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2 - RESUMO 

Este relatório descreve as experiências adquiridas durante um estágio na área de tradução, bem 

como os instrumentos utilizados (memórias de tradução, software especializado) para concluir 

todos os trabalhos de forma exemplar. Para além disso, aborda-se uma das principais teorias que 

deram o mote à disciplina da Tradução, a Teoria do Escopo, e a área da Localização como 

elemento fulcral nas traduções realizadas. 

 

Palavras-chave: memórias de tradução; teoria do Escopo; tradução; software; Localização. 

 

ABSTRACT 

This report aims to present the experience acquired during a traineeships in the area of 

translation studies, as well as all the tools used (translation memories, specialized software) to 

conclude every assignment in the most correct form. In addition, it describes the approach of 

one of the most important theories of Translation, Skopostheorie, and the  important area of 

Localization, -which was a crucial element of the translations done. 

 

Keywords: translation memories; Skopostheorie; translation; software; Localization.
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4 - INTRODUÇÃO 

Tudo na vida tem um início. Parece um cliché afirmar algo tão óbvio quanto esta 

afirmação, mas não é mais do que a única verdade. Sendo assim, para entrar no mundo 

complexo do trabalho, cada um de nós tem de passar por algumas etapas ou desafios 

consoante a forma como o pensamos. No presente caso, essa etapa/desafio foi a do 

estágio. 

Quando a generalidade das pessoas se vê, a determinado momento, prestes a 

empreender uma nova vida, com novas responsabilidades e ambições, acredita que 

todas as situações podem, porventura, decorrer de forma menos agradável. Na verdade 

nunca acreditam realmente na hipótese de que essas situações poderão iniciar um 

percurso que conduzirá à experiência mais enriquecedora com que poderiam haver-se 

deparado.  

No seguimento destes pensamentos, admite-se que a segunda hipótese é a que se adequa 

para a descrição do que foi o estágio. A experiência ocorreu da melhor e inesperada 

forma possível, o que se deveu às pessoas que me guiaram desde sempre, começando 

pela minha família que teve um papel tranquilizador, passando pelos meus professores 

que me instruíram ao longo de tantos anos e me transmitiram o conhecimento possível 

na área da tradução para poder colocá-lo em prática no estágio e no futuro. E por último, 

a pessoa a quem se deve uma experiência tão positiva é o meu coordenador de estágio, 

quem me deu a oportunidade de começar a minha vida profissional de forma tão eficaz 

e enriquecedora. 

No entanto, este início de actividade profissional tão proveitoso teria sido impossível 

sem a formação ideal e sem os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de dois 

longos árduos anos de estudos e de empenho. 

É de realçar que, inseridos no âmbito dos conhecimentos teóricos, os modelos e as 

teorias com os quais nos deparamos durante o tempo de aprendizagem têm bastante 

utilidade para o progresso do nosso trabalho prático, tendo em conta as dificuldades 

encontradas durante a realização das traduções e revisões com as quais nos deparamos a 

cada dia. 

Não obstante, falar em modelos e teorias desta forma é demasiado vago e abrangente. 

Tendo então essa perspectiva, dar-se-á especial ênfase e atenção às teorias já conhecidas 
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por todos aqueles que leccionam e que são profissionais da tradução. Essas mesmas 

teorias são aquelas que serviram de suporte para a análise dos inúmeros problemas 

tradutivos encontrados em cada documento.  

O que é revelado neste relatório é de que forma estas teorias, em particular a Teoria do 

Escopo de Hans J. Vermeer e Katharina Reiss, e a obra de Mona Baker, In Other 

Words: As Course Book on Translation, contribuíram eficazmente para a realização das 

traduções que foram desenvolvidas durante o estágio.  

Para o desenvolvimento de um trabalho intensivo, é necessário numa primeira fase, ter 

um orientador paciente cuja orientação trace o caminho a ser percorrido com as 

ferramentas necessárias para que cada etapa seja trilhada de forma correcta num ainda 

fugaz percurso profissional. 

Desta forma, é dado o devido valor às empresas que aceitam ser as iniciadoras dos 

jovens estagiários que estão a começar a sua profissão. No meu caso particular, a 

empresa Editrad, Edições e Traduções, Lda. foi a grande impulsionadora da minha 

entrada na vida profissional ao dar-me a oportunidade de contactar com várias 

tipologias textuais, e várias temáticas com as quais ainda não tinha tido a oportunidade 

de trabalhar. 

É ainda de salientar que, graças à pluralidade de trabalhos que me foi atribuída como 

será discutido em seguida, hoje em dia existe um maior à-vontade para receber projectos 

que uma pessoa inexperiente recusaria. 

Graças a toda esta variedade de trabalhos, entra-se numa área dentro da tradução que é 

receptora de uma elevada necessidade de profissionais devido ao afastamento de uma 

grande percentagem dos mesmos tendo como principal causa a dificuldade na adaptação 

às regras que essa área implica, e essa área é a localização. Se é verdade que me foi 

impossibilitado contactar com todas as fases que esta área compõe, e que o pouco a que 

tive acesso é uma ínfima parte de todo o processo a que um profissional da tradução se 

dedica aquando da iniciação de um projecto de localização, também é verdade que a 

tradução dos pequenos ficheiros que me foram entregues para localizar proporciona 

uma grande capacidade para empreender os projectos que apareçam no futuro. 

Entre teorias e áreas dentro da tradução, as memórias de tradução não podem ser 

esquecidas como elemento fundamental no quotidiano de qualquer tradutor, quer esteja 



2011/2012 [RELATÓRIO DE ESTÁGIO] 

 

- 8 - 
 

no início da sua actividade profissional ou cuja carreira esteja já consolidada e 

estabelecida. 

Efectivamente, uma grande parte das traduções feitas tinha como meio de realização 

este software de apoio, o que acontecia principalmente com as marcas mais 

reconhecidas que vêem estes programas como um elo de ligação entre a consistência 

terminológica e a poupança nos seus gastos. 

Todos estes inúmeros detalhes em conjunto com a análise pormenorizada de alguns dos 

problemas encontrados, as dificuldades que foram aparecendo e toda a experiência que 

tive a oportunidade de viver irão ser descritos neste relatório dando especial atenção ao 

pormenor e um maior ênfase à minha experiência relativamente às traduções que 

realizei enquanto estagiária. Consequentemente, a parte teórica da minha cadeia de 

estudos tendo sido sobejamente importante para a concretização desta fase, é algo já 

sumamente conhecido por todos os interessados na área da tradução, e desta forma 

poderei focar-me mais e melhor no que fiz e de que forma actuei para o fazer como de 

seguida será exposto. 
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5 - EDITRAD, EDIÇÕES E TRADUÇÕES, LDA. 

PÁGINA INICIAL DO WEBSITE DA EDITRAD, EDIÇÕES E TRADUÇÕES, LDA. 

 

A Editrad, Edições e Traduções, Unipessoal, Lda. é uma empresa de tradução, edição, 

revisão e localização que foi criada em Setembro de 2006 pelo Dr. Bruno Filipe 

Teixeira.  

O Dr. Bruno Teixeira começou a sua actividade profissional como tradutor após ter 

saído da faculdade, e com o aumento do volume de trabalho, pensou que a melhor 

opção seria aventurar-se na criação de uma empresa que desse margem à realização dos 

trabalhos para os quais era requisitado e que nessa altura estavam em crescendo.  

Como é de concluir, começou o seu percurso sozinho, mas hoje em dia a Editrad conta 

com dois tradutores in-house e com alguns freelancers que são contactados quando as 

necessidades assim o justificam. 
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A Editrad, Edições e Traduções, Lda. situa-se em Massarelos no Porto, num pequeno 

escritório composto por duas mesas que são ocupadas pelos dois tradutores in-house da 

empresa. Devido a este espaço limitado, é impossível que a empresa possa receber os 

estagiários internamente e por essa razão opta por estagiários que estejam dispostos a 

trabalhar como freelancers. 

Para breve, está prevista a mudança de instalações da empresa para um escritório maior 

o que deverá mudar a concepção de estágios da mesma. 
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6 - APRECIAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estágio começou no dia 1 de Fevereiro de 2012 e teve a duração de três meses, 

terminando no dia 1 de Maio. Ele teve início após o envio do currículo para a Editrad, 

Edições e Traduções, Unipessoal, Lda. e o primeiro contacto através de correio 

electrónico com o Dr. Bruno Filipe Teixeira.  

Após a troca de e-mails com o Dr. Bruno, ficou resolvido eleger um dia para que 

houvesse uma deslocação ao escritório da empresa antes que o estágio iniciasse, já que 

ele seria feito na condição de freelancer a tempo inteiro, e devido a esse facto, havia a 

necessidade de ir ao escritório para orientar o decorrer do estágio e para efectuar a 

instalação do software que viria a ser utilizado na concretização dos vários projectos. 

Desde o primeiro dia, o Dr. Bruno disponibilizou-se para fornecer a sua ajuda em toda e 

qualquer dificuldade que pudesse surgir durante o decorrer do estágio, havendo contacto 

diário através do MSN™ ou do Gmail™. 

Ao longo do período de estágio, foi dado o tempo necessário para terminar os trabalhos 

designados, sem a imposição de prazos para a sua conclusão. Desta feita, é dedicado um 

agradecimento especial ao Dr. Bruno pela consideração, e por não me ter 

sobrecarregado, bem como por ter sido sempre bastante compreensivo.  

No entanto, são reconhecidos os inconvenientes pelo estágio não ter sido realizado 

como interna numa empresa, e sim como freelancer. Esta situação priva qualquer 

pessoa, em especial os profissionais de tradução que estão em constante entre-ajuda, do 

contacto com outros companheiros enquanto o trabalho é desenvolvido. Apesar deste 

facto, o Dr. Bruno mostrou-se sempre disponível para despender a sua ajuda quando 

assim fosse necessário. 

A convivência num espírito de trabalho conjunto seria muito útil desde todos os pontos 

de vista, no que concerne o exercício da actividade da tradução. É sabido que um 

projecto de tradução feito em equipa, com o entrosamento de todos os envolvidos, é 

muito mais interessante e tem muitas mais probabilidades de realizar um trabalho 

sólido, algo que é primordial na área da tradução. 
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Para além disso, ter realizado o trabalho em ambiente interno, teria facilitado a inserção 

em outros cargos que não fossem apenas os relacionados com a actividade directa da 

tradução, como a revisão, a edição, e gestão de projectos. 

Um outro ponto negativo da minha experiência enquanto estagiária freelancer deriva de 

eu ter estagiado em casa. É óbvio que o ambiente caseiro não me permitia estar 

completamente concentrada como o estaria se estivesse a estagiar numa empresa. 

Existiam sempre alguns contratempos que me distraiam do serviço que estava a fazer, o 

que é um aspecto a ter em conta na avaliação das traduções que conclui.  

Contudo, o balanço feito desta experiência foi positivo e decorreu sem qualquer 

problema a nível interpessoal, o que já por si é uma mais-valia de incomensurável valor. 
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7 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS  

Ao longo dos três meses intensivos de estágio, realizaram-se vários trabalhos de 

tradução sobre as mais diversas temáticas. Entre estas são de destacar as tecnologias da 

informação, vulgarmente denominadas TI (é de referir que a maior percentagem de 

trabalhos teve como tema esta temática), ainda a engenharia (em especial a construção 

civil), e também o desporto, as companhias de seguro, as companhias de segurança e o 

Parlamento Europeu. 

Cada uma das traduções de textos destas temáticas proporcionaram tanto a 

descentralização relativamente a apenas um tema, como a possibilidade de contactar 

áreas da terminologia que serão uma vantagem para o futuro. 

É de referir que a maioria dos trabalhos realizados direccionavam-se à tradução de 

textos sobre as tecnologias da informação e telecomunicações, o que apresenta um 

ponto ao qual se deve dar extrema importância tendo como objectivo a carreira de 

tradutora. Ao iniciar a actividade profissional o argumento preponderante para obter 

projectos será a “experiência” adquirida nas áreas em questão. 

Neste relatório está bem presente a importância de ambas as áreas, como também a 

importância daquelas cujo volume de trabalho não se mostrou tão intenso. Devido a 

esse aspecto, nos Anexos podem ser encontradas traduções completas de cariz variado 

que foram revistas cuidadosamente, e ainda a tabela de traduções realizadas por data 

com o respectivo número de palavras traduzidas em cada um dos ficheiros (Anexo I). 
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8 - ANÁLISE DE TRADUÇÕES REALIZADAS 

Com a recepção de vários trabalhos técnicos foi necessário traduzi-los com o apoio de 

memórias de tradução. A utilização destas demonstrou-se fácil e ao nível prático do 

software nada complicada. No entanto, foi – e sempre que são utilizadas memórias de 

tradução, assim o é – uma limitação ao intelecto do tradutor enquanto profissional que 

tende a desenvolver os seus conhecimentos de escrita, pois não incentiva a expansão da 

imaginação nem os conhecimentos adquiridos na arte de bem escrever. O tradutor 

limita-se aos segmentos que já estão previamente traduzidos de traduções anteriores, 

sejam esses segmentos traduzidos por ele(a) ou segmentos existentes na memória 

enviada pelo cliente para ser utilizada e actualizada.  

Uma das conclusões retiradas a partir do que foi anteriormente referido é que as 

memórias de tradução são cada vez mais uma exigência por parte dos clientes que 

procuram os serviços da tradução, o que pode acontecer através da abordagem a uma 

empresa ou através de contacto directo com um tradutor freelancer, porque são uma 

forma de poupança de custos. É como um ciclo: quanto maior for o número de 

palavras repetidas contidas num texto, maior é a redução do custo de pagamento total do 

cliente ao tradutor, o que se reflete na poupança dos custos do primeiro. 

Desta forma, a ferramenta considerada como uma das mais úteis na assistência à 

tradução, é simultaneamente, um ‘inimigo’ da subsistência dos profissionais da 

tradução. Esta ‘inimizade’ aparece com a impossibilidade de receber o custo total de um 

projecto, já que após a análise do mesmo, o cliente deve ser informado acerca dos full 

matches ou dos fuzzy matches que são encontrados, e provavelmente irá exigir o 

desconto devido que esses casos acarretam. 

Não obstante, nem sempre a utilização de memórias de tradução é viável, pois a sua 

utilidade só é valorizada quando se trata de um texto técnico, o qual após uma análise 

detalhada, o tradutor sabe que deparar-se-á com várias repetições de segmentos. 

Particularmente, a utilização de memórias de tradução parece-me um bom suporte 

gráfico. Enquanto plataforma de escrita permite a concentração de ambos os textos, o de 

partida e o de chegada, num só ambiente de trabalho, o que facilita a focalização no 

trabalho que está a ser realizado. 
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Como já foi referido anteriormente, a utilização de memórias de tradução foi obrigatória 

em vários dos trabalhos/projectos recebidos, especialmente por marcas cuja evolução é 

constante porém lenta, e apenas algumas alterações são introduzidas nos seus produtos, 

e consequentemente nos materiais de apoio aos mesmos, como também ao software 

instalado. 

Este foi o caso de duas marcas em especial: a sul-coreana Samsung, e a norte-americana 

Apple. Para ambas, a grande maioria dos ficheiros que chegavam no original inglês para 

serem traduzidos para português europeu vinham preparados e convertidos em ficheiros 

.ttx para que pudessem ser submetidos à tradução/localização com o Tag Editor e criar 

as respectivas memórias de tradução. 

Estas duas marcas internacionais não foram as únicas cujo software necessitou ser 

localizado, nem que exigiram a criação de memórias de tradução. Contudo, foram 

aquelas em que mais trabalho surgiu e por essa razão terão especial atenção no decorrer 

da análise. 

Com tanta recorrência à localização como área na qual houve uma maior detenção, é 

necessário abordar a definição do termo. Como é do conhecimento geral, a LISA, a 

Associacção de Standards da Indústria de Localização, define a localização como “a 

adaptação linguística e cultural de um produto para o local (país/região e língua) de 

destino”. A partir desta definição pode entender-se que a localização é, sem qualquer 

dúvida, uma área enquadrada dentro da tradução, já que a tradução também necessita da 

adaptação dos elementos à cultura de chegada onde irá ser utilizada. Neste ponto 

desfazem-se algumas dúvidas relativamente a este tema que por vezes suscita as mais 

variadas discussões. 

E, para quem inicia um projecto de localização (aqui tendo como referência o Dr. Bruno 

Teixeira), existem várias fases que devem ser percorridas e executadas de forma que 

seja realizado e desenvolvido correctamente. E estas fases são as seguintes:  

a) Processo de Localização de Programas; 

b) Preparação do Projecto; 

c) Análise do Pacote; 

d) Estratégia de Localização e Definição de Ferramentas; 

e) Elaboração do Pressuposto; 
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f) Planificação detalhada do Projecto: data de entrega, equipa de profissionais, 

processo detalhado de tradução, etc.; 

g) Elaboração dos recursos de consulta: guias de estilo, glossários, bases de dados 

terminológicas; 

h) Realização do Projecto; 

i) Tarefas de Tradução; 

j) Tarefas de Engenharia; 

k) Tarefas de Construção (DTP – Desktop Publishing Software
1
). 

 

Agora, tendo como foco não apenas o conteúdo mais externo da tradução, como 

também o seu núcleo mais intrínseco que é o seu objectivo, e a razão pela qual ela é 

feita, a base das traduções analisadas foi a Teoria desenvolvida por Hans J. Vermeer e 

Katharina Reiss, Teoria do Escopo, e cujas características são as seguintes (Munday 

2001:79)
2
: 

I. Um translactum (ou texto de chegada) é determinado pelo seu escopo (o seu 

objectivo). 

II. O texto de chegada é uma oferta de informação (Informationsangebot) que é 

reproduzida na cultura de chegada, e a língua de chegada é uma oferta de 

informação na cultura de partida e na língua de partida. 

III. O texto de chegada não oferece a informação de forma claramente reversível. 

IV. O texto de chegada deve ser coerente internamente e com o texto de partida. 

Esta teoria, como pode ser concluído através das características apresentadas, baseia-se 

na finalidade que uma tradução tem quando está a ser produzida, isto é, no seu escopo, e 

nas características que ela deve conter para ser recebida e entendida na cultura de 

chegada, não deixando de lado os traços do texto original. 

O escopo pode ter três significados diferentes segundo Vermeer (2000: 224)
3
: 

a) O processo tradutivo, logo o objectivo deste processo; 

b) O resultado da tradução, logo a função do translatum; 

c) O modo tradutivo, logo a sua intenção. 

                                                           
1
 A criacção de todos os materiais impressos que utilizam o esquema da página em cada computador. 

2
 Tradução nossa. 

3
 Tradução nossa. 
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Em contrapartida, para que exista um escopo tem que existir uma commission, que 

segundo Vermeer (ibidem: 229) 

“A commission comprises (or should comprise) as much detailed information as possible on the 

following: (1) the goal, i.e. a specification of the aim of the commission (cf. the scheme of 

specification factors in Nord 1988:170); (2) the conditions under which the intended goal should 

be attained (naturally including practical matters such as deadline and fee). The statement of 

goal and the conditions should be explicitly negotiated between the client (commissioner) and 

the translator, for the client may occasionally have an imprecise or even false picture of the way 

a text might be received in the target culture. Here the translator should be able to make 

argumentative suggestions. A commission can (and should) only be binding and conclusive, and 

accepted as such by the translator, if the conditions are clear enough.” 

 

Com esta definição de commission, entende-se que são os integrantes desta – o cliente e 

o tradutor – quem vai definir o objectivo da tradução. No caso de não haver uma ideia 

ou ordem específica por parte da commission em relação à finalidade do texto, cabe ao 

tradutor acordar com o cliente o tipo de tradução a ser utilizado. Consequentemente, o 

mesmo texto de partida pode ter várias traduções de acordo com a finalidade destinada 

pela commission ou pelo que o tradutor define como objectivo. 

Por isso, e por ser uma teoria que se coaduna com os textos técnicos, foi a eleita como a 

mais adequada para ser a base de apoio das traduções, pois todas as que foram 

realizadas inserem-se na vertente da tradução técnica, que é especialmente bem definida 

pelo Grupo Solucion na sua homepage (http://www.gruposolucion.com.br/traducao-

tecnica.php): 

“A tradução técnica representa um desafio, pois integra capacidades globais e locais, 

habilidades e estratégias que devem ser empregadas pelo tradutor durante o processo 

tradutório. Para isso, é fundamental o conhecimento, por parte do tradutor, sobre o 

assunto tratado, o relacionamento contextual, a pesquisa de vocabulário, além da 

familiaridade com os processos envolvidos e a capacidade de adequação vocabular. 

Essas habilidades vão garantir que a tradução técnica reflita com propriedade o 

objectivo e a função do texto original.” 

 

http://www.gruposolucion.com.br/traducao-tecnica.php
http://www.gruposolucion.com.br/traducao-tecnica.php
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Ainda relativamente à tradução técnica, não se pode ter apenas a sua definição para 

entender a forma do texto traduzido, deve ter-se em conta os seus atributos para assim 

delinear a forma como se procederá à tradução. Esses atributos são bem definidos por 

Silvana Polchlopek e Michelle de Abreu Aio (2009: 105): 

“Nesse sentido, a nossa ‘definição’ é de cunho empírico, não-conceitual, voltada às 

características estilísticas do texto, dentre as quais observam-se o predomínio de: tempo 

presente com a função de atingir a objetividade, o factual; uso de asserções, frases curtas e 

orações simples; pretensão a uma ausência de ambiguidade; pouco uso de adjectivação 

valorativa; emprego de voz passiva e auxiliares modais; parágrafos curtos e itemizados; dados 

estatísticos; nominalizações (substantivos e adjectivos derivados de verbos); conclusões parciais 

para cada item abordado, além é claro, da terminologia técnica.” 

Ambas as autoras explicitam sob o seu ponto de vista quais as características 

fundamentais que um texto de origem técnica deve apresentar. Idealmente, um texto 

técnico deve ser claro e objectivo para o leitor a partir da primeira instância, e evitar 

qualquer tipo de dúbios sentidos que afectem a finalidade que o texto tem. 

Claro está que ao longo de todo o tempo de estágio e da elaboração de todas as 

traduções realizaram-se várias que, para além de necessitarem da especial atenção dada 

a um texto técnico, deveriam ser adaptadas à cultura de chegada, o que entrava na área 

da localização (como já referido anteriormente) e inequivocamente as tornava do tipo 

instrumental. De acordo com o modelo de Christina Nord uma tradução do tipo 

instrumental significa que o receptor não se deve aperceber de que o texto que tem entre 

mãos é uma tradução e não um texto original (Munday 2001:81-82). 

Um dos grandes exemplos da recorrência à adaptação à cultura de chegada, eram as 

traduções feitas para a Apple™, onde todos os elementos tinham de ser alterados e 

adaptados, partindo de nomes ingleses, passando por locais, e terminando nas 

hiperligações a aceder. Todos esses componentes necessitavam ver a sua versão 

portuguesa como se de um produto produzido em Portugal se tratasse, incluindo os 

domínios dos sites que eram alterados do domínio comercial “.com” para o domínio 

português “.pt”. 

Neste tipo de tradução, a técnica utilizada segundo a terminologia utilizada por Mona 

Baker na obra In Other Words: A Course Book on Translation era a tradução através da 

substituição cultural. A referida obra foi o ponto de partida para a tradução de várias 
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palavras e/ou segmentos de maior dificuldade, por ser bastante abrangente e conclusiva 

nas estratégias que devem ser utilizadas na resolução dos problemas que podem ocorrer 

durante uma tradução. 

Essas mesmas estratégias são utilizadas pelos tradutores de forma empírica, já que ao 

realizarem o seu trabalho e utilizarem as estratégias não lhes atribuem uma 

denominação. Baker (1992:26-42) explicita cada uma das estratégias que colmatam 

alguns dos problemas que foram acima focados: 

a) A tradução através de uma palavra mais geral; 

b) A tradução através de uma palavra mais neutral ou menos expressiva; 

c) A tradução através de substituição cultural; 

d) A tradução através de um empréstimo ou de um empréstimo em conjunto com a 

sua explicação; 

e) A tradução através da perífrase, utilizando uma palavra relacionada; 

f) A tradução através da perífrase sem a utilização de uma palavra relacionada; 

g) A tradução através da omissão; 

h) A tradução através da ilustração. 

 

Estas estratégias são introduzidas por Baker para referir os problemas ocasionados pela 

não equivalência ao nível da palavra, porém, existem ainda as estratégias apresentadas 

para os problemas de equivalência acima do nível da palavra. 

Aqui, a autora destaca duas características diferentes (Ibidem:49-52): collocational 

range e collocational markedness. A primeira característica refere-se à colocação das 

palavras em conjunto com outras, por isso distingue-se através de dois factores: o nível 

de especificidade (quanto mais específica for uma palavra, mais restrito é o 

collocational range de uma palavra) e a quantidade de significados que uma palavra 

pode ter (quanto mais significados uma palavra tiver, maior é a capacidade que essa 

palavra tem em unir-se com outras). 

A segunda característica, collocational markedness, relaciona-se, como o próprio nome 

indica, com a colocação das palavras. Ou seja, esta característica remete para a 

colocação não usual das palavras, para a utilização destas juntamente com outras que 

normalmente não têm significado em conjunto. A collocational markedness está muito 

presente em certos tipos de texto que têm como objectivo produzir o humor ou chamar a 
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atenção das pessoas e não pode ser encontrada tão frequentemente nos textos técnicos 

ou científicos quanto em outras tipologias textuais. 

Ambas as características suscitam problemas aquando da sua tradução, porque é 

sobejamente difícil encontrar equivalentes adequados em português que provoquem a 

mesma reacção do texto de partida. Isto acontece especialmente na tradução de 

expressões humorísticas. Esses problemas são explicitados por Mona Baker (1992:54-

61): 

a) O efeito absorvente do texto de partida; 

b) A interpretação errónea de uma colocação no texto de partida; 

c) A linha entre a precisão e a naturalidade; 

d) Colocações que são específicas de cada cultura; 

e) Colocações ‘marcadas’ no texto de partida. 

Definidos os problemas, o tradutor necessita de estratégias que lhe permitam colmatá-

los, e essas são as mesmas utilizadas para resolver os problemas que serão explicitados 

depois durante a análise das traduções. Apesar da existência destas várias estratégias, é 

necessário encontrar a mesma forma no texto de chegada igual à forma que é 

apresentada no texto de partida, ou seja, se o texto de partida conter uma colocação 

‘marcada’, esta deve ser traduzida de forma também ‘marcada’ no texto de chegada mas 

com o efeito desejado nesta cultura. 

Uma outra tipologia textual que foi dada a traduzir revelou-se de menor complexidade 

ao nível de vocabulário e sintaxe, já que a escrita era mais coloquial e simples. Este tipo 

de textos, enviado pelo Parlamento Europeu, eram transcrições que deveriam ser 

traduzidas para que, posteriormente, se pudesse proceder à sua adaptação fosse para 

dobragem ou legendagem. 

O objectivo destas transcrições, como vai ser abordado em 8.8, era dar a conhecer a 

Comunidade Europeia através de uma linguagem menos complexa do que aquela com 

que normalmente é abordada, diferindo da forma como a comunicação social a 

apresenta. 

Tendo referido os modelos seguidos para a tradução de todos os documentos recebidos 

durante o estágio, de seguida irão ser analisados alguns desses documentos. Entre estes 

irão ser vistas as escolhas e estratégias eleitas para resolver os problemas que ocorreram 
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na tradução dos ficheiros e ainda as principais revisões feitas pelo Dr. Bruno Teixeira 

com os meus comentários em relação ao que foi revisto. 
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8.1 - SAMSUNG 

A Samsung é uma marca sul-coreana, tal como foi mencionado no ponto 8, de 

dispositivos electrónicos cuja venda se alarga ao mercado internacional. Desta forma, os 

ficheiros recebidos para tradução vindos desta marca, eram essencialmente de origem 

técnica, como por exemplo, folhetos informativos sobre modelos de câmaras 

fotográficas, impressoras, telemóveis e televisões LCD, que descreviam as 

funcionalidades e características destes dispositivos bem como as tecnologias integradas 

nos mesmos. Nestes folhetos era necessário utilizar uma linguagem preponderantemente 

publicitária para que o leitor/possível comprador dos aparelhos se sentisse atraído a 

adquirir qualquer um destes dispositivos.  

Para além de folhetos informativos, receberam-se outros ficheiros Samsung em que se 

precisava também de proceder à criação de uma memória de tradução e à sua 

consequente actualização em trabalhos posteriores. 

Neste tipo de traduções, era recorrente a utilização do Tag Editor e do Workbench 

devido às tags que não podiam ser alteradas e só se mantinham intactas se ambos os 

programas fossem executados. 

Os tipos de ficheiros criados, os chamados .ttx, eram, sobretudo, ficheiros importados 

do software da marca sul-coreana para que este fosse localizado na língua portuguesa, o 

que acontecia em relação aos menus dos telemóveis e até ao website da marca. 

Obviamente que, com a tradução sistemática para a marca, é natural que se vá criando 

mais naturalidade e desenvoltura ao longo dos trabalhos, pois é com a continuação que a 

sistematicidade aparece e torna as traduções mais fluidas. 

E, para a Samsung em específico, é necessário ter um background sobre o registo da 

marca e sobre a terminologia que tem vindo a ser utilizada recentemente, como é o caso 

que se apresenta de seguida, retirado da apresentação dos produtos da marca para o ano 

de 2012 na CES. 

Neste caso, bem como em casos que se apresentarão posteriormente de outras traduções, 

aparece o adjectivo Smart, que faz parte do imaginário comum de todos os 

consumidores de produtos tecnológicos, que sendo ou não clientes da Samsung, estão 

familiarizados com a terminologia que é uma constante nos spots televisivos da marca. 
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Ainda, a opção por manter o original não se prendeu apenas com o facto dos 

consumidores se identificarem com o adjectivo pela extrema periodicidade com que o 

podem ver na TV ou em folhetos, mas também por ser sempre apresentado em 

maiúsculas como se de um nome próprio se trate. 

Neste exemplo, que pode ser encontrado no Anexo III dos Anexos, essa característica 

no adjectivo é bem visível. 

Tradução: “Smart Interaction – A visão da Samsung relativamente à 

interacção dos consumidores com as suas TVs tem evoluído, já que o conteúdo 

tem-se tornado mais inteligente, robusto e acessível. A Smart Interaction 

permite que os donos das Smart TVs interajam com as suas TVs a partir do 

controlo de voz, do controlo gestual e do reconhecimento facial. Graças a uma 

câmara HD e a microfones duplos incorporados, os utilizadores podem ligar o 

controlo de voz dizendo “Olá TV”, ou dizer “Web Browser” ligando-se à 

internet e navegar fazendo pesquisas, ou aumentar o volume da TV apontando 

com a mão.” 

Revisão: “Smart Interaction (interação inteligente) – À medida que os 

conteúdos se foram tornando mais acessíveis, a visão da Samsung relativamente 

ao modo como os consumidores interagem com os respectivos televisores 

também se desenvolveu. A interação inteligente permite que os proprietários de 

Smart TV comuniquem com os respectivos televisores através de Controlo de 

Voz, Controlo de Movimento e Reconhecimento de Rostos. Graças a uma 

câmara HD incorporada e a microfones duplos, os consumidores podem 

simplesmente dizer "Olá TV" para activar o controlo de voz, dizer "Navegador 

da Web" para ficar on-line, navegar e seleccionar resultados ou aumentar o 

volume simplesmente apontando com a mão.” 

Contudo, apesar da escolha pelo empréstimo ter parecido a mais apropriada, na revisão 

pós-tradução, verifica-se que existiu a adição da explicitação em português para que o 

utilizador final do produto possa entender o que significa ter ali aquele pequeno 

adjectivo que foi apropriado pela Samsung como característica principal dos seus 

aparelhos (ver Anexo III). Esta estratégia encontrada pelo Dr. Bruno Teixeira para a 

revisão do empréstimo é uma das referidas por Baker (Ibidem:34) como a tradução de 

um termo através do empréstimo com a sua explicação. 
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Mais especificamente, as imagens da marca, como Smart Interaction, Smart Content e 

Smart Evolution, viram-se traduzidas por Interacção Inteligente, Conteúdo Inteligente 

e Evolução Inteligente. No entanto, não foram estes os únicos termos a serem 

traduzidos na revisão e terem sido mantidos na tradução pré-revisão. Outros termos 

como home entertainment (posteriormente traduzido por entretenimento em casa) 

também o foram. 

A razão pela qual estes termos foram revistos e traduzidos relaciona-se com o objectivo 

do texto: impressionar o leitor, que é por sua vez, o possível ou futuro comprador do 

produto que está a ser comercializado. É evidente que tendo os termos na língua inglesa, 

o comprador pode ficar na dúvida sobre a opção em comprar aquele produto em 

detrimento de outro, mas se o texto estiver em português na sua totalidade, as 

probabilidades do comprador escolher os produtos da marca que estão a ser 

comercializados são muito mais elevadas. 

Outro dos exemplos que pode ser analisado e que se dá no seguimento do exemplo 

anterior, é o seguinte: 

Tradução: “A Samsung está a dar um passo adiante com o ecossistema de 

ligação, com três novos serviços para a Samsung Smart TV: Family Story, 

Fitness e Kids – facilitando às famílias a partilha de fotos e mensagens uns com 

os outros, sincronizar facilmente os objectivos do exercício e as actividades 

praticadas, e participar na educação das crianças, guardando cada progresso 

delas.” 

Revisão: “A Samsung está a levar o ecossistema ligado ainda mais longe com 

três novos serviços exclusivos para a Samsung Smart TV: Family Story (história 

familiar), Fitness (exercício físico) e Kids (crianças), que permitem que as 

famílias partilhem fotografias e mensagens entre si, sincronizem facilmente os 

respectivos objectivos e actividades de exercício físico, e ajudem as crianças a 

participar em visualizações educativas, registando simultaneamente o progresso 

a cada passo.” 

Neste exemplo, existem dois pontos que devem ser focados para se poder entender a 

rigorosa revisão a que foi votado, e esses pontos são a tradução entre parêntesis das 

funcionalidades dos televisores e o afastamento da colagem ao original (“Family Story, 
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Fitness e Kids – facilitando às famílias a partilha de fotos e mensagens uns com os 

outros” por Family Story (história familiar), Fitness (exercício físico) e Kids 

(crianças), que permitem que as famílias partilhem fotografias e mensagens entre si”). 

A colagem ao original na tradução pode ser vista através do travessão que liga as 

funcionalidades do televisor aos restantes elementos da frase, demarcando uma pausa 

que pode e deve ser evitada como está bem explícito na revisão. O desviar à pausa e dar 

continuidade à frase por meio de um conector, torna o texto mais legível e apetecível 

para o leitor prosseguir com a sua leitura, portanto, é uma lição a reter desta fase da 

revisão: evitar ao máximo a colagem ao original, e ainda, impor ao texto um cunho de 

fluidez que nesta primeira tradução não foi observado. 

Deve ser pensado que este tipo de texto é um texto que está a ser produzido para vender, 

para expandir o interesse do comprador pelo que está a ler, e no mínimo criar-lhe uma 

ponta de curiosidade que o levará a procurar mais informações sobre aparelhos 

Samsung. Neste sentido, é de extrema importância que o texto esteja compreensível sob 

o ponto de vista da língua, expondo uma adjectivação fluente, constante e precisa. 

Neste seguinte excerto também retirado da tradução do mesmo texto (Anexo III): 

Tradução: “Para 2012, a Samsung definiu novos limites para o home 

entertainment e alargou as opções de conteúdos nas suas Smart TVs. Isto torna-

se evidente na primeira Super OLED TV e na LED TV topo de gama, 

UNES8000.” 

Pode ser feita a comparação com a revisão e encontrar-se aí as diferenças que demarcam 

a escolha pela revisão: 

Revisão: “Para 2012, a Samsung transpôs as fronteiras do entretenimento em 

casa e expandiu as opções de conteúdos nas respectivas Smart TVs. Este facto é 

evidente no primeiro televisor Super OLED e no famoso televisor LED 

UNES8000.” 

Nestas linhas observa-se o que foi dito, e ainda se pode tirar uma outra conclusão em 

relação a este tipo de textos de marketing, mas que também pode ser encaixada nos 

textos técnicos e científicos: a normal utilização em oposição à verbalização. 
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Esta foi uma das técnicas que teve de ser reformulada em traduções posteriores, porque 

a tendência era escrever conforme o original, sem atender às necessidades de 

legibilidade por parte do comprador. 

Não foram estes os únicos tipos de traduções feitos para a Samsung. Em conjunto com 

estes, foi realizada a tradução/localização do website da marca para a ajuda ao 

consumidor na utilização dos seus computadores, e dos computadores de outras marcas 

que podem trabalhar em união com aqueles. 

No decorrer deste projecto de tradução, bastante extenso e repetitivo, ocorreram alguns 

problemas no momento de guardar os ficheiros parcial ou totalmente traduzidos, sendo 

que o trabalho era constantemente impossibilitado de ser guardado correctamente. 

Uma opção encontrada foi o encerramento e a abertura contínua dos programas, já que a 

tradução ficaria guardada na memória poupando trabalho e tempo extra. No entanto, 

esta opção mostrou-se pouco eficaz pois ao voltar a abrir os ficheiros, mais de metade 

dos segmentos traduzidos e supostamente introduzidos na memória de tradução, não 

apareciam como traduzidos, o que levava a uma repetição exaustiva do trabalho. 

Num primeiro momento, julgava-se que o problema estaria em alguma acção feita 

durante a tradução dos ficheiros, não obstante, concluiu-se que o problema estava nos 

ficheiros .ttx enviados pelo cliente à empresa. Por essa razão, optou-se pela seguinte 

solução: realizar a tradução de todos os ficheiros sem os guardar à medida que o 

trabalho diário terminava. Os ficheiros mantinham-se abertos e o computador ligado 

para que no dia seguinte se mantivesse o ritmo da tradução sem ser necessário reiniciar 

todo o processo. Desta forma, todos os segmentos ficaram na memória de tradução na 

conclusão da tradução de todos os ficheiros, e a memória poderia ser aberta e utilizada 

pelo cliente para ser aplicada em ficheiros iguais, porém que não estivessem a executar 

erros. 

A seguinte imagem ilustra convenientemente a mensagem de erro que aparecia aquando 

da abertura dos ficheiros após a sua tradução. 
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O inconveniente desta opção escolhida foi o gasto excessivo de recursos energéticos que 

esta escolha acarretou devido à impossibilidade de poder encerrar-se a sessão no 

computador, e este prejuízo não é, obviamente, colmatado pelo cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011/2012 [RELATÓRIO DE ESTÁGIO] 

 

- 28 - 
 

8.2 - APPLE 

A Apple, marca de dispositivos electrónicos norte-americana, está em constante 

evolução como uma das líderes no mercado internacional de smartphones e tablets, bem 

como no mercado dos computadores. Como efeito deste crescimento, é soberano que a 

marca aposte na internacionalização dos seus produtos recorrendo à tradução e 

localização dos mesmos.  

Entre os seus produtos mais comercializados e reconhecidos, e que consequentemente 

estão entre os mais procurados também a nível nacional, encontram-se o iPhone™ e o 

iPad™, respectivamente o smartphone e o tablet da Apple. Em conjunto com estes 

produtos estão as aplicações integradas em cada um deles, bem como a formação dada 

aos vendedores das lojas dos seus pontos de venda, que necessita ser realizada com toda 

a informação possível, prestando atenção nos mais pequenos detalhes, desde o 

entendimento do software que é executado até às funcionalidades de cada aplicação. 

Todos estes processos (utilização dos produtos, das suas aplicações e formações dadas 

ao pessoal que se dedica à sua venda) têm de passar obrigatoriamente pela tradução e, 

por essa razão, de Fevereiro a Maio recebeu-se um elevado e diversificado número de 

ficheiros contendo todos estes elementos. 

Desde a tradução das características das aplicações até aos guias de instalação de 

conteúdos para os dispositivos Apple, foi necessária a realização da tradução de vários 

ficheiros que não apresentaram tantas dificuldades como as que se observaram na 

Samsung, devido ao facto de todos os projectos serem entregues com uma memória de 

tradução vinda da Apple. 

Os maiores problemas que surgiram na tradução dos ficheiros para esta marca estavam 

relacionados com a terminologia a ser adotada, e também à pessoa a quem alguns dos 

textos eram dirigidos. Um dos exemplos foi o manual de ajuda ao funcionamento com o 

iPad™ 2 que tinha como público-alvo pessoas que já eram utilizadoras do iPad™ que 

tinham, entretanto, feito o upgrade para a mais recente versão dos seus dispositivos.  

Em inglês, o pronome you é utilizado tanto para a 2ª pessoa do singular (tu) como para 

o pronome de tratamento você e em certos casos torna-se difícil saber qual delas é a 

melhor opção num texto. 
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Esta dúvida pode ser facilmente dissipada se o tradutor tiver a informação exata acerca 

do público-alvo a que se destina o texto que está a traduzir, mas quando assim não 

acontece, é necessário ter um domínio extensivo das qualidades do produto que se está a 

promover de forma a verificar quem são os possíveis interessados no mesmo. 

Neste caso, não era conhecido o público a quem se destinava a tradução em termos de 

faixa etária, contudo, na forma como o texto se apresentava (com referência a nomes, a 

passatempos - uma das pessoas é mencionada como praticante de desportos radicais, 

como o skate – e à utilização de partículas discursivas e coloquiais) concluiu-se que o 

you a quem se dirigia deveria ser traduzido por tu remetendo a entidade para uma 

pessoa jovem de gostos contemporâneos. 

Ainda um outro factor que foi preponderante para esta escolha, foi a memória de 

tradução que vinha juntamente com os ficheiros para ser utilizada e actualizada já conter 

alguns segmentos onde era visível o tratamento pessoal entre o interlocutor (um 

membro da Apple) e a pessoa abordada (um jovem já detentor do dispositivo iPad™ e 

possível comprador do número 2 desta gama).  

Então aqui coloca-se a situação em que o público a quem se destina a tradução é um 

público jovem, cuja faixa etária se situa entre os vinte e os trinta anos. Conclui-se que 

são todos aqueles que se demonstram interessados e apaixonados pelas novas 

tecnologias e que não perdem a oportunidade de fazer a actualização dos dispositivos 

que possuem por dispositivos mais recentes. 

Infere-se assim, a qualidade de comunicação que deve existir entre o cliente e o 

tradutor; a relação entre ambos deve ser linear durante o tempo em que cooperarem em 

algum projecto para que ambas as partes vejam o seu trabalho reconhecido: o tradutor 

deve conseguir alcançar o objectivo traçado pelo cliente por meio do texto que produz, e 

esse objectivo para a Apple é vender os seus produtos. 
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8.3 - NOVARTIS 

A Novartis é uma empresa suíça que desenvolve medicamentos para todo o mercado 

internacional. Como tal, cria contratos entre a empresa e os clientes, contratos que 

vigoram em todos os países para onde os medicamentos são importados.  

Sabendo isto, a Novartis difundiu os códigos de conduta relativamente à privacidade 

dos clientes, às actividades ilegais e não éticas com a segurança e honestidade à 

gerência ou conselho do patronato para que fossem traduzidos. 

Na tradução destes códigos de conduta para os clientes e funcionários da Novartis, 

surgiu uma dúvida pontual que estava relacionada com a adaptação/não adaptação do 

número de apoio americano (o texto original é divulgado nos Estados Unidos), 911, 

para o número de apoio português, 112. 

Para saber qual a melhor opção, foi necessário entender em que país estes códigos de 

conduta iriam ser distribuídos. É sabido que, sendo o idioma português falado em vários 

locais do mundo, a tradução destes ficheiros poderia destinar-se a qualquer uma das ex-

colónias portuguesas o que seria objeto de uma adaptação diferente. 

Porém, esta dúvida relativamente ao país levou a que fosse feita uma investigação 

aprofundada acerca da actuação desta empresa em vários países. Concluiu-se que a 

Novartis tem sede em território nacional, obrigando a que a opção escolhida fosse o 

número de assistência em Portugal, 112. Esta opção remete para uma das estratégias que 

Baker (Ibidem:31) refere: a substituição por elemento cultural como pode ser visto na 
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seguinte imagem. 

Apesar do surgimento desta dúvida em relação a um elemento cultural, a dúvida não foi 

única. No documento a palavra report ocorria demasiadas vezes e a tradução para a 

mesma não se revelou fácil num primeiro momento devido a ter variadas traduções, 

dependendo do tipo de texto em que se insere. 

Assim sendo, report poderia ter duas traduções, denúncia ou relatório, e este último 

termo chegou a ser considerado como primeira opção. Apesar desta primeira 

consideração, denúncia acabou por ser aquela que mais se coadunava ao documento 

devido ao caráter legal imposto no texto. 

EN: “Do not use this site to report events presenting an immediate threat to life 

or property.” 

PT: “Não use este site para denunciar atos que apelem à violência nem à 

violação de propriedade.” 

Como pode ser observado no exemplo mostrado acima, a tradução de report por relato 

(do verbo relatar > relatório) não estaria de acordo com o tema e com o objectivo do 

texto, tendo em conta que se trata de um código de conduta que instiga os trabalhadores 

a denunciarem qualquer tipo de queixa que tenham contra o patronato e que apoia os 

clientes nas reclamações que têm a fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011/2012 [RELATÓRIO DE ESTÁGIO] 

 

- 32 - 
 

8.4 - ALLIANCE SENIOR CARE  

A Alliance Senior Care é uma companhia de seguros de saúde que opera nos Estados 

Unidos da América. 

Sem qualquer diferença entre a Alliance Senior Care e outras companhias de seguro de 

saúde, a instituição lança periodicamente todos os anos os seus planos inserindo as 

diferenças entre o plano do ano anterior e o que entrará em vigor. A tradução que 

deveria ser feita para esta companhia era efectivamente a tradução de um novo plano de 

saúde e destinava-se aos imigrantes de língua portuguesa que fossem residentes nos 

E.U.A., uma vez que o plano só existe nos Estados Unidos. 

Desta forma, a dúvida que surgiu acerca do local ao qual se destinava o texto dissipou-

se sem mais delongas. A dúvida aparecia especificamente quando era apresentado um 

número de telefone norte-americano para o qual os clientes deveriam ligar de maneira a 

aderirem ao plano do seguro, ou para pedir informações sobre o mesmo. Neste 

momento da tradução, em que o debate sobre a adaptação ou a manutenção do número 

de telefone se mostrava intenso, as perguntas que apareceram foram as seguintes: 

Quem será o público-alvo desta companhia de seguros de saúde e em que zona vivem? 

Mais precisamente, em que país?                                                                                      

E nesse país, existe alguma dependência da seguradora? 

Consecutivamente, estas questões foram eliminadas com a realização de que o número 

tinha de ser mantido porque não existe presentemente em Portugal nenhum plano da 

Alliance Senior Care com aquelas características. Por conseguinte, o empréstimo (Baker 

1992:34) foi a opção escolhida para a tradução deste elemento do documento.  
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Por outro lado, esta dúvida de localização não foi a única dúvida surgida neste texto. A 

dúvida acerca do que significaria TTY users ainda se colocava uma vez que nunca tinha 

tido a oportunidade de traduzir este termo composto que advém de Text Telephone. 

Efectivamente, foi necessária a pesquisa deste termo isoladamente posto que o texto em 

si não colocava grandes problemas ao nível terminológico nem sintático. 

De acordo com o que pode ser observado na imagem acima, TTY users foi traduzido 

por clientes surdos-mudos e não por utilizadores de telefones de texto por uma simples 

razão. Telefones de texto é de facto um termo reconhecido, porém o seu 

reconhecimento é maior no Brasil do que em Portugal segundo as recorrências com que 

podem ser encontrados nos motores de busca. 

Ainda assim, as pessoas identificam-se com o termo surdo-mudo e entendem que 

aquele número que está a ser mencionado é direcionado especificamente a essas pessoas 

com deficiências auditivas e de fala. Por esta razão, optou-se por este termo para que a 

informação chegue mais rápida e eficazmente ao público. 
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8.5 - HITACHI 

A Hitachi é uma empresa japonesa que desenvolve vários tipos de sistemas no âmbito 

da comunicação, dos energéticos e dos urbanos, e ainda desenvolve maquinaria para 

construção civil, e foi nesta última área onde surgiram duas traduções.  

Os ficheiros recebidos eram dois manuais de utilização de uma aparafusadora, ou seja, 

um texto técnico de engenharia que necessitava de outros textos paralelos para poder 

comparar e utilizar tanto o mesmo estilo como uma terminologia semelhante. 

No entanto, esta tarefa revelou-se sumamente dificultosa porque em primeiro lugar, a 

própria empresa não disponibiliza manuais de utilização online para consulta dos seus 

clientes, pois pressupõe-se que quem tem uma ferramenta da marca guarda o manual 

que vem com a caixa para colmatar qualquer dúvida que apareça durante a montagem e 

o manuseamento da mesma. 

Em segundo lugar, no início da busca nenhuma outra marca disponibilizava também 

manuais de utilização prontos a serem consultados quer pelos seus clientes quer por 

simples curiosos, exceto aquela que acabou por ser o suporte na tradução do manual da 

aparafusadora, a Hilti Portugal (http://www.hilti.pt/holpt/). 

Apesar de ter os manuais das suas máquinas disponíveis para que qualquer pessoa possa 

fazer o download dos mesmos para o computador, a Hilti obriga a que quem o deseje 

fazer, se inscreva como utilizador na sua página e na inscrição deve ser colocada a razão 

pela qual a pessoa se inscreva (se é comprador, se já é cliente, se pertence a uma outra 

empresa, entre outros). Como nas opções apresentadas nenhuma delas se coadunava 

com a verdadeira necessidade dos manuais, optou-se pela escolha mais neutra, a de 

comprador. 

Contudo, após descarregar os manuais que se julgavam precisos como material paralelo, 

a Hilti começou a tentar entrar em contacto comigo mas a sua tentativa foi infrutífera já 

que ao ter que revelar a verdadeira razão para a obtenção dos ditos manuais poderia 

colocar em risco a tradução e a empresa que estava a cargo da mesma, no caso a 

Editrad, Edições e Traduções, Ltd. 

http://www.hilti.pt/holpt/
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Apesar da constante insistência por parte da Hilti Portugal, é de referir que ao final do 

segundo dia consecutivo de tentativa de contacto, a empresa desistiu de contactar-me e a 

tradução seguiu o seu normal decurso. 

De novo, este não foi o único problema existente da tradução dos ficheiros para a 

Hitachi. Na verdade, o maior desafio foi efectivamente a pesquisa da terminologia que 

se integrava neste subtema da engenharia mecânica. 

O portal IATE (InterAtive Terminology for Europe) revela-se normalmente um grande 

apoio em situações como esta, expondo os termos por campos temáticos, não obstante, 

nestes manuais tão específicos não conseguiu fornecer uma grande ajuda. E por esse 

facto, era uma obrigação obter outras linhas de apoio para poder concluir a tradução. 

A linha de apoio encontrada foi a procura de glossários de termos técnicos dado que é 

frequente os estudantes das várias faculdades de engenharia do país elaborarem 

glossários com os termos de que precisam da língua estrangeira mais utilizada na sua 

área (particularmente o inglês, sendo que era também o idioma em questão nesta 

tradução) para o português, a ideia foi verificar a existência de um glossário neste 

campo, o que apresentou bons resultados. 

Por outro lado, os únicos glossários encontrados não continham traduções dos termos 

técnicos em inglês para o português europeu, mas sim traduções dos termos para o 

português brasileiro. 

Não obstante, nesta área temática, as diferenças entre ambas as línguas não se 

demonstraram tão abissais quanto aquelas que podem ser encontradas na linguagem 

coloquial, por exemplo.  

O glossário que foi utilizado como fonte de recursos para as traduções realizadas para a 

Hitachi foi o Glossário de Termos Técnicos de Mecânica, Inglês-Português de 

Maurijones J. de Albuquerque (2009), que pôde ser acedido através do site scrib.com na 

seguinte hiperligação http://pt.scribd.com/doc/24467122/Glossario-de-Termos-

Tecnicos-de-Mecanica. 

Igualmente, outra das dificuldades encontradas foi mais uma vez que tipo de pessoa 

utilizar na tradução do manual, e por sua vez que tempo verbal constar nas frases.  

http://pt.scribd.com/doc/24467122/Glossario-de-Termos-Tecnicos-de-Mecanica
http://pt.scribd.com/doc/24467122/Glossario-de-Termos-Tecnicos-de-Mecanica
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Como é regra geral, em inglês o gerúndio e o infinitivo podem ser traduzidos em 

português pelo infinitivo, contudo, o infinitivo em inglês sem a partícula to pode 

traduzir-se pelo infinitivo ou pelo presente do indicativo em português.  

EN: “When attaching thin steel plates (equally-partitioned runners) to concrete. 

Warning: Ensure that special nails are used when attaching thick steel plates to 

concrete. Failure to observe this may result in the nail not being driven into the 

concrete, or in it bending or ricocheting out, which may lead to injury.” 

PT: “Quando fixar chapas de aço finas (roldanas divididas de forma igual) a 

cimento. Aviso: Certifique-se de que são utilizados pregos especiais quando 

fixar chapas de aço finas a cimento. Uma falha aqui pode resultar na não 

inserção do prego no cimento, ou na dobragem ou ricochete do prego, que pode 

levar a ferimentos.” 

Observando o exemplo assinalado acima, é de salientar que havia duas possibilidades 

tradutivas: tornar o texto do manual impessoal e optar pelo infinitivo dos verbos em 

ambas as situações (quando o texto em inglês estivesse no gerúndio e no infinitivo), ou 

ser directo com o utilizador e dar-lhe as instruções de forma a ele apreender o que 

deveria fazer. 

Tendo ambas as perspectivas à escolha, optou-se por aquela que demonstrava ser mais 

objetiva, o que é um dos propósitos dos manuais técnicos, e definiu-se que o tempo 

verbal a ser utilizado seria o presente do indicativo, aprofundando a relação 

interlocutor/técnico. 
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8.6 - KASPERSKY 

A Kaspersky é uma reconhecida marca internacional produtora de software antivírus 

para computadores e portáteis. Daí que está em constante actualização dos seus 

serviços, desenvolvendo novos e melhores programas antivírus. 

Quer isto dizer que o ficheiro a traduzir referia-se à edição 8 da Kaspersky Endpoint 

Security, o sistema de segurança mais avançado da marca e prestes a sair para venda ao 

público em território nacional.  

Neste caso, referem-se as novidades em relação às edições anteriores, os benefícios que 

o consumidor tem ao adquirir um produto Kaspersky em detrimento de outros produtos 

de segurança, e as razões que levam a pensar-se que a Kaspersky é uma das melhores no 

sector da segurança de virtualização.  

O maior problema que a tradução deste ficheiro sobre a edição 8 da Kaspersky Endpoint 

Security trouxe foi a tradução ou manutenção do slogan do antivírus “Be Ready for 

What’s Next”
4
. 

De facto, neste ponto era realmente crucial saber qual era a opção que deveria ser 

tomada tendo em conta as anteriores edições da mesma série do antivírus e para isso era 

premente a verificação de séries anteriores do antivírus. Após uma procura intensiva, 

concluiu-se que a Kaspersky utiliza o seu slogan em inglês como imagem da marca em 

todos os países em que os seus produtos são comercializados, e desta forma recorreu-se 

mais uma vez à tradução através do empréstimo da língua de partida (Baker 1992:34). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Tradução nossa: “Prepare-se para o que venha a seguir” ou “Esteja preparado para o que vem a seguir”. 
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8.7 - DAIKIN 

A Daikin é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de aplicações em algumas 

áreas (residencial, comercial e industrial), em especial aos setores da ventilação e da 

refrigeração do ar e é por isso que elabora vários documentos de referência que vão 

sendo ampliados em termos de conteúdo, o que consequentemente leva à tradução 

constante dos documentos Daikin. 

Todavia, ao contrário do que aconteceu com os restantes projectos que foram recebidos 

e os quais se destinavam única e exclusivamente à tradução, este foi estupendamente 

diferente, dando uma outra perspectiva acerca do que um tradutor deve ser capaz de 

fazer no seu núcleo de trabalho. 

Ora, este projecto relacionava-se directamente com as memórias de tradução. A Daikin 

tinha uma memória de tradução elaborada e alguns ficheiros que já tinham sido 

traduzidos sem a utilização de memória e, por essa razão, necessitava que a memória 

fosse actualizada com os novos segmentos traduzidos dos textos. 

Para efectuar este trabalho, era necessário ler todos os comentários que estavam feitos 

nos documentos PDF que foram recebidos, e em seguida abrir o programa Notepad para 

ter acesso à memória e poder alterá-la. Nos comentários inseridos nas expressões dos 

PDF vinham todas as alterações que deveriam ser efectuadas na memória, e a única 

tarefa que deveria ser efectuada era copiar o excerto original inglês do PDF e localizá-lo 

no Notepad para depois alterar a tradução que estivesse em português, ou inseri-la se tal 

fosse necessário. 

Terminada esta tarefa, o trabalho parecia estar perfeitamente concluído sem que nada 

fizesse prever a ocorrência de um erro de ajustamento durante a actualização da 

memória. Contudo, ao tentar abrir a memória já actualizada com o TRADOS 

Workbench, notou-se que algo não tinha corrido bem ao longo da actualização da 

memória de tradução, devido ao facto da memória não abrir com o TRADOS. 

Obviamente, para que se redimisse o erro, era preciso que se verificasse o que o havia 

provocado. A conclusão a que se chegou foi a de que algum segmento ou segmentos do 

texto original (inglês) tinha sofrido alguma alteração durante a actualização dos 

segmentos em português, e a razão pela qual este erro aconteceu foi sem margem para 

dúvidas, uma falha de atenção.  
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Como o erro cometido durante a actualização era de difícil perceção devido à elevada 

quantidade de texto na memória, a única solução encontrada para reverter o erro foi 

refazer todo o processo, desta vez com um nível de atenção reforçado e com a segurança 

de que não se corria o risco de cometer o mesmo erro novamente. 
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8.8 – PARLAMENTO EUROPEU 

O Parlamento Europeu é uma assembleia cuja sede está em Bruxelas, e como instituição 

é directamente eleita pela União Europeia. O Parlamento Europeu tem vários poderes 

em vários campos dentro da União Europeia, como por exemplo a aprovação ou a 

alteração de propostas feitas pela Comissão Europeia. 

Neste âmbito, por ser uma instituição com uma importância tão grande para a União 

Europeia, torna-se natural que tenha como um dos principais objectivos dar a conhecer 

os seus poderes, funções, organização e funcionamento a todos os membros da 

Comunidade. 

É um facto que uma metade da sociedade tem interesse por este tipo de assuntos e 

cultiva-se procurando saber mais sobre a Comunidade em que vive; por sua parte, a 

outra metade da sociedade não demonstra esse interesse ou o grau de escolaridade que 

frequentou não lhe permite ter um amplo conhecimento sobre estas políticas nem 

vontade para saber mais. 

Devido a isto, o Parlamento Europeu ciente desta falha no seio das populações dos 

estados membros da União Europeia lança regularmente um programa em inglês que é 

difundido por todos os países na sua língua mãe. 

Ora bem, para que este programa seja difundido pelos vários países nas suas línguas é 

necessário que se efectue a transcrição do que o locutor ou os intervenientes dizem e, 

posteriormente, a tradução desta transcrição para que depois cada país eleja qual o 

destino que terá aquela tradução, se a tradução será submetida a uma adaptação para 

legendagem ou para dobragem. 

De todas estas fases, a que cabia ser desenvolvida pela empresa em todos os ficheiros 

que foram sendo recebidos ao longo do tempo seria a fase da tradução da transcrição. 

Todos estes ficheiros estavam divididos em tabelas com três colunas cada um deles, 

sendo que a primeira coluna pautava pela diferença entre estes e os ficheiros que outras 

empresas enviavam. 

A primeira coluna das tabelas continha o tempo de entrada e de saída das falas dos 

intervenientes para que se pudesse proceder à legendagem ou à dobragem tendo em 

conta esses tempos. 
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Todo este trabalho referido pautou pela diferença no estilo e registo em que a tradução 

devia ser apresentada posto que aqui o estilo era mais coloquial e informal, e o registo 

distinguia-se pelas marcas da oralidade, o que demarcava a importância de definir uma 

linguagem mais adequada a este registo e estilo. 

Uma outra razão para ter uma consciência mais profunda sobre o estilo que deveria ser 

aplicado à tradução, é o público a quem se destina o texto. Sabendo-se que o programa 

onde será utilizada a tradução poderá ser visto/escutado por todos os públicos, deve ter-

se o cuidado de não redigir um texto com uma sintaxe muito complicada o que o leva a 

ser compreendido por todas as faixas etárias e pelas pessoas com menos instrução 

educativa. 

Para poder refletir sobre este tipo de tradução diferente dos demais, no anexo II, 

apresenta-se um exemplo de tradução que foi feito para o Parlamento Europeu e onde se 

podem observar algumas das escolhas que foram feitas de forma que a esboçar e a 

apresentar de maneira geral o que foi feito nos restantes documentos do mesmo tipo. 

Como bem se pode observar através deste texto, ele está repleto de expressões, 

conectores e marcadores do discurso que podem ser encontrados no dia-a-dia em 

qualquer conversa. 

EN: “Well, the next step of course is to set up a Lux Prize Festival! 

With red carpet, glitz and glamour, …  

And a public debate about really hot topics, hey, hey... er, excuse me... topics 

like immigration, poverty, and integration!” 

PT: “Bem, o próximo passo é organizar um Festival dedicado ao Prémio Lux! 

Com passadeira vermelha, brilho e glamour, …  

E um debate público sobre tópicos quentes... hum, desculpem... tópicos como a 

imigracção, pobreza e integracção!” 

No exemplo acima apresentado, repare-se que a negrito no texto em inglês estão 

destacados marcadores do discurso que são apenas partículas consecutivas (well) que 

ajudam ao desenvolvimento da ideia anteriormente apresentada, ou partículas 

tipicamente orais que dois indivíduos utilizam entre si numa conversa quando querem 

chamar a atenção um do outro (hey, hey). 
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Na tradução que foi efectuada em português, optou-se pela manutenção da partícula 

referente a well, bem porque é uma partícula bastante utilizada na oralidade e para a 

adaptação à legendagem, por exemplo, é uma palavra que ocupa poucos caracteres não 

fazendo qualquer diferença em termos de espaço. 

Relativamente a hey, hey, a opção teve outra justificação. A inserção de partículas que 

tivessem o mesmo propósito de hey não iria causar um impacto na reação do 

interlocutor diferente à reacção que ele vá ter a hum, desculpem. De facto, seria uma 

redundância escrever algo como por favor, desculpem se na palavra desculpem já se 

encontra implícito que o agente vai questionar algo. 

No seguinte exemplo, nota-se que a onomatopeia ha ha foi mantida e copiada na 

tradução em português. 

EN: “The aim is to enable all European film fans to understand the film. 

Sub-titling can take a long time and cost a lot. 

Especially with "old technology" film reels. 

Ha ha! Some people still haven't gone digital!” 

PT: “Objectivo: permitir que todos cinéfilos europeus compreendam o filme. 

A legendagem pode demorar muito tempo e implicar custos elevados. 

Sobretudo se forem bobinas "antigas". 

Ha, ha! Nem tudo está em formato digital!” 

Se houvesse a certeza de que este texto seria adaptado para legendagem, a interjeição 

teria sido eliminada da tradução, pois não há necessidade de introduzir uma 

onomatopeia que vai ser escutada pela audiência.  

 

Contudo, se a tradução tiver como finalidade vir a ser adaptada para dobragem, é 

provável que o ator que dará voz a este texto não saiba que neste momento necessita de 

dar uma gargalhada sonora e inserindo a onomatopeia é-lhe fornecida uma linha de 

ajuda para realizar o seu trabalho da forma mais eficiente. 

 

 De seguida, apresenta-se um exemplo que demonstra mais uma vez o ocorrido no 

exemplo anterior, porém, ao contrário do que acontecia acima, aqui não se tratava de 

onomatopeias mas sim de interjeições de admiração, que foram mantidas pelas mesmas 

razões referidas no exemplo anterior. 
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EN: “02:39:24 Really? If I'm being sub-titled in all these languages, maybe I 

shouldn't talk so fast… 

Wow! What's this gadget?  

It's tiny!!!  

Oh, I get it…” 

PT: “02:39:24 A sério? Se sou traduzido para todos estes idiomas, talvez não 

devesse falar tão depressa… 

Uau! Que aparelho é este?  

É tão pequeno!  

Ah, já sei…” 

Como pode ser analisado pelos exemplos acima referidos, deduz-se que estas traduções 

foram feitas com base na estratégia que é definida por Baker (Ibidem:31) como tradução 

por substituição cultural. 

Para além destes exemplos que demonstram o registo e estilo em que as traduções para 

o Parlamento Europeu foram realizadas, existiram outras traduções em que também era 

importante definir a terminologia utilizada.  

Apareciam nomes de vários órgãos da União Europeia e era essencial ter algum texto de 

apoio que pudesse ser elucidativo das várias organizações, tratados, funções, prémios 

dentro da imensa União Europeia. 

Para tal, recorreu-se ao Centro de Informação Europeia Jacques Delors, eurocid 

(http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.inicio) que está totalmente em português, 

como aliás se pode ver no domínio do site. Dentro do site existe uma área que se chama 

“Temas” e subdivide-se em vários tópicos, e entre eles está “UEM e o euro”, clicando 

nessa hiperligação tem-se acesso a uma vasta variedade de opções e uma delas é o 

acesso ao “Glossário” do processo de integração económica. 

Tanto este glossário como a ferramenta de apoio à tradução IATE foram peças 

fundamentais para a conclusão de todas as traduções que se realizaram para a 

instituição, devido ao facto de que no IATE aparecem variadas vezes mais do que uma 

tradução para cada termo e tendo como base paralela o glossário oficial da União 

Europeia, todas as dúvidas relativamente a qual termo estaria correcto ver-se-iam 

dissipadas. 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.inicio
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8.9 – TRIMBLE 

A Trimble é uma empresa norte-americana que se dedica ao fornecimento de várias 

soluções que aumentam a produtividade e favorecem os lucros de outras empresas. A 

Trimble é especialista em tecnologias de ponta com software altamente avançado, e 

detém mais de 1.800 patentes no seu portfólio da indústria.  

O documento a traduzir para a marca era um folheto que demarcava as características de 

uma escavadora, e consequentemente dos locais onde o fornecedor presta os seus 

serviços. 

Esta tradução revelou-se mais difícil do que as restantes devido a dois factores: a 

terminologia que, apesar de estar contida num documento de marketing, deveria ser 

precisa e específica, e o grau de objetividade do texto. 

Relativamente à terminologia, como é de reparar através da comparação entre a 

tradução e a revisão, existiram alguns termos que foram distinguidos em ambas as 

versões como é o caso de pá/balde. 

Tradução: “Sensor da pá”
5
 

Revisão: “Sensor do balde” 

Na realidade, a dúvida surgia na recorrência de cada um dos termos, qual deles é mais 

utilizado para denominar bucket sensor. Ambos os termos portugueses são utilizados na 

área da escavação para nomear a parte dianteira de uma escavadora, a que se pode 

visualizar na seguinte imagem: 

Pá/balde 

 

 

 

                                                       

                                                           
5
 Todas as traduções e revisões comentadas nesta subsecção podem ser encontradas no Anexo IV dos 

Anexos. 

 Imagem retirada de Google.pt 
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Em específico neste caso, tanto a tradução como a revisão eram aceites dependendo do 

tradutor responsável por aquela. 

De acordo com esta regra da recorrência de termos, aparece um outro exemplo que 

distingue a tradução da revisão, e esse exemplo é a tradução de tool por instrumento em 

detrimento de ferramenta. 

Tradução: “O INSTRUMENTO QUE ELIMINA A VERIFICACÇÃO DA 

PROFUNDIDADE” 

Revisão: “A FERRAMENTA QUE ELIMINA A VERIFICACÇÃO DO GRAU” 

Sabendo que a tradução literal de tool é de facto ferramenta, resta perceber se 

instrumento poderia ser ou não uma opção aceitável neste caso em concreto, e para isso 

é necessário proceder à pesquisa do significado de instrumento na língua portuguesa. 

Segundo a Infopédia (Enciclopédia e Dicionários Porto Editora disponível online), 

instrumento define-se por e passa-se a citação: 

1. tudo o que serve para executar algum trabalho ou fazer alguma observacção 

2. peça de ferramenta 

3. equipamento; material 

4. objeto para produzir sons musicais 

5. figurado meio; agente 

6. DIREITO qualquer espécie de ato público ou jurídico; ata; título; documento 

7. original de um tratado 

Com este cenário de definições, apenas as duas primeiras são de destacar de entre as 

restantes. Se a primeira definição torna a palavra instrumento como possível tradução 

para tool posto que a escavadora executa um trabalho, a segunda definição derruba 

qualquer hipótese desta tradução poder ser utilizada. 

Nesse sentido, a palavra instrumento poderia ser direcionada a qualquer das partes 

constituintes da escavadora (pá, caixa de controlo, etc), representando assim uma 

relação de hipónimo e hiperónimo com a palavra ferramenta. 

Deste exemplo, cabe apreender que é necessário ir mais profundamente no significado 

de cada palavra, porque para o cliente esta pode não ser considerada uma tentativa de 
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fuga ao original através de um sinónimo na língua de chegada, mas sim ser considerado 

um erro crasso, o que lhe dará todo o direito de não querer voltar a contar com os 

serviços da empresa/tradutor que o cometeu. 

Virando agora as atenções para o tópico da objetividade como foi acima mencionado, é 

de ressaltar que ao comparar a tradução realizada com a revisão a que foi submetida, a 

revisão conseguiu superar satisfactoriamente a tradução. 

Dando como pequeno exemplo a seguinte tradução e revisão: 

Tradução: “DEDIQUE-SE APENAS À ESCAVACÇÃO” 

Revisão: “SIMPLESMENTE ESCAVE” 

Podem ser analisados dois elementos: a forma mais directa e objetiva da revisão em 

relacção à tradução, e o esforço que se nota haver na tradução pela nominalização.  

Se por um lado, a nominalização é efectivamente uma das características mais 

vantajosas da tradução técnica, por outro a sintetização em textos deste tipo é bem mais 

apelativa. Esta revisão é uma chamada de atenção para este tipo de pensamentos 

erróneos em que o tradutor dá prioridade a uma estratégia quando outra se sobrepõe em 

eficácia. 

O leitor está bem mais elucidado do que poderá fazer com a sua nova ferramenta ao 

deparar-se com um texto directo e explícito como o que aparece na revisão, do que com 

um texto mais longo e murcho como o da tradução. 

Em casos como este da Trimble, há que colocar o foco na chamada de atenção que o 

texto deve fazer ao leitor, o que o texto deve exprimir de forma a atrair clientes para a 

compra da ferramenta que está a ser descrita. 
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9 - CONCLUSÃO 

Após a conclusão de mais de três meses de estágio, afirma-se com toda a convicção que 

se conseguiu absorver de forma bastante eficaz o que foi sendo mostrado e 

consequentemente apreendido através de todos os trabalhos realizados. Claro que sem o 

apoio do coordenador todo este trabalho não se teria mostrado nem tão proveitoso, nem 

tão lúcido.  

Assim, com a ajuda do Dr. Bruno Teixeira houve uma melhor perceção acerca da forma 

como se deve realizar a preparação dos ficheiros para iniciar a sua tradução, de que 

maneira devem ser formatados para dar início a um projecto, quais as formas mais 

fáceis de abrir e guardar certos ficheiros que numa primeira instância podem parecer 

mais complicados. 

Está claro que o facto de ter estagiado como freelancer, pode ter-se demonstrado um 

trabalho muito solitário, contudo, deve ter-se consciência de que no futuro aparecerá a 

oportunidade de poder trabalhar em equipa e poder adquirir todo o espírito de 

companheirismo e entreajuda existente entre todos, o que já tinha sido possível em 

algumas aulas de tradução durante os três semestres de aulas de Mestrado. 

Apesar deste pequeno ‘senão’, se é que pode ser considerado um, só se tem a agradecer 

ao Dr. Bruno Teixeira, porque inclusivamente após o término do estágio, prontificou-se 

a ajudar-me no fosse necessário. 

Igualmente, existiu sempre uma grande relação de companheirismo entre ambos já que 

é importante frisar que sempre que foi preciso algum dia para ir resolver algum assunto 

à faculdade, ou ir aos próprios seminários de preparação do relatório ou ir a alguma 

consulta médica, ele prontificava-se a não enviar trabalho nesse dia. 

Em consequência de toda esta experiência vivida no estágio, pensa-se que é importante 

aconselhar todos os futuros estudantes do Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos da FLUP a nunca desanimarem por mais que o trajeto se mostre curvilíneo 

e apareçam vários contratempos que os impeçam de pensar que conseguirão chegar ao 

final do seu caminho com sucesso. E ainda, todos aqueles que possam estar interessados 

em realizar um estágio enquanto freelancers não percam a oportunidade de contactar o 

Dr. Bruno Teixeira pois o tempo que estarão a estagiar será incrível, muito bem passado 
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e dar-lhes-á uma ideia bastante nítida do que podem esperar do mundo de trabalho que 

os espera. 

Para além disso, com a orientação que foi recebida as capacidades ao nível da 

quantidade de trabalho que se consegue realizar durante um dia de trabalho normal 

foram ampliadas, chegando a valores que não se pensava serem possíveis antes de 

iniciar o estágio. 

A par da quantidade, a qualidade é o mais importante não só nos serviços de tradução, 

como também em todos os serviços que qualquer pessoa se proponha realizar. E quanto 

à qualidade, acredita-se que após terem sido atribuídos tantos e tão extensos 

documentos sobre as TI, atingiu-se um certo nível de especialidade que será um suporte 

de ajuda a curto prazo na obtenção de alguns trabalhos como freelancer, dando-me a 

oportunidade de começar a carreira tranquilamente e com a consciência de que os 

problemas existirão mas são ultrapassáveis. 

Continuando no âmbito da qualidade, concordo que as revisões que foram feitas às 

traduções realizadas ajudaram a compreender em que aspectos me encontro mais débil e 

em quais poderei melhorar para traduzir com mais perícia, como aliás foi demonstrado 

nos exemplos das análises das traduções. 

Por outro lado, fazendo uma introspeção sobre a minha formação académica de dois 

anos na área da tradução, deve reafirmar-se que as aulas, os conselhos, as teorias que 

vão sendo apresentadas ao longo do tempo, podem não fazer eco na cabeça dos alunos 

no momento em que as estão a apreender, contudo, no futuro, quando se vêem 

submersos na prática da profissão concluem que toda aquela matéria foi de extrema 

importância para a resolução dos vários problemas de tradução com que se deparam. 

Para que apreendam esta realidade basta colocar a focalização em teorias como a Teoria 

do Escopo e em modelos de estratégias de tradução como o de Mona Baker, ambos 

utilizados no desenvolvimento do trabalho realizado durante o estágio, representando a 

extrema importância que os conhecimentos teóricos têm na organização da componente 

prática da profissão. 

E ainda em relação ao que se aprende durante o tempo de estudo, deve dar-se especial 

ênfase às ferramentas de apoio à tradução tão eficazes, importantes e que ajudam 

imensamente os tradutores quando estes recebem um projecto de teor técnico elevado e 
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cuja especificidade obriga a uma consistência terminológica que sem o apoio destas 

ferramentas seria difícil de manter. 

Este é o caso das memórias de tradução, porque sem elas demorar-se-ia o dobro ou o 

triplo do tempo a finalizar uma tradução técnica extremamente rica em repetições.  

O facto é que já tinha conhecimentos anteriores relativamente a toda a teoria acerca das 

memórias de tradução, das ferramentas de localização e das bases de dados 

terminológicas, porém só se verifica realmente a veracidade do que se sabe 

teoricamente quando se contacta com a realidade do mercado de trabalho, e vê-se o 

quão todas estas ferramentas são imprescindíveis tanto para o tradutor (que vê o tempo 

de trabalho reduzido) como para o cliente (que reconhece a redução dos seus custos). 

Toda esta experiência que foi vivida ao longo destes últimos dois anos foi, sem sombra 

de dúvidas, a melhor experiência a nível educacional que alguém nesta área poderia ter 

tido.  

Esta etapa, em especial estes últimos meses que foram os de estágio, trouxeram consigo 

a certeza sobre aquilo que realmente desejo fazer pelo resto da minha vida profissional: 

traduzir. 

Embora a tradução seja uma paixão pela qual vale a pena lutar, talvez não se pense na 

extrema falta que os tradutores fazem na vida diária de cada pessoa; talvez não se dê o 

devido e real valor à comunicação entre as várias culturas; talvez a sociedade sempre se 

tenha focado mais noutras necessidades e não nessa, e esse é o erro de uma grande parte 

da população que subestima não só os tradutores, como os profissionais das 

Humanidades em geral.  

Pensando sobre isto, está na altura de mudar mentalidades, de dar expressão à área da 

tradução dignificando-a a ela e à profissão de tradutor, para assim obter os resultados 

desejados no seio das comunidades. Fazendo-o, alteram-se os paradigmas e os 

tradutoras começam finalmente a ser aceitos e vistos com outros olhos por todos aqueles 

que lhes apontam o dedo, fazendo comentários sensacionalistas como os que quase 

todos os dias podem ser escutados, e esse é o caso do famoso: “eu sei línguas, posso ser 

tradutor.” 
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Por todas estas razões, há que lutar, mostrar que é necessário fazer-se mais, que a 

profissão de tradutor não é simples como muitos argumentam, que cada tradutor 

trabalha mais do que o comum dos mortais para poder alcançar o rendimento mensal 

que lhes permita viver condignamente. 

E é por isto que vou lutar a partir do momento em que me seja atribuído o título de 

tradutora. Vou lutar não só pelos meus direitos, como também pelos direitos dos meus 

companheiros para que a nossa voz comum se faça ouvir e não seja considerada uma 

voz oca e sem sentido. 

 

 

 

Os grandes espíritos sempre tiveram que lutar contra a oposição feroz de mentes 

medíocres. (Einstein) 
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ANEXO I – TABELA DE TRADUÇÕES REALIZADAS DE FEVEREIRO A MAIO 

Data Trabalho Número de palavras 

31/01/2012 Tradução para a Samsung. 6242  

09/02/2012 Tradução do site da Novartis. 911  

13/02/2012 Tradução para a Alliance Senior 

Care. 

3142 

14/02/2012 Tradução para o Parlamento 

Europeu. 

2445 

15/02/2012 Tradução para a Samsung. 1338 

16/02/2012 

 

Tradução para a Hitachi. 5631 

Tradução para o Parlamento 

Europeu. 

2304 

23/02/2012 Tradução para a IRISLink. 593 

 Tradução para a Kaspersky. 1584 

 

27/02/2012 Tradução para a Samsung. 3982 

28/02/2012 Tradução para a Trimble. 950 

02/03/2012 Tradução para a Texas. 8424 

07/03/2012 Tradução para a Organizacção 

Huntsman. 

561 

08/03/2012 Tradução para a Nike. 693 

Tradução para o Parlamento 

Europeu. 

5791 

 

09/03/2012 Tradução para a Samsung. 4152 
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13/03/2012 Actualização de uma TM para a 

Daikin.  

47767 

14/03/2012 Actualização de uma TM para a 

Daikin. 

1564 

15/03/2012 Tradução para a Securitas. 7595 

19/03/2012 Tradução para a Samsung. 3350 

20/03/2012 Tradução para a Samsung. 1852 

21/03/2012 Tradução para a Samsung. 4138 

22/03/2012 Tradução para a Apple. 2156 

23/03/2012 Tradução para a Apple. 6285 

27/03/2012 Tradução para a Apple. 2145 

28/03/2012 Tradução para a Socomec. 1640 

29/03/2012 Tradução para o Parlamento 

Europeu. 

12727 

02/04/2012 Tradução para a Tanita. 1758 

Tradução para a Apple. 1413 

04/04/2012 Tradução para a Apple. 6459 

10/04/2012 Tradução para a Apple. 874 

Tradução para a Hitachi. 634 

17/04/2012 Tradução para a Samsung. 19569 

02/05/2012 Tradução para a Apple. 524 

Tradução para a Samsung. 3388 

07/05/2012 Tradução para a TRUMPF.  838 
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Tradução para a Samsung. 6622 

09/05/2012 Tradução para a Samsung. 4480 

10/05/2012 Tradução para a Samsung. 1412 

14-05-2012 Tradução para a Samsung. 1416 

Tradução para a Juniper 

Networks. 

1443 

15-05-2012 Tradução para a Apple. 423 

Tradução para a Samsung. 2850 

16-05-2012 Tradução para a Samsung. 4545 

21-05-2012 Tradução para a Samsung. 952 

Tradução para a Sony. 6426 

24-05-2012 Tradução para a Sanyo. 4321 

28-05-2012 Tradução para a Samsung. 6180 
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ANEXO II - PARLAMENTO EUROPEU: O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DA 

TRADUÇÃO DENTRO DA UNIÃO EUROPEIA 

NOM DE LA CHAINE : Young Europe 

NOM DU PROGRAMME : Backstage 

CODE PROG.: J001-0044 

SUJET : Le Prix Lux en coulisses 

JOURNALISTE-JRI : JMA 

LANGUE V.O. : Français 

LANGUES ITW : Anglais – Français - Polonais 

DUREE : +/- 3'30'' 

TRAD-DOUBLAGE :  

Blink: bold vert  

Voix off et intw : bold noir  

Phrases à couper et adapter si besoin – normal vert ou noir italique  

Phrases courtes de remplacement – normal orange italique 

Ne pas traduire: infos montage, ton, didascalies, mimiques blink, titres - bleu 

petite taille 

WEBTEXT (Titre émission : Titre programme. Chapeau en 220 signes max) 

BACKSTAGE : Prix Lux, les coulisses de la récompense 

Avec son Prix Lux, le Parlement récompense chaque année un film européen. La récompense 

pour le lauréat, c'est la possibilité de sous-titrer son film dans les 23 langues officielles de 

l'Union. Mais concrètement, comment ça se passe ? De Bruxelles à Paris, Blink a mené son 

enquête. 

KEYWORDS: Parlement Européen, XXXXXXXXXXX, Blink, J001-0044, dubbed 
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Original Tradução 

Hi!  

So Parliament's a film fan?  

Let's take a look... 

Every year, MEPs choose their 

favourite European film. This is the 

Lux Prize.  

Olá!  

O Parlamento gosta de cinema?  

Vejamos... 

Todos os anos, os Eurodeputados 

elegem o seu filme europeu 

favorito. É o Prémio Lux.  

And what does the winner get? 

Translation and sub-titling!!!! 

Into the Union's 23 official languages.   

The aim is to enable all European film 

fans to understand the film. 

 

E o que ganha o vencedor? 

Tradução e legendagem! 

Para os 23 idiomas oficiais da 

UE.   

Objectivo: permitir que todos 

cinéfilos europeus compreendam o 

filme. 

Sub-titling can take a long time 

and cost a lot. 

Especially with "old technology" film 

reels. 

Ha ha! Some people still haven't gone 

digital! 

 

A legendagem pode demorar 

muito tempo 

e implicar custos elevados. 

Sobretudo se forem bobinas 

"antigas". 

Ha, ha! Nem tudo está em formato 

digital! 

We're here in a sub-titling studio, 

is it complicated? 

Estamos num estúdio de 

legendagem, 

é complicado? 

02 :36:34 Well, it's certainly quite a 

long process. 36:38-36:48 If you don't 

have the original script it's very 

tedious to transcribe the whole film 

dialogue or an interview commentary; 

yes it's a huge amount of work. 

02:37:00 

 

02 :36:34 Bem, é sem dúvida um 

processo bastante longo. 36:38-

36:48 E se não tivermos o guião 

original, é muito entediante 

transcrever todos os diálogos do 

filme ou comentários de uma 

entrevista; sim, dá imenso 

trabalho. 02:37:00 

And then there's the "spotting" stage!  E depois há a fase da 
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02:39:07 We have people who scan the 

images for the moment when each 

actor opens and closes his mouth. 

"marcação"!  

 

02:39:07 Há profissionais que 

marcam nas imagens o momento 

em que cada actor abre e fecha a 

boca. 

That gives us a start and end timecode. 

Translators must adapt the translation 

to match that time slot 02:39:24 

Assim, é possível estabelecer um 

código temporal de início e fim. 

Os tradutores têm de adaptar a 

tradução de modo a caber nesse 

intervalo de tempo 02:39:24 

Really? If I'm being sub-titled in all 

these languages, maybe I shouldn't 

talk so fast… 

 

A sério? Se sou traduzido para 

todos estes idiomas, talvez não 

devesse falar tão depressa… 

Wow! What's this gadget?  

It's tiny!!!  

Oh, I get it… 

It's different on reels.  

The subtitles are burnt in by laser.  

But, in digital, a PC's all you need. 

Uau! Que aparelho é este?  

É tão pequeno!  

Ah, já sei… 

É diferente com as bobinas.  

As legendas são gravadas a laser.  

Com a tecnologia digital, basta ter 

um PC. 

So, how much money does the Lux 

Prize save the prize-winning film? 

Então, quanto dinheiro o Prémio 

Lux poupa ao filme vencedor? 

Off to Paris, to see the French 

distributor of the film "Die Fremde": 

(ton Karl Zero)   It won in 2010. It was 

made in Turkish and German. 

Vamos para Paris, conhecer o 

distribuidor francês do filme 

"Die Fremde": (ton Karl Zero)   

O vencedor em 2010. Rodado em 

turco e em alemão. 

Sub-titling had already been done 

before it won the Prize, so the Lux 

Prize refunded those costs.  

A legendagem já tinha sido feita 

antes de o filme vencer o Prémio, 

por isso, esses custos foram 

reembolsados.  
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For sub-titling and the associated 

technical costs, it comes to between 

3000 and 5000 euros, and when you 

include copying, it’s closer to 5000. 

Quite a hefty sum. 

O total da legendagem e dos 

custos técnicos associados 

ascende a um valor entre 3000 e 

5000 euros, e quando se inclui a 

cópia, o valor é mais próximo dos 

5000 euros. Uma quantia 

considerável. 

And that's just for the French version. 

But, if they wish, the winning film can be 

translated into all 23 official languages 

of the Union. 

And that's just the cost of one version,  

but there are 23 official languages in 

Europe! 

E isto apenas para a versão 

francesa. 

Mas, se pretenderem, o filme 

vencedor pode ser traduzido para 

os 23 idiomas oficiais da União. 

E este é o custo de uma versão,  

mas há 23 idiomas oficiais na 

Europa! 

So that comes to around €5000 x 23 

languages: 

so, a total of ... €115,000! Not bad... 

But the Lux Prize is not just about 

money, it's a quality label!  

Então, seria aproximadamente 

€5000 x 23 idiomas: 

um total de... €115 000! Nada 

mal... 

Mas o Prémio Lux não se resume 

ao dinheiro, é um rótulo de 

qualidade!  

M003-0154-TAP02 03 :45:16  

45:28 it's a sign of quality for a 

filmgoer who may not have heard 

much about the film before seeing the 

poster. 45:35 

M003-0154-TAP02 03 :45:16  

45:28 É um símbolo de qualidade 

para os cinéfilos que não tenham 

ouvido falar do filme até verem o 

póster. 45:35 

Even for an award that's still quite 

new in the film world?  

5 years is a very short time to become 

known 

Mesmo para um prémio que 

ainda é relativamente novo no 

mundo do cinema?  

5 anos é muito pouco para ficar 

conhecido 

01:31:21 It's definitely still young and 01:31:21 É de facto muito 
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clearly not yet well known and, on its 

own, 01:31:27 it doesn't have the same 

impact that others such as the Berlin 

Bear, the Venice Lion or the Cannes 

Palme d'Or do on film posters. 

01:31:37 

recente, por isso, ainda não é 

reconhecido por si só, 01:31:27 

por isso, não tem o impacto que 

outros prémios como o Urso de 

Berlim, o Leão de Veneza ou a 

Palma de Ouro de Cannes têm 

nos pósteres dos filmes. 01:31:37 

  

  

  

But how can we build up the 

reputation of the Lux Prize? 

Well, the next step of course is to set up 

a Lux Prize Festival! 

With red carpet, glitz and glamour, …   

Mas como podemos promover a 

reputação do Prémio Lux? 

Bem, o próximo passo é organizar 

um Festival dedicado ao Prémio 

Lux! 

Com passadeira vermelha, brilho 

e glamour, …   

and a public debate about really hot 

topics, hey, hey... 

 

er, excuse me...  

topics like immigration, poverty, and 

integration! 

e um debate público sobre tópicos 

quentes... 

 

hum, desculpem...  

tópicos como a imigração, 

pobreza e integração! 

He trekked 4000 kilometres to find her 

and now he wants to swim across the 

Channel to go after her. When you 

left, I couldn't even be bothered to 

cross the street to catch you up. 

Ele percorreu 4000 quilómetros 

para a encontrar, agora quer 

atravessar o Canal a nado para 

chegar até ela. Quando partiste, 

nem fui capaz de atravessar a rua 

para ir ter contigo. 

Oh, just get on with it! Anda lá com isso! 

This film, "Welcome", the 2009 Lux 

Prize winner,  

has had a draft French law on 

Este filme, "Welcome", vencedor 

do Prémio Lux em 2009,  

deu nome a um projecto de lei 



2011/2012 [RELATÓRIO DE ESTÁGIO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

migrants named after it. 

 

Bye! 

sobre migração em França. 

 

Até breve! 
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ANEXO III – SAMSUNG PUSHES BOUNDARIES AT CES 2012/ SAMSUNG 

ULTRAPASSA BARREIRAS NA CES 2012 

Original Tradução Revisão 

CONTACT: Contacto: CONTACTO: 

Head: Corporate Marketing 

and Communications 

Direcção: Corporate 

Marketing and 

Communications 

Responsável de: Marketing 

e comunicações 

empresariais 

  Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co., 

Ltd. 

  Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

   Tel:   Tel:    Tel.:   

Email :  Email:                                   E-mail 

   

   

Samsung Pushes 

Boundaries at CES 2012 

Samsung Ultrapassa 

Barreiras na CES 2012 

Samsung transpõe 

fronteiras na CES 2012 

 

   

Samsung presents vision for 

future of consumer 

electronics, making the 

world simpler, smarter and 

more connected  

A Samsung mostra visão 

para o futuro do 

consumidor tecnológico, 

fazendo um mundo mais 

simples, mais inteligente e 

mais unido. 

A Samsung apresenta a 

visão para o futuro da 

electrónica de consumo, 

tornando o mundo mais 

simples, inteligente e ligado  

 

   

JOHANNESBURG, South 

Africa – January 17, 2012 

– Samsung Electronics Co., 

Ltd, a global leader in 

digital media and digital 

convergence technologies, 

unveiled its vision for the 

future of the consumer 

electronics industry, 

pushing the boundaries of 

innovation further than ever 

before. Working across its 

entire product portfolio, 

JOANESBURGO, África 

do Sul – 17 de Janeiro de 

2012 – A Samsung 

Electronics Co., Ltd., 

marca líder mundial em 

media digital e tecnologias 

de convergência digitais, 

desvendou a sua visão para 

o futuro da industria 

electrónica, ultrapassando 

as barreiras da inovação 

mais do que nunca. A 

Samsung vai afastar as 

JOANESBURGO, África 

do Sul – 17 de Janeiro de 

2012 – a Samsung 

Electronics Co., Ltd, líder 

global de tecnologias de 

multimédia digital e de 

convergência digital, 

divulgou a sua visão para 

o futuro da indústria da 

electrónica de consumo, 

transpondo mais do que 

nunca as fronteiras da 

inovação. Trabalhando na 
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Samsung will remove the 

barriers that exist between 

devices and content to 

deliver a smarter, simpler 

and more connected life for 

consumers.  

barreiras existentes entre 

produtos e conteúdo para 

fornecer aos consumidores 

uma realidade mais 

inteligente, mais simples e 

mais unida para eles. 

totalidade do respectivo 

portfólio de produtos, a 

Samsung eliminará as 

barreiras que existem entre 

os dispositivos e os 

conteúdos para permitir que 

os consumidores vivam 

uma vida mais inteligente, 

simples e ligada.  

 

   

Presenting at the Consumer 

Electronics Show (CES) 

2012, Samsung revealed a 

new connected ecosystem 

that encompasses its diverse 

array of products, content 

and services.  

No Consumer Electronics 

Show (CES) 2012,a 

Samsung apresentou um 

novo ecossistema ligado 

que abrange a sua variada 

gama de produtos, 

conteúdo e serviços. 

Na Consumer Electronics 

Show (CES) 2012, a 

Samsung revelou um novo 

ecossistema ligado que 

inclui a sua variada oferta 

de produtos, conteúdos e 

serviços.  

 

   

“We stand alone as the only 

company capable of 

connecting all the 

components of a 

consumer’s electronic life,” 

said Boo-Keun Yoon, 

President and Head of 

Consumer Electronics 

Division at Samsung 

Electronics. “From TVs to 

phones, tablets to PCs, 

cameras to appliances, we 

are enabling meaningful 

connections between them 

all. Our promise is that you 

will share and enjoy content 

across all these devices, 

easily, anywhere, anytime.”  

“Somos a única empresa 

capaz de reunir todos os 

componentes da vida 

electrónica de um 

consumidor”, afirmou 

Boo-Keun Yoon, 

Presidente e Director da 

Consumer Electronics 

Division da Samsung 

Electronics. 

“De TVs a telefones, 

tablets a PCs, câmaras a 

acessórios, estamos a 

possibilitar ligações 

significativas entre esses 

aparelhos. Prometemos 

que vai partilhar e usufruir 

estes produtos de forma 

fácil onde quer que seja, a 

qualquer momento.” 

"Somos a única empresa 

capaz de ligar todos os 

componentes da vida 

electrónica de um 

consumidor", declarou Boo-

Keun Yoon, Presidente e 

Chefe da Divisão de 

Electrónica de Consumo na 

Samsung Electronics. "De 

televisores a telefones, 

tablets a PCs, câmaras a 

electrodomésticos, 

permitimos que se 

estabeleçam ligações 

sólidas entre todos. A nossa 

promessa é a de que poderá 

partilhar e usufruir de 

conteúdos em todos estes 

dispositivos, com toda a 

facilidade, em qualquer 

momento e em qualquer 

lugar."  
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Pushing the boundaries of 

content, design, 

connectivity and control, 

Samsung’s new products 

and services continue to 

help consumers live a 

smarter connected life.  

Os novos produtos e 

serviços Samsung 

continuam a ajudar os 

consumidores a viverem 

uma vida mais unida ao 

ultrapassar as barreiras do 

contudo, design, 

conectividade e controlo. 

Transpondo as fronteiras do 

conteúdo, design, 

conectividade e controlo, os 

novos produtos e serviços 

da Samsung continuam a 

ajudar os consumidores a 

viver uma vida mais 

inteligente e ligada.  

 

   

Ultimate Picture Quality, 

Premium Content 

Qualidade de Imagem 

Imbatível, Conteúdos 

Premium  

Uma qualidade de 

imagem avançada, um 

conteúdo superior 

 

   

For 2012, Samsung has 

pushed the boundaries of 

home entertainment and 

expanded the content 

options on its Smart TVs. 

This is evident in its first 

Super OLED TV and the 

UNES8000 flagship LED 

TV. 

Para 2012, a Samsung 

definiu novos limites para 

o home entertainment e 

alargou as opções de 

conteúdos nas suas Smart 

TVs. Isto torna-se evidente 

na primeira Super OLED 

TV e na LED TV topo de 

gama, UNES8000. 

Para 2012, a Samsung 

transpôs as fronteiras do 

entretenimento em casa e 

expandiu as opções de 

conteúdos nas respectivas 

Smart TVs. Este facto é 

evidente no primeiro 

televisor Super OLED e no 

famoso televisor LED 

UNES8000. 

   

The ES8000 LED TV 

redefines how consumers 

access, experience and 

manage their home 

entertainment. Powered by 

a dual-core processor, users 

can surf the web while 

using or downloading 

multiple apps 

simultaneously. A broad 

range of content is also 

available through Samsung 

Apps, the industry’s 

preferred TV apps platform.  

A ES8000 LED TV 

redefine o acesso, a 

interação e a gestão do 

home entertainment por 

parte dos consumidores. 

Com um processador dual-

core incorporado, os 

utilizadores podem 

navegar na internet 

enquanto fazem o 

download de múltiplas 

aplicações ao mesmo 

tempo. Uma vasta gama de 

conteúdos está também 

disponível na Samsung 

Apps, a plataforma de 

O televisor LED ES8000 

redefine o modo como os 

consumidores acedem, 

experimentam e gerem o 

entretenimento em casa. 

Graças ao processador dual-

core, os utilizadores podem 

navegar na web enquanto 

utilizam ou transferem 

várias aplicações 

simultaneamente. Também 

é disponibilizada uma 

ampla variedade de 

conteúdos através da 

Samsung Apps, a 

plataforma de aplicações 
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aplicações para TV, 

favorita da indústria. 

para TV preferida da 

indústria.  

   

Continuing its future-

forward path, Samsung also 

introduced the ultimate TV 

delivering new sensations, 

and an entirely new 

category of television that 

the industry has been long 

awaiting - Samsung’s very 

first 55-inch Super OLED 

TV. As a CES “Best of 

Innovations 2012” award 

winner, Samsung is proud 

to utilise its long history 

and expertise surrounding 

OLED product 

development to bring this 

technology to large-screen 

TVs. Samsung’s proprietary 

Super OLED technology 

incorporates the ultimate in 

vividness, speed and 

thinness, with true-to-life 

picture quality, enhanced 

colour accuracy and motion 

picture quality even in the 

fastest scenes. Also 

incorporated into 

Samsung’s Super OLED 

TV is Smart Interaction, 

Samsung Apps, 3D 

functionality and 

multitasking - enabling the 

TV of tomorrow to be 

delivered today.    

Com o futuro em vista, a 

Samsung apresentou 

também, uma nova TV, 

capaz de criar novas 

sensações e uma nova 

categoria de televisão que 

a indústria espera há muito 

– A primeira Samsung 

Super OLED TV de 55”. 

Como vencedora do 

prémio CES “Best of 

Innovations 2012”, a 

Samsung sente-se 

orgulhosa por utilizar a sua 

longa história e 

experiência no 

desenvolvimento da 

tecnologia OLED para 

trazê-la para as TVs de 

grande dimensão. A mais 

recente Super OLED da 

Samsung traz uma 

vivacidade de imagem, 

uma rapidez de 

processamento e um 

desenho excepcionalmente 

fino, conjugados com uma 

qualidade de imagem real, 

realçando a precisão da cor 

e uma fantástica qualidade 

de imagem em 

movimento, inclusive nas 

cenas de maior acção. Na 

Samsung Super OLED 

TV, estão também 

incorporados a Smart 

Interaction, a Samsung 

Apps, a funcionalidade 3D 

e multitasking – a TV do 

futuro, no seu presente. 

Prosseguindo no seu 

percurso em direcção ao 

futuro, a Samsung também 

apresentou o televisor mais 

avançando, oferecendo 

novas sensações e uma 

categoria de televisão 

totalmente nova há muito 

aguardada pela indústria, o 

primeiro televisor Samsung 

Super OLED de 55 

polegadas. Na qualidade de 

vencedora do prémio "Best 

of Innovations 2012" 

atribuído pela CES, a 

Samsung tem orgulho em 

utilizar a sua longa história 

e especialização 

relativamente ao 

desenvolvimento do 

produto OLED para 

introduzir esta tecnologia 

nos televisores de ecrã 

grande. A tecnologia 

exclusiva da Samsung 

Super OLED incorpora o 

que de mais avançado 

existe em vivacidade, 

velocidade e elegância, com 

uma qualidade de imagem 

realista, uma precisão de 

cores aperfeiçoada e um 

carácter cinematográfico 

mesmo nas cenas mais 

rápidas. Também 

incorporadas no televisor 

Super OLED da Samsung 

encontram-se as 

funcionalidades Smart 

Interaction, Samsung Apps, 

3D e multitarefas, 

permitindo que o televisor 

do futuro exista no 

presente.    
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This year, Samsung plans to 

continue its leadership in 

the Smart TV category with 

three driving philosophies 

for a Smarter Life: Smart 

Interaction, Smart Content 

and Smart Evolution - all of 

which arm consumers with 

the future of Smart TV 

technology, today.  

Este ano, a Samsung 

planeia continuar na 

liderança das Smart TV, 

seguindo as filosofias para 

ter uma Smarter Life: 

Smart Interaction, Smart 

Content e Smart Evolution 

– os consumidores têm no 

presente, a tecnologia 

Smart TV do futuro. 

Este ano, a Samsung 

planeia prosseguir com a 

sua liderança na categoria 

Smart TV com três 

filosofias orientadoras para 

uma vida mais inteligente: 

Smart Interaction (interação 

inteligente), Smart Content 

(conteúdo inteligente) e 

Smart Evolution (evolução 

inteligente), sendo que 

todas oferecem aos 

consumidores a tecnologia 

de Smart TV do futuro no 

presente.  

   

Smart Interaction – As 

content has become 

smarter, robust and more 

accessible, Samsung’s 

vision for the way in which 

consumers interact with 

their TVs has also evolved. 

Smart Interaction enables 

Smart TV owners to 

communicate with their 

TVs via Voice Control, 

Motion Control and Face 

Recognition. Thanks to a 

built-in HD camera and 

dual-microphones, 

consumers may simply say 

“Hi TV” to turn on voice 

control, speak “Web 

Browser” to get online, and 

browse and select results or 

increase the volume by just 

pointing a hand. 

Smart Interaction – A 

visão da Samsung 

relativamente à interação 

dos consumidores com as 

suas TVs tem evoluído, já 

que o conteúdo tem-se 

tornado mais inteligente, 

robusto e acessível. A 

Smart Interaction permite 

que os donos das Smart 

TVs interajam com as suas 

TVs a partir do controlo de 

voz, do controlo gestual e 

do reconhecimento facial. 

Graças a uma câmara HD 

e a microfones duplos 

incorporados, os 

utilizadores podem ligar o 

controlo de voz dizendo 

“Olá TV”, ou dizer “Web 

Browser” ligando-se à 

internet e navegar fazendo 

pesquisas, ou aumentar o 

volume da TV apontando 

com a mão. 

Smart Interaction 

(interação inteligente) – À 

medida que os conteúdos se 

foram tornando mais 

acessíveis, a visão da 

Samsung relativamente ao 

modo como os 

consumidores interagem 

com os respectivos 

televisores também se 

desenvolveu. A interação 

inteligente permite que os 

proprietários de Smart TV 

comuniquem com os 

respectivos televisores 

através de Controlo de Voz, 

Controlo de Movimento e 

Reconhecimento de Rostos. 

Graças a uma câmara HD 

incorporada e a microfones 

duplos, os consumidores 

podem simplesmente dizer 

"Olá TV" para activar o 

controlo de voz, dizer 

"Navegador da Web" para 

ficar on-line, navegar e 

seleccionar resultados ou 

aumentar o volume 

simplesmente apontando 

com a mão. 
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Smart Content – 

Expansion of more 

personalised content 

offerings to better meet 

consumers’ needs is a 

principal goal of Samsung 

Smart TV. On the press 

conference stage, Samsung 

spoke to its content success 

- with more than 1,400 

Smart TV apps now 

available including Angry 

Birds, Discovery Channel, 

and the number of third-

party developers that has 

grown from 550 to 25,000 

in just two years.  

Smart Content – O 

objectivo da Samsung 

Smart TV é a expansão 

das ofertas de conteúdos 

personalizados que vão de 

encontro às necessidades 

dos utilizadores. Na 

conferência de imprensa, a 

Samsung falou acerca do 

sucesso obtido – com mais 

de 1.400 aplicações 

disponíveis para as Smart 

TV, incluindo Angry 

Birds, Discovery Channel 

e um grupo de “third-

party developers” que 

cresceu de 550 para 25.000 

em apenas dois anos. 

Smart Content (conteúdo 

inteligente) – A expansão 

de ofertas de conteúdos 

mais personalizados para 

melhor corresponder às 

necessidades dos clientes é 

um objectivo principal da 

Samsung Smart TV. Na 

fase de conferência de 

imprensa, a Samsung 

referiu o sucesso alcançado 

ao nível dos conteúdo, com 

mais de 1400 aplicações de 

Smart TV agora 

disponíveis, incluindo 

Angry Birds, Discovery 

Channel, sendo que o 

número de programadores 

aumentou de 550 para 25 

000 em apenas dois anos.  

   

Samsung has revamped its 

AllShare service with 

“AllShare Play,” which 

enables consumers to easily 

access personal content 

regardless of where you are 

in the world or whether it is 

stored on a TV, tablet, 

camera, phone or PC.  

A Samsung renovou o seu 

service AllShare com o 

“AllShare Play”, que 

permite aos utlizadores o 

acesso aos seus conteúdos 

pessoais, 

independentemente do 

lugar em que estejam do 

mundo e do local onde 

estejam armazenados, seja 

na TV, no tablet, na 

câmara, no telefone ou no 

PC. 

A Samsung impulsionou o 

serviço AllShare com o 

"AllShare Play", que 

permite que os 

consumidores acedam 

facilmente a conteúdos 

pessoais, 

independentemente do local 

do mundo em que se 

encontrem, quer os 

conteúdos se encontrem 

armazenados num televisor, 

tablet, câmara, telefone ou 

PC.  

   

Samsung is taking the 

connected ecosystem one 

step further with three new 

exclusive services for the 

Samsung Smart TV: Family 

Story, Fitness and Kids - 

enabling families to share 

photos and messages with 

each other, easily sync their 

A Samsung está a dar um 

passo adiante com o 

ecossistema de ligação, 

com três novos serviços 

para a Samsung Smart TV: 

Family Story, Fitness e 

Kids – facilitando às 

famílias a partilha de fotos 

e mensagens uns com os 

A Samsung está a levar o 

ecossistema ligado ainda 

mais longe com três novos 

serviços exclusivos para a 

Samsung Smart TV: Family 

Story (história familiar), 

Fitness (exercício físico) e 

Kids (crianças), que 

permitem que as famílias 
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fitness goals and activities, 

and help kids partake in 

educational viewing while 

recording progress every 

step of the way.  

outros, sincronizar 

facilmente os objectivos 

do exercício e as 

actividades praticadas, e 

participar na educação das 

crianças, guardando cada 

progresso delas.  

partilhem fotografias e 

mensagens entre si, 

sincronizem facilmente os 

respectivos objectivos e 

actividades de exercício 

físico, e ajudem as crianças 

a participar em 

visualizações educativas, 

registando simultaneamente 

o progresso a cada passo.  

   

Smart Evolution – 

Samsung’s new “Evolution 

Kit,” the world’s first of its 

kind, will be packed with 

necessary hardware and 

software each year using 

Samsung’s proprietary 

system-on-chip technology, 

bringing enhancements to 

content and performance to 

select 2012 or newer Smart 

TVs. With a simple slot-in 

to the back of your TV, the 

dream of experiencing the 

newest in TV technology 

can be brought to life. 

Smart Evolution – O 

novo, e pioneiro, 

“Evolution Kit” da 

Samsung vai ser 

actualizado ano a ano, com 

o hardware e o software 

necessários da tecnologia 

System-on-Chip da 

Samsung, o que vai trazer 

melhorias para o conteúdo 

e o desempenho das Smart 

TVs lançadas em 2012 ou 

depois. Com uma simples 

entrada na traseira da sua 

TV, torna-se realidade o 

sonho de ter a última moda 

da tecnologia da TV.  

Smart Evolution 

(evolução inteligente) – O 

novo "Kit de Evolução" da 

Samsung, o primeiro do 

tipo ao nível mundial, 

estará equipado com o 

hardware e software 

necessários todos os anos, 

utilizando a tecnologia 

exclusiva de sistema-num-

chip da Samsung, 

aperfeiçoando os conteúdos 

e o desempenho para 

seleccionar Smart TVs de 

2012 ou mais avançadas. 

Com uma simples entrada 

na parte de trás do televisor, 

o sonho de experimentar o 

que de mais recente existe 

em termos de tecnologia 

televisiva pode ser uma 

realidade. 

   

Powerful LTE Smart 

Mobile Devices in U.S. 

Market 

Dispositivos LTE Smart 

Mobile Potentes no 

Mercado Norte-

Americano 

Dispositivos móveis 

inteligentes LTE 

avançados no mercado 

dos EUA 

   

For Samsung Mobile, 

pushing boundaries means 

providing consumers with 

unlimited choice and 

ensuring there is a portable 

device to meet their every 

need. An example of 

Para a Samsung Mobile, 

ultrapassar os limites 

significa que o consumidor 

tenha ao seu dispor uma 

gama ilimitada de 

produtos e assegurar que 

têm um dispositivo portátil 

Para a Samsung Mobile, 

transpor fronteiras significa 

oferecer aos consumidores 

uma escolha ilimitada e 

assegurar que existe um 

serviço móvel capaz de 

corresponder a todas as suas 
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Samsung pushing the 

boundaries in mobile is 

with the Galaxy Note, a 

device that delivers a new 

category of smartphone, 

coming to AT&T. 

capaz de satisfazer as suas 

necessidades. Um exemplo 

disso, é o Galaxy Note, 

uma nova categoria de 

smartphone a chegar à 

rede AT&T. 

necessidades. Um exemplo 

de transposição de 

fronteiras pela Samsung na 

área móvel é o Galaxy 

Note, um dispositivo que 

oferece uma nova categoria 

de smartphone, para AT&T. 

   

The Galaxy Note was 

successfully introduced 

across the globe through the 

Galaxy Note World Tour, in 

Europe, Asia, Middle East, 

China and Korea. Unveiled 

during AT&T’s Developer 

Summit, Samsung has 

partnered with AT&T to 

launch the Samsung Galaxy 

Note in the U.S. market.  

O Galaxy Note foi 

apresentado ao mundo na 

Galaxy Note World Tour, 

que passou pela Europa, 

Ásia, Médio Oriente, 

China e Coreia. Após a 

apresentacção do Samsung 

Galaxy Note durante a 

Developer Summit da 

AT&T, a Samsung fez 

uma parceria com a rede 

para lançar o smartphone 

no mercado Norte-

Americano,  

O Galaxy Note foi 

introduzido com sucesso 

em todo o mundo através da 

Galaxy Note World Tour, 

na Europa, Ásia, Médio 

Oriente, China e Coreia. 

Apresentado na Cimeira 

para programadores da 

AT&T, a Samsung 

estabeleceu uma parceria 

com a AT&T para lançar o 

Samsung Galaxy Note no 

mercado dos EUA.  

   

The Galaxy Note feactures 

the world’s first and largest 

5.3” HD Super AMOLED 

display. This is an 

expansive high-resolution 

smart screen that provides 

an immersive and best in 

class viewing experience 

while ensuring smartphone 

portability and on the go 

usability. Additionally, an 

advanced pen-input 

technology, called the S 

Pen, combines with Galaxy 

Note’s full touch screen to 

introduce a unique user 

experience. Taking full 

advantage of the large 

display, Galaxy Note users 

will be able to capture, 

create, and share while on 

the move. 

O Galaxy Note apresenta o 

primeiro e maior Super 

AMOLED HD de 5.3", 

que tem um ecrã smart de 

alta resolução, que 

promove uma excelente 

visualização enquanto 

assegura a portabilidade 

do smartphone, bem como 

a sua utilização. Para além 

disso, uma tecnologia pen-

input avançada, chamada S 

Pen, junta-se ao touch 

screen completo do 

Galaxy Note, dando ao 

utilizador uma experiência 

única. Aproveitando o 

magnífico ecrã que o 

Galaxy Note possui, os 

utilizadores vão poder tirar 

fotos, criar e partilhar 

mesmo estando em 

movimento. 

O Galaxy Note apresenta o 

primeiro e mais amplo ecrã 

HD Super AMOLED de 

5,3” do mundo. Trata-se de 

um ecrã inteligente 

expansivo de alta resolução 

que oferece uma 

experiência de visualização 

envolvente e a melhor da 

sua classe, assegurando a 

portabilidade do 

smartphone e a facilidade 

de utilização em 

movimento. Para além 

disso, uma tecnologia 

avançada de introdução por 

caneta, denominada Caneta 

S, combina com o ecrã 

totalmente táctil do Galaxy 

Note para conceder uma 

experiência 

verdadeiramente única ao 

utilizador. Beneficiando 

totalmente do ecrã de 
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grandes dimensões, os 

utilizadores do Galaxy Note 

poderão capturar, criar e 

partilhar em movimento. 

   

In addition to the Galaxy 

Note, Samsung revealed the 

Galaxy Tab 7.7 with 

Verizon Wireless. Just 

7.9mm thin and weighing 

roughly half a pound, the 

Galaxy Tab 7.7 is the 

thinnest, lightest and most 

portable Honeycomb tablet 

on the market today.  

A Samsung apresentou 

também o seu Galaxy Tab 

7.7 em parceria com a 

Verizon Wireless. Com 

uma largura de apenas 

7.9mm e pesando menos 

do que 225gm, o Galaxy 

Tab 7.7 é o tablet 

Honeycomb mais fino, o 

que tem melhor resolução 

de imagem e o mais usado 

no mercado hoje em dia. 

Para além do Galaxy Note, 

a Samsung revelou o 

Galaxy Tab 7.7 com 

Verizon Wireless. Com 

uma espessura de apenas 

7,9 mm e um peso de cerca 

de 226 g, o Galaxy Tab 7.7 

é o tablet Honeycomb mais 

fino, leve e portátil 

actualmente no mercado.  

   

The Galaxy Tab 7.7 is the 

first tablet in the US to 

feacture the Super 

AMOLED Plus Display 

running on Verizon 

Wireless’ powerful 4G LTE 

network. Users will 

experience seamless video 

chat, rapid Web browsing 

and rich graphic processing 

at 4G LTE speeds, as well 

as the industry’s best and 

brightest display technology 

in the palm of their hand. 

And like the Galaxy Note, 

the Galaxy Tab 7.7 has 

Samsung’s SAFE 

certification for enterprise 

use. 

O Galaxy Tab 7.7 é o 

primeiro tablet nos EUA 

que apresenta o Super 

AMOLED Plus instalado 

na poderosa rede 4G LTE 

da Verizon Wireless. Os 

utilizadores vão poder 

experimentar um 

estrondoso chat de vídeo, 

um navegador Web 

extremamente rápido e uns 

fabulosos gráficos em 4G 

LTE, como também vão 

poder ter mesmo à mão, 

melhor e mais inteligente 

tecnologia. 

O Galaxy Tab 7.7 é o 

primeiro tablet nos EUA a 

dispor do Ecrã Super 

AMOLED Plus com uma 

rede avançada 4G LTE 

Verizon Wireless. Os 

utilizadores poderão 

usufruir de chamadas de 

vídeo sem percalços, 

navegação rápida na Web e 

processamento gráfico rico 

a velocidades 4G LTE, bem 

como da melhor e mais 

brilhante tecnologia de ecrã 

na palma da mão. À 

semelhança do Galaxy 

Note, o Galaxy Tab 7.7 

dispõe da certificação 

SAFE da Samsung para 

utilização empresarial. 

   

SMART Camera 

Technology 

Tecnologia da SMART 

Câmera 

Tecnologia de câmara 

SMART 

   

With more than half of the 

estimated 2.5 billion digital 

Com mais de metade dos 

2.5 biliões de utilizadores 

Com mais de metade dos 

2,5 mil milhões de 
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camera owners in the world 

sharing their photos via 

online and social 

networking sites, and more 

than 100,000 Wi-Fi 

hotspots in more than 75 

countries, the benefits of 

Wi-Fi have never been 

more important or 

accessible. As a leading 

innovator in the digital 

imaging industry, Samsung 

Electronics is responding to 

growing consumer demand 

for integrated Wi-Fi 

enabled cameras that allow 

users to email photos or 

share them on social 

networks.  Following the 

success of the SH100 

camera, Samsung’s range of 

wireless SMART cameras 

is comprised of no fewer 

than five cameras and 

camcorders, all Wi-Fi-

enabled. 

de câmaras digitais no 

mundo, a partilharem as 

suas fotos através de redes 

e sociais e outros sites, e 

mais de 100.000 hotspots 

Wi-Fi em mais de 75 

países, os benefícios de 

uma rede Wi-Fi nunca 

foram tão importantes nem 

acessíveis. Como líder 

inovador na indústria da 

imagem digital, a Samsung 

Electronics está a 

responder a corresponder 

às expectativas dos 

utilizadores, criando 

câmeras com Wi-Fi 

integrada, permitindo aos 

utilizadores enviar fotos 

por email ou partilhá-las 

nas redes sociais. No 

seguimento do êxito da 

câmera SH100, já vão em 

cinco as SMART câmeras 

e câmaras de vídeo da 

Samsung com rede 

wireless.  

proprietários de câmaras 

digitais estimados no 

mundo a partilhar 

fotografias on-line e em 

sites de redes sociais, e 

mais de 100 000 pontos de 

acesso Wi-Fi em mais de 75 

países, as vantagens do Wi-

Fi nunca foram tão 

importantes ou acessíveis. 

Enquanto empresa 

inovadora líder da indústria 

da imagem digital, a 

Samsung Electronics está a 

responder à procura 

crescente dos consumidores 

por câmaras com Wi-Fi 

integrado que permitam aos 

utilizadores enviar 

fotografias por correio 

electrónico ou partilhá-las 

em redes sociais. Na 

sequência do sucesso da 

câmara SH100, a gama 

Samsung de câmaras 

SMART sem fios é 

composta por cinco 

câmaras e câmaras de 

vídeo, todas com Wi-Fi. 

   

In particular, Samsung 

introduced the WB850F, a 

Wi-Fi-enabled long-zoom 

camera boasting a 21 x 

super zoom, Samsung’s 

best yet. The device’s 

pioneering 16 Megapixel 

BSI CMOS sensor reduces 

image noise and distortion, 

even in low light conditions 

to deliver high quality 

images which can be 

experienced in vivid clarity 

on the 3.0” VGA AMOLED 

screen. Added fun 

feactures, such as GPS and 

Live Landmark make it the 

latest must-have travel 

companion, enhancing 

A Samsung introduziu a 

WB850F, a câmera com 

Wi-Fi integrada com um 

zoom óptico de 21x, o 

melhor da Samsung até ao 

momento. O novo sensor 

BSI CMOS de 16 

megapixels reduz o ruído e 

a distorção da imagem, 

inclusivamente em 

ambientes de pouca luz, o 

que cria imagens de alta 

resolução que podem ser 

vistas com grande clareza 

de imagem num ecrã VGA 

AMOLED de 3 polegadas. 

Com características tão 

interessantes, como GPS e 

Live Landmark, incluídas, 

Em particular, a Samsung 

apresentou a WB850F, uma 

câmara de zoom longo com 

Wi-Fi, super zoom 21 x, o 

melhor da Samsung até ao 

momento. O sensor 

pioneiro BSI CMOS de 16 

Megapixels do dispositivo 

reduz o ruído e a distorção 

da imagem, mesmo em 

condições de pouca luz, 

para oferecer imagens de 

alta qualidade que podem 

ser visualizadas com toda a 

nitidez no ecrã VGA 

AMOLED de 3,0”. As 

funcionalidades divertidas 

adicionadas, tais como GPS 

e Live Landmark, fazem 
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journeys with maps and 

local info at the touch of a 

button. Housed in an ultra-

compact body, consumers 

now have the freedom to 

shoot in stunning clarity, 

store and share - anywhere, 

anytime. 

a WB850F torna-se na 

companheira de viagem 

indispensável, mostrando 

mapas e informações de 

cada local apenas com um 

toque num botão. Dentro 

de um corpo super-

compacto, os utilizadores 

vão poder usufruir de uma 

maravilhosa claridade de 

imagem, de uma grande 

capacidade de 

armazenamento e de uma 

rápida partilha de fotos – 

em qualquer lugar, a 

qualquer momento. 

com que seja o mais recente 

companheiro de viagem 

obrigatório, melhorando as 

viagens através de mapas e 

informações sobre locais 

através de um toque num 

botão. Inserido numa 

estrutura ultra-compacta, os 

consumidores dispõem 

agora da liberdade de 

fotografar com uma nitidez 

impressionante, armazenar 

e partilhar, a qualquer altura 

e em qualquer local. 

 

   

Samsung’s innovative new 

SMART Wi-Fi technology 

pushes the boundaries by 

revolutionising the way 

people capture and manage 

their images, making it 

simpler and less time-

intensive to store them 

across devices, as well as 

easy and fun to share them 

instantly. All of this without 

compromising on image 

quality. 

A nova tecnologia Wi-Fi 

nas SMART da Samsung, 

ultrapassa os limites na 

forma em que as pessoas 

podem capturar e gerir as 

suas imagens, 

armazenando-as de um 

modo mais simples e mais 

rápido, facilitando a sua 

partilha imediata. Tudo 

isto sem comprometer a 

qualidade de imagem. 

A nova tecnologia 

inovadora SMART Wi-Fi 

da Samsung transpõe 

fronteiras revolucionando a 

forma como as pessoas 

captam e gerem as imagens, 

fazendo com que seja mais 

simples e menos moroso 

armazená-las nos 

dispositivos, e que seja 

mais fácil e divertido 

partilhá-las 

instantaneamente. Tudo 

sem comprometer a 

qualidade da imagem. 

   

Thanks to the Auto Backup 

function, users no longer 

have to worry about 

unearthing a tangle of 

cables to transfer their 

images over to their hard 

drive. Instant Sharing 

meanwhile allows users to 

share photos through email 

or social networking sites, 

as well as synchronising 

pictures from their camera 

to other devices in real 

Graças à função Auto 

Backup, os utilizadores 

não vão ter de se 

preocupar em ligar 

exaustivamente um monte 

de cabos ao seu disco 

rígido para transferir as 

suas imagens. Já  a opção 

Instant Sharing permite 

aos utilizadores partilhar 

as fotos através do email 

ou das redes sociais, como 

também passar as 

fotografias desde a sua 

Graças à função Auto 

Backup (cópia de segurança 

automática), os utilizadores 

não têm de preocupar-se em 

gerir um emaranhado de 

cabos para transferir as 

imagens para o disco rígido. 

Do mesmo modo, a função 

Instant Sharing (partilha 

instantânea) permite que os 

utilizadores partilhem 

fotografias por correio 

electrónico ou sites de redes 

sociais e que sincronizem 
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time. câmera para outros 

dispositivos em tempo 

real. 

imagens da câmara para 

outros dispositivos em 

tempo real. 

   

Design Craftsmanship 

Meets Performance 

Design de Perfeição: um 

aliado do Desempenho 

Qualidade de fabrico e 

design combinada com 

desempenho 

   

Furthermore, Samsung also 

revealed the next generation 

Series 9 Notebook, 21% 

thinner and 28% smaller 

than its predecessor, it will 

be the thinnest premium 

notebook on the market. 

Crafted for consumers 

striving for top quality 

items with a new aluminum 

unibody design, the new 

Series 9 will be available in 

a 13.3” and 15” 

SuperBright Plus screen 

sizes. Both will feacture 

second generation Intel 

Core processors and full 

connectivity solid state 

storage. 

Para além destas 

novidades, a Samsung 

apresentou também a 

próxima geração dos 

Series 9 Notebook, 21% 

mais finos e 28% mais 

pequenos do que os seus 

antecessores, o que fará 

dele o notebook Premium 

mais fino do mercado. 

Criado a pensar nos 

consumidores que 

procuram uma qualidade 

de topo, os Series 9 têm 

corpo de alumínio e 

estarão disponíveis em 

13.3” e 15”, com ecrãs 

SuperBright Plus. Tanto 

um como outro, terão 

incorporados a segunda 

geração dos processadores 

Intel Core e um elevado 

poder de armazenamento. 

Para além disso, a Samsung 

também revelou a próxima 

geração de Computador 

Portátil Série 9, 21% mais 

fino e 28% mais pequeno 

do que a versão anterior, 

que será o computador 

portátil premium mais fino 

do mercado. Fabricado para 

os consumidores que 

pretendem obter itens da 

mais elevada qualidade com 

um novo design de estrutura 

em alumínio, a nova Série 9 

estará disponível com 

tamanhos de ecrã 

SuperBright Plus de 13,3” e 

15”. Ambos possuem 

processadores Intel Core de 

segunda geração e 

armazenamento de estado 

sólido com conectividade 

total. 

   

Additionally, Samsung 

introduced the Series 5 

ULTRA. Encased in a thin 

and lightweight chassis and 

powered by an Intel Core i5 

processor, these Ultrabooks 

provide plenty of power for 

those on the go.  Available 

in 13.3” and 14” sizes, the 

14” offers a category-

unique DVD drive. It boots 

up in just 20 seconds and 

wakes up in just two 

seconds. Web browsing is 

A Samsung também 

introduziu as Series 5 

ULTRA, os Ultrabooks 

envoltos num corpo 

extremamente fino e 

incorporado com um 

processador Intel Core i5, 

que fornecem a energia 

necessária para quem está 

em constante deslocação. 

Encontra-se disponível em 

dois tamanhos, 13.3” e 

14”, e o de 14” vem com 

uma unidade de DVD 

Adicionalmente, a Samsung 

apresentou a Série 5 

ULTRA. Inserido num 

chassis fino e leve e 

equipado com um 

processador Intel Core i5, 

este Ultrabook oferece 

imenso poder aos 

utilizadores em movimento.  

Disponível nos tamanhos de 

13,3” e 14”, a opção de 14” 

oferece uma unidade DVD 

única na respectiva 

categoria. Arranca em 
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twice as fast as the previous 

generation of notebook 

PCs.  

única. Os Ultrabooks 

iniciam em apenas 20 

segundos e saem do modo 

stand-by em apenas 2 

segundos. A navegação na 

internet é duas vezes mais 

rápida do que na geração 

anterior de notebooks.  

apenas 20 segundos e 

activa-se em apenas dois 

segundos. A navegação na 

Web é duas vezes mais 

rápida do que na geração 

anterior de computadores 

portáteis.  

 

   

Storage is also a category 

exclusive feacturing 500GB 

HDD complemented with 

16 GB SSD ExpressCache 

ensuring improved speeds 

when executing everyday 

tasks like Web browsing. 

O armazenamento é 

também de categoria 

exclusive, com 500GB 

HDD complementados 

com 16GB SSD 

ExpressCache, garantindo 

uma maior rapidez nas 

tarefas normais, como a 

navegação na internet. 

O armazenamento também 

é um exclusivo da 

categoria, apresentando um 

HDD de 500 GB 

complementado com SSD 

ExpressCache de 16 GB, 

assegurando velocidades 

superiores ao executar 

tarefas diárias como a 

navegação na Web. 

   

Smart Appliances, Smart 

Kitchen 

Electrodomésticos 

Inteligentes, Cozinha 

Inteligente 

Electrodomésticos 

inteligentes, cozinha 

inteligente 

   

Building on the success of 

its connected refrigerator, 

this year Samsung unveiled 

the Wi-Fi enabled WF457 

washer with a Smart 

Control system allowing 

consumers to monitor cycle 

selections and remaining 

time as well as receive an 

alert when the load is 

complete via an application 

on their Samsung 

smartphone.   

Com base no sucesso do 

seu frigorífico interligado, 

a Samsung desvendou a 

WF457, uma máquina de 

lavar com rede Wi-Fi 

incorporada com um 

sistema de Smart Control 

que permite aos 

utilizadores monitorizar o 

ciclo da lavagem e o 

tempo que falta até 

terminar, como também 

lhes permite receber um 

alerta através de uma 

aplicação no seu 

smartphone Samsung 

quando a lavagem está 

completa. 

Com base no sucesso do 

frigorífico ligado, este ano a 

Samsung revelou a máquina 

de lavar WF457 com Wi-Fi 

e com um sistema Smart 

Control que permite que os 

consumidores monitorizem 

as selecções do ciclo e o 

tempo restante, e que 

recebam um alerta quando a 

carga estiver completa 

através de uma aplicação no 

smartphone Samsung.   
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For LCD refrigerators with 

apps, Samsung introduces a 

Grocery Manager 

application that will allow 

consumers to track the 

location and expiration time 

of perishables. The apps 

will be added to the side-

by-side (RSG309) and four-

door French Door (RF4289) 

models.  

Para os frigoríficos com 

LCD e aplicações, a 

Samsung introduz a 

aplicação Grocery 

Manager que vai tornar 

possível aos utilizadores 

saber a localização e o 

prazo dos seus alimentos. 

Estas aplicações serão 

instaladas nos modelos 

side-by-side (RSG309) e 

French Door (RF4289) de 

quatro portas. 

Para os frigoríficos LCD 

com aplicações, a Samsung 

apresenta a aplicação 

Grocery Manager (gestor de 

provisões) que permite que 

os consumidores detectem a 

localização e o prazo de 

validade dos alimentos 

perecíveis. As aplicações 

serão adicionadas aos 

modelos lado-a-lado 

(RSG309) e de quatro 

portas estilo porta francesa 

(RF4289).  

   

“We certainly look forward 

to bringing a number of 

these new technologies to 

the South African market 

and believe that the 

innovative nacture of the 

respective product offerings 

will catapult Samsung into 

a highly competitive 

playing field – delivering to 

market, products that are of 

the highest standards and 

are mapped directly to what 

our consumers expect of 

us,” says Deon Liebenberg, 

Managing Director of 

Samsung Electronics South 

Africa. 

Deon Liebenberg, 

Managing Director da 

Samsung Electronics da 

África do Sul, afirma: 

“Procuramos trazer para o 

mercado sul-africano, a 

maior parte destas novas 

tecnologias porque 

acreditamos que a sua 

natureza inovadora vai 

catapultar a Samsung para 

um elevado patamar 

competitivo neste campo – 

colocar no mercado os 

melhores produtos e que 

estão mais direccionados 

para as exigências dos 

nossos utilizadores.  

"Estamos entusiasmados 

por introduzir algumas 

destas novas tecnologias no 

mercado da África do Sul e 

acreditamos que a natureza 

inovadora das ofertas de 

produtos impulsionarão a 

Samsung para um campo 

extremamente competitivo, 

introduzindo no mercado 

produtos que apresentam os 

mais elevados padrões e 

que são adequados 

directamente ao que os 

nossos consumidores 

esperam de nós", declarou 

Deon Liebenberg, Director 

Executivo da Samsung 

Electronics na África do 

Sul. 

   

About Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

Sobre a Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

Sobre a Samsung 

Electronics Co., Ltd.  

   

Samsung Electronics Co., 

Ltd. is a global leader in 

semiconductor, 

telecommunication, digital 

media and digital 

convergence technologies 

with 2010 consolidated 

A Samsung Electronics 

Co., Ltd. é a líder mundial 

nas tecnologias de 

semicondutores, de 

telecomunicações, de 

media digital e de 

convergência digital com 

A Samsung Electronics Co., 

Ltd. é líder global em 

tecnologias de 

semicondutores, 

telecomunicações, meios 

digitais e convergência 

digital, com vendas 
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sales of US$135.8 billion. 

Employing approximately 

190,500 people in 206 

offices across 68 countries, 

the company operates two 

separate organisations to 

coordinate its nine 

independent business units: 

Digital Media & 

Communications, 

comprising Visual Display, 

Mobile Communications, 

Telecommunication 

Systems, Digital 

Appliances, IT Solutions, 

and Digital Imaging; and 

Device Solutions, 

consisting of Memory, 

System LSI and LCD. 

Recognised for its industry-

leading performance across 

a range of economic, 

environmental and social 

criteria, Samsung 

Electronics was named the 

world’s most sustainable 

technology company in the 

2011 Dow Jones 

Sustainability Index. For 

more information, please 

visit www.samsung.com. 

vendas que atingiram os 

€103.2 mil milhões em 

2010. A marca emprega 

cerca de 190.500 pessoas 

em 206 escritórios que tem 

em 68 países do mundo, e 

divide-se em duas 

organizações separadas 

que coordenam as suas 

nove unidades 

independentes: a Digital 

Media & 

Communications, que 

coordena a Visual Display, 

a Mobile 

Communications, a 

Telecommunication 

Systems, a Digital 

Appliances, a IT Solutions 

e a Digital Imaging; e a 

Device Solutions, que 

coordena a divisão da 

Memory, do System LSI e 

do LCD. Reconhecida pelo 

seu desempenho como 

líder mundial da indústria, 

gerindo-se por critérios 

económicos, ambientais e 

sociais, a Samsung 

Electronics foi nomeada 

pelo Dow Jones 

Sustainability Index de 

2011 como a empresa de 

maior tecnologia 

sustentável. Para mais 

informação, viste 

www.samsung.com.  

consolidadas em 2010 de 

135,8 mil milhões de 

dólares. Empregando 

aproximadamente 190 500 

pessoas em 206 escritórios 

distribuídos por 68 países, a 

empresa gere duas 

organizações em separado 

para coordenar as nove 

unidades de negócio 

independentes: Meios 

digitais e Comunicações, 

incluindo Tecnologia de 

visualização, Comunicações 

móveis, Sistemas de 

telecomunicação, 

Equipamento digital, 

Soluções de TI e Imagem 

digital, bem como Soluções 

para dispositivos, 

consistindo em Memória, 

Sistema LSI e LCD. 

Reconhecida pelo 

respectivo desempenho 

líder da indústria tendo em 

conta um elevado conjunto 

de critérios económicos, 

ambientais e sociais, a 

Samsung Electronics foi 

considerada a empresa 

tecnológica mais 

sustentável do mundo pelo 

Índice de Sustentabilidade 

Dow Jones em 2011. Para 

obter mais informações, 

visite www.samsung.com. 

 

 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/
http://www.samsung.com/
http://www.samsung.com/
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ANEXO IV – TRIMBLE 

Original Tradução Revisão 

JUST DIG DEDIQUE-SE APENAS À 

ESCAVACÇÃO 

SIMPLESMENTE 

ESCAVE 

THE TOOL THAT 

ELIMINATES GRADE 

CHECKING 

O INSTRUMENTO QUE 

ELIMINA A 

VERIFICACÇÃO DA 

PROFUNDIDADE 

A FERRAMENTA QUE 

ELIMINA A 

VERIFICACÇÃO DO 

GRAU 

Page 2 Página 2 Página 2 

Finish Faster Termine mais Depressa Termine mais rapidamente 

Spend your time doing the 

job, not checking it. 

Perca o seu tempo a fazer o 

trabalho e não a verificá-lo. 

Passe o seu tempo a fazer o 

trabalho e não a verificá-lo. 

Trimble can help you with 

that. 

Trimble pode ajudá-lo. A Trimble pode ajudá-lo a 

conseguir isso. 

Page 3 Página 3 Página 3 

How Como Como 

Configure target depth. Configure a profundidade 

desejada. 

Configure a profundidade 

pretendida 

Start digging. Comece a escavação. Comece a escavar. 

Use in-cab control box to 

monitor progress in “real-

time”. Finish faster. 

Use a cabina de controlo 

para monitorizar o 

progresso em “tempo real”. 

Termine mais Depressa. 

Utilize a caixa de controlo 

na cabina para monitorizar 

o progresso em "tempo 

real". Termine mais 

rapidamente. 

Make every bucket load 

count. 

Faça com que cada 

movimento conte. 

Faça com que cada carga 

do balde conte. 

Page 4 Página 4 Página 4 

What O quê O quê 

A new rugged Grade 

Control System that 

eliminates the guess work, 

designed for you. 

Um novo Sistema de 

Controlo de Profundidade 

rugoso que elimina as 

suposições, desenhado para 

Um novo sistema de 

controlo de grau reforçado 

que elimina o trabalho de 

adivinhar, concebido para 
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si. si. 

You asked for it. Você pediu-o. Aquilo que sempre quis. 

Page 5 Página 5 Página 5 

GCSFlex Grade Control 

System 

Sistema de Controlo de 

Profundidade GCSFlex  

Sistema de controlo de grau 

GCSFlex 

A TRIMBLE SYSTEM 

FOR YOUR 

EXCAVATOR THAT 

FITS YOUR BUDGET: 

UM SISTEMA TRIMBLE 

PARA A SUA 

ESCAVADORA QUE É 

PERFEITO PARA O SEU 

ORÇAMENTO: 

UM SISTEMA DA 

TRIMBLE PARA A SUA 

ESCAVADORA QUE É 

ACESSÍVEL: 

Easy-to-install Fácil de instalar Fácil de instalar 

Easy-to-learn Fácil de aprender Fácil de aprender 

Easy-to- use Fácil de usar Fácil de utilizar 

Easy as that. Tão fácil quanto isso. Simplesmente fácil. 

Rugged Trimble 

components that can take 

all the abuse of HARD 

WORK! 

Componentes rugosos 

Trimble que podem fazer 

todo o TRABALHO 

PESADO! 

Componentes da Trimble 

reforçados que podem ser 

submetidos ao abuso do 

TRABALHO DURO! 

The Trimble
®  

GCSFlex
TM 

system leverages field 

proven components used 

across Trimble’s other 

machine control systems. 

O sistema de alavancas 

Trimble
®  

GCSFlex
TM 

contém componentes que 

foram usados noutros 

sistemas de controlo de 

máquinas Trimble. 

O sistema GCSFlexTM da 

Trimble® tira partido dos 

componentes testados no 

terreno utilizados noutros 

sistemas de controlo de 

máquinas da Trimble. 

Page 6 Página 6 Página 6 

Standard out of the box … Por fora da caixa … De série na caixa... 

Body and boom Sensors Sensores de Corpo e do 

Braço de Grua 

Sensores de carroçaria e 

lança 

Provide information 

regarding the angle and 

position of the boom and 

body of the machine. 

Fornece informações 

acerca do ângulo e da 

posição do braço de grua e 

do corpo da máquina. 

Fornecem informações 

relativamente ao ângulo e à 

posição da lança e da 

carroçaria da máquina. 

Additionally, the standard 

body sensor ensures 

Para além disso, o sensor 

de corpo garante o aumento 

Adicionalmente, o sensor 

de carroçaria standard 
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increased accuracy of the 

system. 

de precisão do sistema. garante uma precisão 

melhorada do sistema 

System Cables Cabos do Sistema Cabos de sistema 

The system cables are used 

to connect the angle sensor 

and laser catcher to the in-

cab control box. 

Os cabos do sistema são 

utilizados para ligar o 

sensor de ângulo e o 

receptor laser à cabina de 

controlo. 

Os cabos de sistema são 

utilizados para ligar o 

sensor de ângulo e o 

receptor de laser à caixa de 

controlo na cabina. 

Laser Catcher Receptor Laser Receptor de laser 

Provide information 

regarding the angle position 

of the stick and can be used 

with a grade laser for 

elevation information. 

Fornece informações 

acerca da posição da ponta 

e pode ser utilizado com 

um laser de profundidade 

para obter informações 

acerca da elevação. 

Fornece informações 

relativamente à posição de 

ângulo da haste e pode ser 

utilizado com um laser de 

grau para informações de 

elevação. 

Bucket Sensor Sensor da Pá Sensor de balde 

Provide information 

regarding the angle and 

position of the bucket 

Fornece informação acerca 

do ângulo e da posição da 

pá. 

Fornece informações 

relativamente ao ângulo e à 

posição do balde 

In-cab Control Box Cabina de Controlo Caixa de controlo na cabina 

Provide the operator with 

visual guidance regarding 

the position of the bucket. 

O técnico tem controlo 

visual da posição da pá. 

Fornece ao operador 

orientação visual 

relativamente à posição do 

balde. 

Page 7 Página 7 Página 7 

Depth and Single or Dual 

Slope 

Profundidade e Inclinação 

Simples ou Dupla 

Profundidade e inclinação 

única ou dupla 

Ideal for excavation of 

trenches, footers, small site 

infrastructure and utilities, 

basements, foundations. 

Ideal para a escavação de 

valas, pequenas infra-

estruturas e serviços, caves, 

alicerces. 

Ideal para a escavação de 

trincheiras, socalcos, 

pequenas infra-estruturas e 

instalações de electricidade 

e saneamentos, caves, 

alicerces. 

Simply enter the desired 

depth and single or dual 

slope information into the 

Seleccione simplesmente a 

profundidade desejada e a 

inclinação simples ou dupla 

Simplesmente introduza as 

informações de 

profundidade e de 
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in-cab control box. 

Additionally, the system 

supports the use of profile 

information. 

na cabina de controlo. 

Além disso, o sistema 

suporta a utilização de 

informação de perfil. 

inclinação única ou dupla 

pretendidas na caixa de 

controlo na cabina. 

Adicionalmente, o sistema 

suporta a utilização de 

informações de perfil. 

The GCSFlex system 

provides real-time 

information regarding the 

position of the bucket. The 

in-cab display provides 

different views including 

text, cross section and 

profile. 

O sistema GCSFlex fornece 

informação em tempo real 

acerca da posição da pá. O 

painel da cabina fornece 

visualizações diferentes 

incluindo texto, cortes 

transversais e perfil. 

O sistema GCSFlex fornece 

informações em tempo real 

relativamente à posição do 

balde. O ecrã na cabina 

fornece vistas diferentes 

incluindo texto, secção 

transversal e perfil. 

Free Rotation in the Area 

of Excavation 

Rotação Livre na Área de 

Escavação 

Rotação livre na área de 

escavação 

With the HS410 Heading 

Sensor option, the 

excavator can be rotated 

without the need to re-enter 

the desired depth and slope 

to maintain consistent 

accuracy. 

Com a opção HS410 

Heading Sensor, a 

escavadora pode ser rodada 

sem ser necessário voltar a 

escolher a profundidade e 

inclinação desejadas para 

manter uma precisão 

consistente. 

Com a opção do sensor de 

rumo HS410, a escavadora 

pode ser rodada sem a 

necessidade de reintroduzir 

a profundidade e a 

inclinação pretendidas para 

manter uma precisão 

consistente. 

Page 8 Página 8 Página 8 

Grade Laser Support Suporte do Laser de 

Profundidade 

Suporte de laser de grau 

The GCSFlex can be used 

with a rotating grade laser 

such as the Spectra 

Precision
®
 GL700 series 

from Trimble. The laser 

provides a reference plane 

across the jobsite – ideal 

for larger jobsites where 

the machine needs to be 

moved. 

O GCSFlex pode ser 

utilizado com um laser de 

profundidade rotativo como 

o Spectra Precision
® 

da 

série GL700 da Trimble. O 

laser fornece um plano de 

referência do campo de 

trabalho – ideal para locais 

maiores onde a máquina 

tem de ser movida. 

O GCSFlex pode ser 

utilizado com um laser de 

grau rotativo como a série 

Spectra Precision® GL700 

da Trimble. O laser 

proporciona uma plano de 

referência no estaleiro – 

ideal para estaleiros 

grandes, nos quais a 

máquina necessita de ser 

movida. 
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GL700 Series Série GL700  Série GL700 

The easy to use and setup 

GL700 feactures single and 

dual slope modes, grade 

match, steep grade with 

range of up to 100% and a 

radio remote to set the 

grade with GCSFlex in the 

cab. 

 A GL700 fácil de usar e 

configurar, contém modos 

de inclinação simples e 

dupla, correspondência de 

profundidade, grau de 

declive até 100% e um 

telecomando para ajustar a 

profundidade com o 

GCSFlex na cabina. 

A GL700 fácil de utilizar e 

configurar possui o modo 

de inclinação única ou 

dupla, grau de declive com 

intervalo até 100% e um 

radiotelecomando para 

definir o grau com 

GCSFlex na cabina. 

Tilt Bucket Support Suporte de Inclinação da Pá Suporte de balde inclinado 

With the addition of extra 

sensors, the GCSFlex 

supports excavators with 

tilt buckets and articulated 

(VA) booms. The graphical 

in-cab display provides 

real-time position of the 

bucket through the entire 

reach of the articulated 

boom. For tilt buckets, the 

display provides the left 

and right position and the 

angle of the tilt bucket. 

Com a junção de sensores 

extra, o GCSFlex suporta 

inclinação nas pás e braços 

de grua articulados (VA). O 

painel gráfico da cabina 

fornece a posição em 

tempo-real da pá através do 

alcance total do braço de 

grua articulado. Para a 

inclinação das pás, o painel 

mostra a posição esquerda 

e direita, bem como o 

ângulo da inclinação das 

pás. 

Com a adição de sensores 

extra, o GCSFlex suporta 

escavadoras com baldes 

inclinados e lanças 

articuladas (VA). O ecrã 

gráfico na cabina fornece a 

posição em tempo real do 

balde ao longo do alcance 

inteiro da lança articulada. 

Para os baldes inclinados, o 

ecrã fornece a posição 

esquerda e direita e o 

ângulo do balde inclinado. 

Page 9 Página 9 Página 9 

EXPANDABLE, AS 

YOUR BUSINESS 

GROWS: 

EXPANDIVEL, DE 

ACORDO COM O 

CRESCIMENTO DA SUA 

EMPRESA: 

EXPANSÍVEL, À 

MEDIDA QUE A SUA 

EMPRESA CRESCE: 

RUGGED CB450 CB450 RUGOSO CB450 REFORÇADO 

Designed for use in harsh 

construction environments 

Desenhado para ambientes 

de construção duros. 

Concebido para utilização 

em ambientes de 

construção severos 

The CB450 is a full-colour 

display with audible tones 

for easy in-cab viewing and 

real-time bucket guidance. 

O CB450 é um painel a 

cores com tons perceptíveis 

para uma fácil visualização 

desde a cabina e para o 

O CB450 é um ecrã a cores 

com avisos sonoros para 

uma visualização fácil na 

cabina e uma orientação do 
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So you can dig right the 

first time! 

comando da pá em tempo-

real. 

Pode escavar de forma 

perfeita à primeira! 

balde em tempo real. Para 

que possa escavar 

correctamente à primeira! 

POWERFUL SOFTWARE SOFTWARE POTENTE SOFTWARE 

AVANÇADO! 

Designed to make your job 

easier 

Desenhado para facilitar o 

seu trabalho 

Concebido para facilitar o 

seu trabalho 

Get started quickly. The 

GCSFlex includes the 

ability to create and store 

an infinite number of 

machine and bucket 

configurations and unique 

operator display settings. 

Comece rapidamente. O 

GCSFlex inclui a 

possibilidade de criar e 

armazenar um número 

infinito de configurações da 

máquina e da pá, e um 

painel de configurações de 

operador único. 

Inicie rapidamente. O 

GCSFlex inclui a 

capacidade de criar e 

guardar um número infinito 

de configurações da 

máquina e do balde e 

definições exclusivas do 

ecrã do operador. 

View both profile and cross 

section information at the 

same time 

Veja as informações do 

perfil e dos cortes 

transversais ao mesmo 

tempo  

Visualize informações de 

perfil e de secção 

transversal ao mesmo 

tempo 

Easily enter and store 

depth, depth and slope or 

profile information 

Inserção e armazenamento 

de profundidade fáceis, 

informação de 

profundidade e inclinação 

ou de perfil 

Introduza e guarde 

facilmente as informações 

de profundidade, 

profundidade e inclinação 

ou de perfil 

Easily enter bucket 

information 

Inserção fácil de 

informação da pá 

Introduza facilmente as 

informações de balde 

Measure and create slopes 

in the field 

Medir e criar inclinações 

no campo 

Meça e crie inclinação no 

terreno 

Page 10 Página 10 Página 10 

TAKE CONTROL TOMAR O CONTROLO ASSUMA O CONTROLO 

The new Trimble GCSFlex 

is designed to meet the 

needs and budgets of owner 

operators and small to mid-

sized contractors involved 

O novo GCSFlex da 

Trimble está desenhado 

para ir de encontro às 

necessidades e ao 

orçamento dos técnicos e 

O novo GCSFlex da 

Trimble destina-se a 

corresponder às 

necessidades e aos 

orçamentos dos 
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in a range of earthmoving. pequenos e médios 

empreiteiros envolvidos no 

movimento de terás. 

operadores-proprietários e 

pequenos e médios 

empreiteiros envolvidos em 

terraplanagens. 

It’s the same Trimble 

quality that’s found in the 

bigger systems, packaged 

in a smaller unit. With the 

flexibility of a portable 

tool, GCSFlex can be 

installed quickly and 

accurately by the operator. 

É a mesma qualidade 

Trimble que se pode 

encontrar em sistemas 

maiores, colocada numa 

unidade mais pequena. 

Com a flexibilidade de um 

instrumento portátil, o 

GCSFlex pode ser instalado 

pelo técnico de uma forma 

rápida e precisa. 

É a mesma qualidade 

Trimble que se encontra 

nos sistemas maiores, 

embalada numa unidade 

mais pequena. Com a 

flexibilidade de uma 

ferramenta portátil, o 

GCSFlex pode ser instalado 

pelo operador com rapidez 

e precisão. 

The GCSFlex is easily 

installed by you or your 

dealer in a couple of hours. 

Our SITECH
® t

echnology 

dealers provide you with 

professional training, 

support and service when 

you need it – at the time of 

purchase or 10 years later. 

You can count on Trimble 

and our SITECH 

Technology Dealers 

worldwide. 

O GCSFlex é facilmente 

instalado por si ou pelo seu 

vendedor num par de horas. 

Os nossos vendedores de 

tecnologia SITECH
®
 

fornecem-lhe treino 

professional, apoio e 

services quando precisar – 

seja no momento da 

compra ou 10 anos depois. 

Pode contar com a Trimble 

e com os nossos 

Vendedores de Tecnologia 

SITECH no mundo inteiro. 

O GCSFlex é facilmente 

instalado por si ou pelo seu 

fornecedor em poucas 

horas. Os nossos 

fornecedores de tecnologia 

SITECH® fornecem 

formação, apoio e 

assistência profissionais 

quando necessita – aquando 

da compra ou 10 anos 

depois. Pode confiar na 

Trimble e nossos 

fornecedores de tecnologia 

SITECH em todo o mundo. 

“Easy as that!” “Tão fácil quanto isso!” "Simplesmente fácil!" 

Page 11 Página 11 Página 11 

PEOPLE AND TOOLS 

YOU CAN RELY ON 

PESSOAS E 

INSTRUMENTOS COM 

OS QUAIS PODE 

CONTAR 

PESSOAS E 

FERRAMENTAS NAS 

QUAIS PODE CONFIAR 

The experienced 

construction professionals 

at your local SITECH 

Technology Dealership can 

advise you on the 

appropriate solutions for 

Os profissionais de 

construção experientes do 

seu Concessionário local de 

Tecnologia SITECH 

podem aconselhá-lo nas 

melhores soluções para os 

Os profissionais da 

construção experientes no 

seu concessionário local de 

tecnologia SITECH podem 

aconselhá-lo relativamente 

às opções adequadas para 
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your projects. They provide 

high-quality local customer 

service, personalized 

training and technical 

support. 

seus projectos. Eles dão um 

apoio ao consumidor  de 

alta qualidade, treino 

personalizado e apoio 

técnico. 

os seus projectos. 

Fornecem um apoio ao 

cliente local de alta 

qualidade, formação 

personalizada e assistência 

técnica. 

With the addition of 

Trimble construction 

technology to your 

projects, you’re in a 

stronger, more competitive 

position. You’ll experience 

new levels of productivity 

that will enable you to earn 

the bid and be profitable, 

project after project. 

Com a adição da tecnologia 

de construção Trimble aos 

seus projectos, você 

encontra-se numa posição 

mais forte e mais 

competitiva. Vai obter 

novos níveis de 

produtividade que lhe 

permitirão ganhar as ofertas 

e ser rentável, projecto após 

projecto. 

Com a adição da tecnologia 

de construção da Trimble 

ao seus projectos, encontra-

se numa posição mais forte 

e mais competitiva. Irá 

conhecer novos níveis de 

produtividade que lhe 

permitirão ganhar 

concursos e aumentar as 

receitas, a cada novo 

projecto. 

Visit your local SITECH 

dealer today! 

Visite hoje o seu vendedor 

local SITECH! 

Visite já o seu 

concessionário SITECH! 

www.SITECH-locator.com www.SITECH-locator.com www.SITECH-locator.com 

Page 12 Página 12 Página 12 

The Construction 

Technology Standard 

The Construction 

Technology Standard 

A norma de tecnologia de 

construção 

Your Trimble Heavy 

Highway Technolgy 

Provider 

Your Trimble Heavy 

Highway Technolgy 

Provider 

O seu fornecedor de 

tecnologia Trimble Heavy 

Highway 

NORTH AMERICA 

Trimble Heavy & 

Highway Division 

10355 Westmoor Drive, 

Suite #100 

Westminster, 
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