PT 1465 

57 22.06 Registo Criminal Tradução Jurídica  ES PT 176 

58 23.06 Relatório Médico Formatação   NO  4435 

59 23.06 Certificado Tradução Jurídica  EN PT 106 

60 24.06 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 1678 

61 25.06 Aviso Tradução Geral  EN PT 220 

62 25.06 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 640 

63 25.06 Carta Formal Tradução Geral  EN PT 184 

64 25.06 Carta Formal Tradução Geral  EN PT 153 

65 25.06 Formulário 

UA/PT8 

Tradução Geral  EN PT 1727 

66 25.06 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 876 

67 29.06 Conclusão Tradução Jurídica  PT EN 161 

68 29.06 Notificação Tradução Jurídica  PT EN 122 

69 29.06 Vista Tradução  Jurídica  PT EN 269 

70 30.06 Escritura de 

Propriedade 

Tradução Jurídica  PT EN 1511 

71 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 288 

72 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 136 

73 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 165 

74 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 190 

75 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 166 

76 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 220 



 

70 
 

77 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 264 

78 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 266 

79 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 299 

80 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 243 

81 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 210 

82 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 209 

83 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 245 

84 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 230 

85 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 203 

86 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 235 

87 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 220 

88 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 255 

89 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 195 

90 30.06 Resumo de Artigo Tradução Geral  PT ES 260 

91 01.07 Relatório Médico Formatação   NO  13886 

92 02.07 Relatório Médico Formatação   NO  10982 

93 02.07 Assento de 

Casamento 

Tradução Jurídica  PT EN 295 

94 03.07 Atestado de Saúde Tradução Técnica Medicina PT EN 133 

95 03.07 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  ES PT 237 

96 03.07 Registo Criminal Tradução Jurídica  ES PT 159 

97 03.07 Certificado 

Escolar 

Tradução Jurídica  PT EN 205 

98 03.07 Declaração Tradução Jurídica  PT EN 242 

99 03.07 Certidão de 

Habilitações 

Tradução Jurídica  PT EN 203 

100 06.07 Currículo Tradução Geral  PT EN 737 

101 07.07 Apostilada Tradução Jurídica  PT EN 965 

102 07.07 Demonstração Liq. 

IRS 

Tradução Técnica Economia PT EN 557 

103 08.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 2285 

104 08.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 826 

105 08.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 650 

106 08.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 404 

107 08.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 729 

108 08.07 Carta Formal Tradução  Geral  EN PT 206 
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109 08.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 371 

110 09.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 974 

111 09.07 Relatório Médico Tradução Técnica Medicina EN PT 68 

112 09.07 Apostila e Registo 

Criminal 

Tradução Jurídica  EN PT 298 

113 09.07 Extrato Registo 

Criminal 

Tradução Jurídica  EN PT 377 

114 09.07 Apostila e Registo 

Criminal 

Tradução Jurídica  EN PT 289 

115 10.07 Assento de 

Casamento 

Tradução Jurídica  EN PT 761 

116 10.07 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  EN PT 502 

117 10.07 Diploma Tradução Jurídica  PT EN 175 

118 10.07 Pedido de 

Referência 

Tradução Geral  EN PT 210 

119 10.07 Referência de 

Emprego 

Tradução Geral  EN PT 191 

120 13.07 Histórico 

Académico 

Tradução Geral  EN PT 476 

121 13.07 Acordo Pré-

nupcial 

Tradução Jurídica  EN PT 111 

122 14.07 Relatório Policial Tradução Jurídica  PT EN 2363 

123 14.07 Entrevista Tradução Geral  PT EN 94 

124 14.07 Entrevista Tradução Geral  PT EN 116 

125 14.07 Certificado 

Especialista 

Tradução Jurídica  PT EN 158 

126 14.07 Certidão Grau 

Mestre 

Tradução Jurídica  PT EN 142 

127 14.07 Certificado Ordem 

Médicos 

Tradução Jurídica  PT EN 370 

128 14.07 Certidão de 

Nascimento 

Tradução Jurídica  PT EN 176 

129 15.07 Certificado de 

Residência 

Tradução Jurídica  EN PT 151 

130 16.07 Acordo 

Parassocial 

Tradução Jurídica  PT EN 18348 
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131 16.07 Certidão de 

Habilitações 

Tradução Jurídica  PT EN 390 

132 17.07 Condições 

Santander Totta 

Tradução Técnica Economia PT EN 2111 

133 17.07 Apostila e 

Procuração 

Tradução Jurídica  EN PT 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


