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Resumo 

 

 O presente relatório tem como objectivo expor o trabalho realizado durante o 

estágio profissionalizante na empresa de tradução Expressão, Lda., no âmbito do 

Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, no período compreendido entre 1 de setembro de 2012 e 30 de março de 2013. 

 A primeira parte do relatório visa a apresentação da empresa de estágio, 

descrevendo o funcionamento interno da mesma e das diferentes tarefas realizadas pelo 

estagiário. A segunda parte é composta por uma análise do suporte teórico aplicado aos 

diferentes tipos de tarefas e por uma componente prática de análise de casos de estudo 

realizados no âmbito da tradução, revisão e legendagem. 

 

 Palavras-Chave: estágio, legendagem, revisão, tradução, tradução técnica 

 

 

Abstract 

 

 The aim of this report is to present the work done during the internship at the 

translation company Expressão, Lda., as a practical component of the Master’s in 

Translation and Language Services at the Faculty of Letters, University of Porto, for the 

period from 1 September 2012 to 30 March 2013. 

 The first part of the report introduces the company where the internship took 

place, describing its internal method of working and the different tasks performed by 

the intern. The second part comprises an analysis of the underlying theoretical 

knowledge applied to the different types of tasks and a practical analysis of study cases 

in the field of translation, revision and subtitling. 

 

 Keywords: internship, revision, subtitling, translation, technical translation 
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sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten 

und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen 

Weltverkehr. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

  



 

v 
 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMENTOS…………………………………………………………... ii 

RESUMO………………………………………………………………………... iii 

ABSTRACT……………………………………………………………………... iii 

1. Introdução……………………………………………………………………. 1 

2. Apresentação do Local de Estágio………………………………………….. 2 

2.1. A Empresa…………………………………………………………... 2 

2.2. Funcionamento Interno……………………………………………... 3 

2.2.1. Equipa……………………………………………………... 3 

2.2.2. Workflow………………………………………………….. 3 

2.2.3. Tradutores Externos……………………………………….. 4 

2.2.4. Processo de Revisão Final Interna………………………… 5 

2.2.5. Recursos Disponíveis……………………………………... 6 

3. Tradução de Textos de Especialidade - 

Metodologia e Respetivas Bases Teóricas…………………………………. 
8 

3.1. Pré-Tradução………………………………………………………... 8 

3.2. Tradução……………………………………………………………. 11 

3.3. Pós-Tradução……………………………………………………….. 11 

3.3.1. Checking…………………………………………………... 13 

3.3.2. Revisão Bilingue………………………………………….. 13 

3.3.3. Revisão Unilingue………………………………………… 13 

3.3.4. Proofreading e Verificação Final…………………………. 14 

3.4. Da teoria à prática…………………………………………………... 14 

3.4.1. Domínio do Software de Tradução………………………... 14 

3.5. Casos de Estudo – Tradução e Revisão…………………………….. 17 

3.5.1. Problemas em Projetos de Tradução………………………  17 

3.5.1.1. Parataxe vs. Hipotaxe…………………………… 17 

3.5.1.2. Composição Morfossintática……………………. 20 

3.5.1.3. Tradução de uma Tradução……………………... 24 

3.5.1.4. Expressões Idiomáticas…………………………. 

 
 
 

26 



 

vi 
 

3.5.2. Problemas em Projetos de Revisão………………………... 32 

3.5.2.1. Paráfrase………………………………………… 33 

3.5.2.2. Polissemia Lexical e 

 Dependência Contextual………………………… 
37 

4. Legendagem………………………………………………………………….. 44 

4.1. Conceitos Teóricos e Estratégias Fundamentais……………………. 44 

4.1.1. Oralidade vs. Escrita………………………………………. 44 

4.1.2. Composição Semiótica……………………………………. 45 

4.1.3. Limitações Textuais e Formais – Redução……………….. 47 

4.2. Implementação de um Processo Interno para a Legendagem………. 52 

4.2.1. Formato…………………………………………………… 52 

4.2.2. Software de Legendagem e Hardcoding………………….. 53 

4.3. Casos de Estudo –  

       Problemas em Projetos de Legendagem Interlinguística…………… 
56 

4.3.1. Estratégias de Redução – 

Omissão e Condensação…………………………………... 
56 

4.3.2. Estratégia de Expansão – Intertextualidade………………. 59 

5. Conclusão…………………………………………………………………….. 64 

6. Referências…………………………………………………………………… 66 

ANEXOS………………………………………………………………………...  

ANEXO A. Ficha de Language Quality Inspection……………………... 69 

ANEXO B. Excerto de tradução do ficheiro: CAT_911………………... 70 

ANEXO C. Excerto de tradução do ficheiro: K_COMP……………….. 73 

ANEXO D. Excerto de tradução do ficheiro: MAN_CAB……………... 80 

ANEXO D. Excerto de tradução do ficheiro: MAN_NACL…………… 90 

 

   

 



1 
 

1. Introdução 

 

 Este relatório pretende apresentar e descrever o trabalho realizado no âmbito do 

estágio curricular do Mestrado em Tradução em Serviços Linguísticos da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. O estágio curricular decorreu sob a orientação do Prof. 

Doutor Thomas Hüsgen, Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, e da Mestre Susana Peixoto, Sócia-gerente da empresa de tradução Expressão, 

Lda., com sede no Porto. 

 O estágio, com a duração de sete meses, realizado na Expressão teve como 

principal objetivo proporcionar um primeiro contacto com a realidade do mercado de 

trabalho no ramo da tradução, permitindo ao estagiário aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico. Este contacto com a realidade profissional 

torna sobretudo evidente a necessidade de adaptação de certos parâmetros da 

metodologia de trabalho, praticada até então num contexto académico, ao contexto 

profissional. Trata-se, como tal, de uma experiência imprescindível para o 

aperfeiçoamento contínuo das competências do tradutor. 

 O objetivo deste relatório compreende, num primeiro momento, a descrição do 

enquadramento profissional em que o estagiário foi inserido, descrevendo não só o 

funcionamento interno da empresa de estágio, como das diferentes tarefas ou serviços 

realizados (pré-tradução, tradução, revisão/pós-tradução e legendagem). Após esta 

exposição segue-se uma análise dedicada às tarefas individuais trabalhadas, 

proporcionando os respetivos suportes teóricos. Finalmente são apresentados casos de 

estudo para ilustrar as dificuldades encontradas durante o estágio e os processos 

adotados para as superar.  
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2. Apresentação do Local de Estágio 

 

2.1 A Empresa 

 A Expressão é uma microempresa de tradução especializada no sector 

económico e jurídico. Fundada em 1997 e sedeada no Porto, a Expressão oferece, para 

além da tradução, serviços de legendagem, interpretação e revisão, bem como ações de 

formação especializada para tradutores. A empresa conta com um portfólio de mais de 

500 clientes activos, distribuídos pelo sector público e privado, e disponibiliza serviços 

linguísticos para mais de 40 idiomas. 

 Apesar do foco da empresa se virar para a tradução especializada no sector 

económico e jurídico, o volume de trabalho diário engloba outras áreas:

 

 

Figura 1 – Gráfico circular com a distribuição do volume de trabalho por área da Expressão 

A Expressão aposta sobretudo na qualidade dos serviços prestados, sendo que a direção 

da empresa se compromete a implementar um Sistema de Qualidade com base na 

Norma Europeia de Qualidade para Serviços de Tradução EN 15038:2006 de modo a 

contribuir com um maior valor acrescentado para os clientes.
1
 

 

                                                             
1
 In Expressão, Lda. Disponível em http://www.expressao.pt/engine.php?cat=107, último acesso a 

01.08.2013 
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2.2. Funcionamento Interno 

 2.2.1. Equipa 

 À data da elaboração deste relatório, a equipa interna da Expressão é composta 

por três pessoas. A Administração da Expressão, Lda. está a cargo da Sócia-gerente, e 

fundadora da empresa, Susana Peixoto, que desempenha ainda as funções de Senior 

Translator e Revisora. O cargo de Gestão de Projetos está entregue a Joana Borges e, 

finalmente, a empresa conta com um estagiário que desempenha tarefas de tradução, 

revisão e legendagem/sincronização.  

 Para além deste núcleo interno, e de modo a lidar com um elevado volume de 

trabalho diário, a Expressão dispõe de uma vasta rede de tradutores freelancer aos quais 

são atribuídas tarefas de acordo com as competências técnicas individuais dos mesmos, 

sendo que vários destes tradutores freelancer possuem graus académicos em áreas como 

economia e finanças, direito, engenharia, entre outras.  

 

 2.2.2. Workflow 

 A Expressão recebe diariamente vários pedidos de serviços linguísticos, tanto 

por parte de clientes diretos como de outras empresas de tradução. Este primeiro 

contacto com o cliente é da responsabilidade da Gestora de Projetos, que fica 

responsável pela tarefa de elaborar um orçamento e de estabelecer ou negociar um prazo 

de entrega para o projeto. Uma vez adjudicado, este é reencaminhado para um tradutor 

com disponibilidade para o executar dentro do prazo estabelecido com o cliente e é 

criada uma Ficha de Trabalho que contém todos os dados do respetivo projeto de forma 

a facilitar a organização do workflow da empresa. Esta Ficha de Trabalho contém as 

seguintes informações: 

 Nome do cliente ou da empresa que solicitou o serviço e os respetivos contactos; 

 Nome do(s) ficheiro(s) recebido(s) e a pasta onde este(s) se encontra(m) dentro 

do servidor da empresa; 

 Data de receção e de entrega; 

 Número de palavras 

 Tradutor(es) / Revisor(es) responsáveis pelo projeto 
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Relativamente à seleção do tradutor para um determinado projeto, dá-se prioridade aos 

tradutores internos. Caso estes não tenham disponibilidade para executar a tarefa dentro 

do prazo previsto, cabe então à Gestora de Projeto reencaminhar a tarefa para um 

tradutor externo.  

 

 2.2.3. Tradutores Externos 

 Dado o elevado número de tradutores freelancer que colaboram com a 

Expressão, a empresa implementa um sistema de avaliação individual para estes 

colaboradores. O sistema consiste na elaboração, por parte do revisor, de fichas de 

Language Quality Inspection (LQI) para determinados projetos (geralmente de maior 

extensão) realizados por um tradutor freelancer. Esta análise LQI é feita através de uma 

ficha, em formato Excel, recorrendo a uma fórmula de avaliação específica, que 

determina o nível de qualidade de uma tradução de acordo com os erros e os respetivos 

parâmetros de avaliação
2
. A equação utilizada para a avaliação depende do número total 

de palavras, do número de erros e do nível de gravidade atribuído a cada um. Estas 

avaliações individuais são finalmente guardadas numa pasta com o nome do tradutor em 

questão, ficando disponíveis para consulta no servidor da empresa.  

 

Figura 2 – Exemplo de uma Folha de Resultados da análise LQI 

                                                             
2
 A secção “Error Log”, disponível no ANEXO A, exemplifica a utilização destes parâmetros para 

classificar o tipo e a gravidade de erros encontrados numa tradução. 
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Ao consultar as pastas dos tradutores externos, a Gestora de Projeto consegue, desta 

forma, percorrer os índices de qualidade LQI de um tradutor externo em projetos da 

área de especialização pretendida. No exemplo apresentado na Figura 2, a Gestora de 

Projeto pode constatar que na tradução de um documento jurídico (pedido de obtenção 

de provas), com o par de línguas Alemão – Português, este tradutor obteve uma 

classificação LQX (91/100) superior à qualidade mínima esperada (90). Ao verificar 

que um determinado tradutor obtém resultados positivos de forma regular numa área de 

tradução específica, a Gestora de Projeto é capaz de escolher o tradutor externo mais 

adequado ao novo projeto em mãos. Estas fichas de avaliação também são enviadas ao 

próprio tradutor como forma de feedback por parte da empresa e como uma ferramenta 

de autocontrolo. 

 Após a conclusão de qualquer processo tradutivo, os ficheiros e a memória de 

tradução utilizada são enviados para a pasta de projeto do respetivo cliente, passando a 

ficar disponíveis para o processo de revisão. 

  

 2.2.4. Processo de Revisão Final Interna 

 Qualquer projeto de tradução é sempre sujeito a uma revisão final por parte de 

um dos tradutores internos. Mesmo em casos em que a tradução já tenha sido revista por 

um revisor externo, a qualidade desta revisão é igualmente sujeita a um controlo de 

qualidade interno. Nestes casos, esta revisão final visa assegurar a adequação do texto 

de chegada ao público-alvo, sendo que o revisor tem em conta os seguintes pontos:  

 Verificar se a terminologia utilizada é adequada e consistente;  

 Assegurar que o registo e o estilo do texto de chegada se adequam à finalidade 

do mesmo na cultura de chegada; 

 Verificação de elementos de formatação como, por exemplo, tags e espaçamento 

duplo; 

 Cumprimento com possíveis exigências impostas pelo cliente. 
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Regra geral, a revisão é feita na versão impressa da tradução com o intuito de libertar 

espaço no monitor de forma a permitir a visualização simultânea do maior número 

possível de janelas de pesquisa ou de outros recursos eletrónicos. Para agilizar o 

processo de revisão de projetos de grande extensão, e quando possível, a revisão é 

levada a cabo por dois membros da equipa interna em simultâneo, sendo que um revisor 

lê o texto de partida enquanto o outro acompanha a leitura no texto de chegada, 

interrompendo a leitura sempre que encontre um erro ou caso surjam quaisquer dúvidas. 

Após este processo, as alterações necessárias são introduzidas no ficheiro de tradução e 

inicia-se uma verificação final automatizada, com recurso a funcionalidades específicas 

do próprio software de tradução, que permite detetar elementos de formatação 

incompletos ou errados, bem como casos de inconsistência no uso da terminologia
3
. 

 Após a conclusão deste processo, a tradução revista é guardada como um novo 

ficheiro na respetiva pasta. Caso a tradução seja exportada de um formato intermédio 

(CAT Tool) para o formato do ficheiro original, esta fica ainda sujeita a um controlo de 

Desktop Publishing para assegurar que o layout do ficheiro traduzido é consistente com 

o original. 

 Após a finalização do projeto, a Gestora de Projetos envia os ficheiros em causa 

ao cliente e a ficha de trabalho é dada como concluída. Caso o cliente volte a entrar em 

contacto com a Gestora de Projetos para solicitar o esclarecimento ou a correção de 

determinados elementos apresentados na tradução, estes queries são reencaminhados 

para o tradutor/revisor responsável pela tradução/revisão para que possam ser 

prontamente esclarecidos ou corrigidos, melhorando desta forma a qualidade dos 

serviços prestados. 

 

 2.2.5. Recursos Disponíveis 

 A Expressão coloca vários dicionários monolingues, bilingues e de 

especialidade (económico-financeiros, jurídicos, médicos, engenharia) à disposição dos 

tradutores internos, incluindo uma assinatura que confere acesso completo ao dicionário 

online da Porto Editora.  

                                                             
3
 Esta funcionalidade só é exequível quando o software de tradução se encontra ligado a uma base de 

dados terminológica bilingue (Termbase). 
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 Todos os computadores (desktop e laptops) incluem instalações de ferramentas 

de tradução assistidas por computador (CAT Tools), nomeadamente o SDLX e SDL 

Trados 2006. Existe adicionalmente uma licença para SDL Studio 2009 para o uso em 

laptops. O tratamento de pós-edição de documentos PDF é realizado através do 

freeware PDF-XChange Viewer. 

 O servidor da Expressão armazena várias memórias de tradução e glossários que 

são utilizados conforme o tipo de projeto em mãos. As memórias são, regra geral, 

organizadas e mantidas em função de cada cliente, existindo adicionalmente memórias 

de tradução mais extensas associadas a uma área de especialização específica (p. ex. 

económico-financeira, jurídica, etc.). Ao conjugar este dois tipos de memórias de 

tradução com as CAT Tools mais recentes, é possível assegurar não só a consistência 

terminológica dos projetos realizados para um cliente específico, como também o 

aproveitamento máximo de todo o trabalho já realizado para outros clientes numa área 

específica comum.  

 Para os projetos de legendagem são utilizados dois tipos de freeware para a 

criação de legendas, o Subtitle Workshop e o Aegis Sub. O processo final de hardcoding 

(codificar as legendas no próprio ficheiro de vídeo) é feito através da ferramenta 

XviD4PSP.
4
 

 

  

                                                             
4
 Todo o processo de legendagem, incluindo o funcionamento do respetivo software, será descrito em 

detalhe no Capítulo 4.  
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3. Tradução de Textos de Especialidade  - Metodologia e Respetivas Bases Teóricas 

 

 Uma das características principais do texto de especialidade assenta na presença 

de uma terminologia intimamente ligada a uma determinada área científica/técnica, 

sendo esta partilhada maioritariamente entre os especialistas dessa mesma área. No 

entanto, para a prática de tradução de textos de especialidade existem ainda outros 

factores igualmente importantes a ter em conta para a tradução como, por exemplo, o 

uso de um modelo de linguagem denotativo com uma estrutura sintática simples que 

visa, sobretudo, garantir a legibilidade e a compreensibilidade do texto. Para este efeito, 

o Modelo para a Compreensibilidade de Karslruhe de Göpferich (2009, online) define 

um conjunto de seis elementos que compõem a compreensibilidade de um texto, 

nomeadamente, a concisão, correção, estrutura, motivação, percetibilidade e 

simplicidade. Este conjunto de elementos, apesar de poder ser aplicado a todo o tipo de 

textos, torna-se particularmente útil para textos que procurem dar instruções a um 

utilizador, sendo que nestes casos o factor de compreensibilidade é de extrema 

importância para a finalidade do texto de chegada. Ou seja, segundo o paradigma 

funcionalista, a qualidade de uma tradução em textos de especialidade torna-se 

diretamente proporcional à sua compreensibilidade. 

 Apesar de mais de metade do volume de trabalho da Expressão ser composto por 

projetos do sector económico-financeiro, a maior parte das traduções realizadas durante 

o estágio centraram-se sobre textos de especialidade da área da engenharia, desde 

manuais de instrução e instalação a diferentes tipos de relatórios e catálogos de 

produtos. Atendendo às características deste tipo de textos, mencionadas anteriormente, 

a passagem imediata para o momento de tradução é, no mínimo, desaconselhada, salvo 

quando o tradutor possui, a priori, um domínio considerável na área em que o texto de 

partida se insere. Uma vez não ser este o caso, o foco principal no início do estágio 

centrou-se na delineação de uma metodologia de trabalho que permitisse assegurar a 

qualidade de qualquer projeto de tradução, independentemente da área de especialidade 

em causa. Para este efeito, a metodologia aplicada durante o estágio teve como base as 

teorias funcionalistas desenvolvidas por Reiss, Vermeer, Nord e Göpferich, bem como a 

Norma EN 15038, sendo que o processo de tradução passa a estar dividido em três 

momentos fundamentais: pré-tradução, tradução e pós-tradução.  
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3.1. Pré-Tradução 

 A análise do texto de partida é o ponto fulcral do processo de pré-tradução, 

sobretudo para os textos de especialidade/técnicos, para os quais a pesquisa do conteúdo 

servirá como complemento aos conhecimentos linguísticos do tradutor. Através desta 

pesquisa, feita maioritariamente através da Internet, o tradutor deverá ser capaz de 

reunir a informação necessária para se familiarizar com o tema, a terminologia e as 

especificidades do tipo de texto em questão.  

[…] today’s translators must develop research strategies and evaluate 

the quality of information, tasks previously carried out with the help of 

other professionals such as librarians, information scientists, and subject 

matter specialists who are so vital for the success of their work.  

(Olvera-Lobo, M. et. al., cit. in Monti, J. et. al. [online]) 

 

Em última análise, a optimização dos processos de pesquisa de conteúdos na Internet, 

como por exemplo o recurso a bases de dados científicas, repositórios abertos, entre 

outros, é uma competência fundamental para um tradutor profissional e exerce um 

impacto direto na qualidade final de uma tradução. 

 Outra das questões centrais a colocar durante a fase de pré-tradução remete para 

a função do texto de chegada, ou skopos. Segundo a teoria funcionalista do escopo 

(Skopostheorie), desenvolvida por Reiss e Vermeer, o translatum (texto de chegada) é 

determinado pela finalidade da tradução e pela função pretendida numa cultura de 

chegada específica. A determinação do skopos para um projeto de tradução permite ao 

tradutor delinear as estratégias mais apropriadas para o processo de tradução, com o 

intuito de produzir um texto que seja funcionalmente adequado a um leitor, numa 

cultura de chegada específica.  

Insofar as the duly specified skopos is defined from the translator’s point 

of view, the source text is a constituent of the commission, and as such 

the basis for all the hierarchically ordered relevant factors which 

ultimately determine the translatum. 

 (Vermeer, cit. in Venuti, 2000:222) 
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 Num cenário ideal, esta informação (skopos) seria comunicada pelo próprio 

cliente, mas a realidade observada durante o período de estágio revela que, na grande 

maioria dos casos, este parâmetro é estabelecido pelo próprio tradutor, ou seja, o skopos 

passa a ser determinado implicitamente pela função predominante do texto de partida. 

Reiss distingue quatro tipologias textuais: informativa, expressiva, operativa e 

audiomedial (esta última tipologia será abordada no capítulo 4 dedicado à legendagem), 

atribuindo-lhes uma característica funcional e um método de abordagem à tradução (v. 

Tabela 1 abaixo). Uma crítica apontada a esta teoria argumenta que as classificações 

das tipologias textuais são demasiado redutoras, sendo que os textos podem apresentar 

uma tipologia híbrida. Como tal, o tradutor ao identificar esta interseção de elementos 

característicos a diferentes tipologias textuais terá de determinar qual a função da 

linguagem predominante nesse texto, de forma a aplicar a estratégia de tradução mais 

adequada.   

 

Tipo de Texto Informativo Expressivo Operativo 

Função da 

linguagem 

Informativa 

(representação de 

objetos e factos) 

Expressiva 

(expressão da 

atitude do emissor) 

Apelativa (apela ao 

recetor do texto) 

Foco do texto Conteúdo Forma Apelo 

O Texto de 

Chegada deve… 

transmitir conteúdo 

referencial 

transmitir forma 

estética 

causar reação 

pretendida 

Método 

tradutivo 

“Prosa simples”, 

explicitações (quando 

necessárias) 

Método 

“identificativo”, 

adotar a perspetiva 

do autor do Texto 

de Partida 

“Adaptável”, efeito 

equivalente 

Tabela 1 – Tabela de Tipologias Textuais segundo Reiss (in MUNDAY, 2008:73, 

tradução minha)  
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3.2. Tradução 

 Findo o processo de pré-tradução, a tradução pode prosseguir segundo a 

estratégia delineada. Mediante a determinação da finalidade do texto de chegada, a 

escolha do tradutor recai agora para um dos dois processos funcionalistas de tradução 

propostos por Nord (2005): a tradução documental e instrumental. 

 

[Documentary translation] serves as a document of a source culture 

communication between the author and the ST recipient, [whereas an] 

instrumental translation serves as an independent message transmitting 

instrument in a new communicative action in the target culture […] 

(Nord, 2005:80/1) 

 O método de tradução mais utilizado durante o período de estágio foi o 

instrumental, dado a predominância de projetos de tradução de manuais, relatórios e 

catálogos. Para as traduções da área jurídica e para o Parlamento Europeu, onde o 

público de chegada está logo à partida consciente de que o texto de chegada é uma 

tradução, procedeu-se a uma tradução documental. Para qualquer um dos métodos 

utilizados para a tradução, a preocupação durante esta fase do processo centrava-se 

sempre em fazer um uso correto, e de forma consistente, da terminologia obtida durante 

a fase de pesquisa e de assegurar que o estilo e o registo do texto de chegada fossem 

adequados à respetiva finalidade. Nos casos em que o cliente (normalmente uma outra 

empresa de tradução) fornecia uma memória de tradução ou suporte de referência, estes 

eram consultados de forma recorrente de forma a garantir que a tradução se adequava 

aos parâmetros estipulados por este tipo de suporte. 

 

3.3. Pós-Tradução 

 A norma EN 15038 divide o processo de pós-tradução em cinco momentos: 

auto-revisão (Checking), revisão bilingue (Revision), revisão monolingue (Review), 

proofreading e verificação final. Os parâmetros utilizados para os diferentes momentos 

de pós-tradução têm como base o modelo de Brian Mossop para a revisão: 
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Grupos Parâmetros Específicos Erros 

A – Transferência de 

Sentido 

Precisão Sentido do texto de chegada não 

corresponde ao texto de partida. 

 Integralidade Omite ou adiciona conteúdo ao 

texto de chegada. 

B – Conteúdo Lógica Conteúdo incoerente ou 

contraditório. 

 Factos Erros factuais. 

C – Linguagem e 

Estilo 

Fluência Falta de coesão textual (dificulta a 

leitura). 

 Adaptabilidade Uso de formalismo, tom ou 

vocabulário não apropriado. 

 Sub-linguagem Léxico não apropriado ao género 

ou tipo de texto. 

 Idioma Combinação errada de palavras. 

 Mecanismos Erros de ortografia, uso, 

pontuação, etc. 

D – Apresentação Esquema Margens, listagens, espaçamentos, 

etc. 

 Tipografia Tipo de letra errado. 

 Organização Erros de paginação, referências, 

enumerações, etc. 

Tabela 2 – Parâmetros do Modelo de Revisão (Mossop, 2001:125, tradução minha)  

  

 Proceder a uma verificação individual para cada um destes parâmetros e para 

cada momento de pós-tradução seria um processo demasiado moroso e pouco eficaz. A 

estratégia adotada durante o período de estágio procura definir quais os 

parâmetros/grupos a aplicar a três diferentes fases de pós-tradução.  
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 3.3.1 Checking 

 Segundo a norma EN 15038, o checking corresponde a uma primeira revisão da 

tradução por parte do próprio tradutor (self-revision). Nesta fase é importante proceder a 

uma leitura integral do texto traduzido, tendo em consideração os grupos A e B (erros 

críticos de tradução), de forma a garantir que não houve qualquer perda de informação 

ou alteração do conteúdo durante a tradução. O parâmetro de fluência textual também 

deve ser observado pelo tradutor de forma a proporcionar uma leitura fácil e clara dos 

conteúdos do texto de chegada. 

 

 3.3.2. Revisão Bilingue  

 Nesta segunda fase, a tradução é reencaminhada para um revisor que, por sua 

vez, será responsável por uma análise segundo todos os parâmetros contemplados pelos 

Grupos A, B e C da Tabela 2. Esta fase inicia-se com uma análise comparativa entre o 

texto de partida e o texto de chegada, com um foco maior para o tipo de erros dos 

Grupos A e B. Concluída esta análise comparativa e corrigidos os erros detetados, o 

revisor passa a tratar o texto de chegada como um texto novo, independente do original, 

visando assegurar a adequação da linguagem e do estilo deste novo texto ao público de 

chegada.  

 

 3.3.3. Revisão Unilingue  

 Considera-se que este tipo de revisão é um serviço “extra”, dentro do processo 

de pós-tradução e, como tal, só será levado a cabo quando explicitamente solicitado 

pelo cliente. Para este tipo de revisão, o revisor será um especialista na área do saber em 

causa (requerimento não obrigatório para a revisão bilingue) e não terá acesso ao texto 

de partida. Como tal, a análise do texto de chegada orientar-se-á sobretudo pelos 

parâmetros dos grupos de Conteúdo e Linguagem e Estilo (B e C), para assegurar que o 

texto de chegada se adequa à respetiva finalidade e que a escolha terminológica, a um 

nível lexical e textual, é exata. 
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 3.3.4. Proofreading e Verificação Final 

 Uma vez concluída a segunda fase, normalmente realizada com recurso a CAT 

Tools, o ficheiro de tradução é exportado para um documento no formato do original, 

dando-se início a uma verificação de elementos de formatação e apresentação 

(recorrendo aos parâmetros do Grupo D) para garantir que o texto de chegada se adequa 

ao layout do original. 

 

3.4. Da teoria à prática 

The difference between “theory” and “practice” is that in theory there 

is no difference between theory and practice, but in practice, there is.  

(Jan L. A. van de Snepscheut cit. in. Rosenberg, 2007:xxvii) 

 A implementação da metodologia descrita neste capítulo, fora de um sistema 

relativamente isolado como o académico, demonstrou uma adaptabilidade considerável, 

tanto para tarefas de tradução como para a revisão de textos com uma forte componente 

técnica. Ao privilegiar a identificação de especificidades, funções ou problemas 

inerentes a vários tipos texto e ao propor quais as estratégias de tradução a serem 

utilizadas, o tradutor torna-se capaz de resolver os problemas relacionados com a falta 

de conhecimento formal nas várias áreas de especialidade dos textos que traduz, de uma 

forma mais eficaz e com uma maior certeza relativamente às decisões tomadas. 

 

 3.4.1. Domínio do Software de Tradução  

 Ainda no contexto das competências do tradutor, o domínio de software de 

tradução representa cada vez mais um elemento prático imprescindível, capaz de 

complementar o conhecimento teórico do tradutor. De entre as várias ferramentas com 

as quais se teve a oportunidade de trabalhar durante o período de estágio, distingue-se o 

SDL Trados Studio 2011, cujas funcionalidades aumentam não só o índice de 

produtividade durante as diferentes fases de um projeto de tradução ou revisão, como a 

qualidade final do documento traduzido. 
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 Para o momento de tradução em si, o uso de bases de dados terminológicas 

(Termbase), criadas a partir do SDL MultiTerm, auxiliam o tradutor na tradução da 

terminologia, de uma forma mais rápida e eficaz, dependendo obviamente da 

“qualidade” da própria base de dados. Por exemplo, o recurso a uma Termbase, 

específica à área de especialidade de um determinado projeto, faz com que o Studio 

2011 proceda a uma pesquisa terminológica (na referida Termbase) para cada novo 

segmento do documento a ser traduzido, apresentando não só propostas de tradução 

para a terminologia neles contida, mas também outras informações relativas aos termos 

detetados ou pesquisados (p. ex. uso, fontes, definições, etc.
5
). Esta funcionalidade 

reduz não só o tempo de pesquisa, como também garante uma maior consistência no uso 

da terminologia no projeto em causa.  

 A possibilidade de trabalhar com várias memórias de tradução associadas a um 

único documento, bem como as opções de configuração disponíveis para as mesmas 

também, provou ser uma ferramenta extremamente útil, sobretudo para projetos de 

tradução de textos jurídicos mais extensos. Para alcançar uma maior produtividade na 

fase de tradução deste tipo de textos de especialidade, recorreu-se à memória de 

tradução do Acervo Comunitário da Comissão Europeia, disponibilizada pela DGT
6
 

(Directorate-General for Translation), tendo esta sido configurada só com permissões 

de consulta de forma a trabalhar em paralelo com a memória principal (por vezes 

fornecida pelo cliente). Desta forma, caso a memória principal não oferecesse uma 

correspondência aceitável para um determinado segmento, o tradutor dispõe ainda da 

opção de pesquisar esse mesmo segmento (ou parte deste) numa memória de tradução 

secundária muito mais extensa (cerca de 350 MB) e proveniente de uma fonte fidedigna. 

Por outras palavras, esta estratégia permite incorporar o corpus da base de dados da 

EUR-Lex
7
, restrito ao par de línguas pretendido, na própria ferramenta de tradução, o 

que por sua vez agiliza consideravelmente o processo de pesquisa de terminologia ou 

fraseologia específica a esta área de especialidade. 

 

                                                             
5
 Os parâmetros de cada Termbase são definidos pelo respetivo utilizador e podem incluir tanta 

informação quanto este considera útil. Este tipo de base de dados requer ainda uma manutenção regular 
de forma a garantir que a informação nela contida se mantém atualizada. 
6
 Esta memória de tradução, bem como as  instruções de como a descarregar, encontra-se disponível em: 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=197 
7
 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=197
http://eur-lex.europa.eu/
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 Relativamente à fase de pós-tradução, este software também dispõe de 

ferramentas que facilitam o controlo da qualidade do documento traduzido, como, por 

exemplo, a função de pré-visualização do documento, que se torna bastante útil para 

garantir que a tradução não altera o layout do documento original e a função de 

Verification Check. Graças a esta, o tradutor pode determinar quais os parâmetros a 

serem controlados pelo software durante o processo de controlo de qualidade, desde a 

pontuação a tags, incluindo quaisquer inconsistências terminológicas, caso uma 

Termbase esteja associada ao projeto. Estas opções tornam-se úteis para o processo de 

pós-tradução ao salientarem erros que de outra forma, poderiam mais facilmente passar 

despercebidos na fase de revisão. 

 Infelizmente, este tipo de ferramentas de tradução ainda não dispõem de 

funcionalidades que permitam acelerar a fase de pré-tradução em situações onde o 

tradutor não possui, a priori, o respetivo material de apoio, como Termbases ou 

memórias de tradução, pelo que a ferramenta de eleição para a pesquisa de terminologia 

e de textos comparáveis continua a ser a Internet. Dependendo da especificidade da área 

em causa, este processo pode tornar-se extremamente moroso, pelo que o 

desenvolvimento de estratégias de pesquisas verticais (para além do Google) se torna 

numa competência tão importante quanto o domínio do próprio software de tradução. 
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3.5. Casos de Estudo – Tradução e Revisão 

 

 Neste ponto, serão apresentados certos projetos de tradução e revisão realizados 

durante o período de estágio, que se revelaram mais desafiantes para o tradutor. Para 

cada projeto, proceder-se-á a um momento inicial de apresentação, onde serão 

analisadas as respetivas características e os elementos que influenciam a abordagem 

tradutiva e o skopos do texto de chegada. Serão igualmente identificados os diversos 

problemas de tradução contidos nos respetivos textos, bem como todo o processo por 

detrás das soluções apresentadas. A análise dos textos de partida será feita com base no 

modelo de Nord, Text Analysis in Translation (2005), com o intuito de determinar os 

elementos intra- e extratextuais relevantes para o processo de tradução. 

 

3.5.1. Problemas em Projetos de Tradução 

3.5.1.1. Parataxe vs. Hipotaxe 

 Ficheiros: CAT_911 

 Par de línguas: DE - PT 

 O primeiro caso de estudo apresentado centra-se sobre um projeto de tradução, 

de alemão para português, para a Porsche, uma empresa produtora de automóveis 

desportivos, composto por um catálogo para o novo modelo comemorativo dos 50 anos 

do modelo 911 (CAT_911), com 4.725 palavras, e por uma actualização do catálogo do 

modelo Boxster, com aproximadamente 1.700 palavras. Estes documentos vieram ainda 

acompanhados pelo catálogo em português do Boxster (versão de novembro de 2011) e 

por uma memória de tradução da empresa de tradução subcontratante. Esta análise 

focará, exclusivamente, o conteúdo do ficheiro CAT_911. 

 

 Análise Intra- e Extratextual 

 Este tipo de catálogo de modelos automóveis é um elemento comum em 

qualquer stand oficial das várias marcas. Neste caso específico, trata-se de um suporte 

informativo, altamente detalhado (entre 50 a 60 páginas), com recurso a imagens e 
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fotografias, que a Porsche disponibiliza com vista a expor as várias características de 

um determinado modelo. O texto pressupõe um certo nível de familiaridade, por parte 

do leitor, com a história do modelo 911 e, a um nível inferior, com a história do 

desporto automóvel. Porém, esta forte componente informativa (sobretudo no capítulo 

dedicado à tecnologia) representa apenas uma ferramenta para a função principal deste 

tipo de documento, nomeadamente a função apelativa, que procura convencer o leitor 

das vantagens do modelo automóvel em causa. Segundo as tipologias textuais de Reiss, 

estamos perante um tipo de texto predominantemente operativo, onde o tradutor deverá, 

tanto quanto possível, recriar o mesmo efeito de persuasão no texto de chegada. Para 

esta tradução optou-se por uma abordagem instrumental, visando a criação de um 

“novo” texto adequado a uma nova cultura de chegada. De seguida serão apresentados e 

analisados alguns elementos internos do texto de partida considerados mais relevantes 

para a tradução.  

 

 Estrutura Sintática 

Nr. CAT_911 – Texto de Partida  

1 Bis heute erzählt der 911 viele Geschichten. Von heldenhaften Rennsiegen. 

Von einem Design, das ikonisch geworden ist. Von unzähligen 

Kindheitsträumen. Und von einer zeitlosen Idee. 

2 Nach 50 Jahren ist eines klar: Der 911 ist mehr als nur ein Auto. Aber was ist 

sein Geheimnis? Der Versuch einer Antwort: Die typisch abfallende 

Dachlinie. Die Zeitlosigkeit der Form. Der kernige Sound seines 

Boxermotors. Schwäbischer Erfindergeist. Sportwagentechnik, die in die 

Zukunft weist. Kindheitserinnerungen. Dieses Kribbeln im Bauch, wenn man 

die nächste Kurve nimmt. Die trotzige Beharrlichkeit von Ingenieuren, nur 

das zu tun, woran sie auch glauben. 

 

 Ao analisar a estrutura sintática destes dois parágrafos, pode-se constatar uma 

preferência clara pelo uso da parataxe, ou seja, frases relativamente curtas sem 

elementos de conexão ou elos sintáticos entre os elementos coordenados. Trata-se, 

como tal, de uma construção sintática pouco característica do meio escrito e mais 

comum à oralidade, onde a informação é, regra geral, acrescentada sucessivamente e de 
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uma forma mais sincopada. Para possibilitar uma leitura mais fluída do texto, poder-se-

ia considerar que uma estrutura sintática com recurso à hipotaxe fosse mais adequada, 

mas, tendo em conta a natureza predominantemente publicitária deste tipo de texto 

operativo, o uso da parataxe representa uma estratégia válida para alcançar uma 

dimensão da linguagem que visa estabelecer um diálogo com o recetor, com vista a criar 

uma relação de maior aproximação com a mensagem do texto. Esta estratégia serve 

igualmente para intensificar a ideia (ou mesmo o slogan) principal subjacente a este 

texto, nomeadamente a importância da tradição por detrás deste modelo, através do 

recurso à enumeração sucessiva dos elementos característicos (linha do tejadilho, forma, 

motor Boxer, espírito, tecnologia) das várias gerações do 911 e de uma adjetivação de 

grau positivo (heróico, icónico, intemporal, poderoso, desportivo). 

Nr. CAT_911 – Proposta de Tradução  

1 O 911 tem vindo a contar muitas histórias até aos dias de hoje. Sobre vitórias 

heróicas em competições automóveis. Sobre um design que se tornou num 

ícone. Sobre incontáveis sonhos de infância. E sobre uma ideia intemporal. 

2 Após 50 anos, uma coisa é certa: O 911 é mais do que um mero automóvel. 

Mas qual é o seu segredo? Tentamos responder: A típica linha do tejadilho 

em declive. A intemporalidade da forma. O som poderoso do respectivo 

motor Boxer. O espírito inventivo da região de Schwaben. Tecnologia 

desportiva virada para o futuro. Memórias de infância. Aquele frio no 

estômago ao entrar na próxima curva. A persistência desafiadora dos 

engenheiros, em apenas fazer algo em que também acreditam. 

 

 Com base nos elementos analisados anteriormente, esta proposta de tradução 

opta por manter a estrutura sintática do original, com o intuito de preservar a estratégia 

publicitária subjacente ao texto de partida. Trata-se de uma estratégia pragmática que 

visa influenciar a percepção do leitor (potencial cliente) relativamente a um produto, ao 

fornecer a informação de forma clara e concisa. Esta fraseologia sincopada, com recurso 

à parataxe, é não só adequada para alcançar este efeito, como também confere um maior 

decalque enfático aos elementos individuais enumerados nestes dois parágrafos, 

reforçando a noção de “tradição” associada a este modelo.  
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 3.5.1.2. Composição Morfossintática 

 Uma outra dúvida, contida logo na primeira página deste projeto, prende-se com 

a tradução do título do documento CAT_911, apresentado no ponto 5.1.1. Os três 

elementos que compõem este título são posteriormente reutilizados individualmente 

como cabeçalhos para diferentes partes deste catálogo. Esta análise focará sobretudo o 

segundo e o terceiro elemento do título. 

 

50 Jahre 911 

Das Jubiläumsmodell – Tradition Zukunft 

 

 

 Jubiläumsmodell 

 Na língua alemã, a composição morfossintática permite alcançar uma maior 

especificidade e economia, na medida em que um sintagma pode ser expresso por uma 

única palavra composta. O primeiro termo Jubiläumsmodell agrupa os dois 

substantivos, Jubiläum (Jubileu) e Modell (Modelo), através da partícula de ligação /s/ 

(Fugen-s). Nas línguas germânicas, o primeiro elemento serve de modificador ao 

segundo, ao passo que nas línguas românicas o processo é o inverso. Desta forma, 

optou-se inicialmente pela tradução deste termo por: Modelo Jubileu. Porém, após uma 

análise mais aprofundada, não se considera que esta opção seja a mais apropriada, uma 

vez que em causa está uma versão do novo modelo Porsche 911, que comemora o seu 

50.º aniversário em 2013, com a inscrição 911 50 (Figura 3).  

 

Figura 3 – Inscrição da edição comemorativa 50 anos do Porsche 911 (Jubiläumsmodell) 

 

Como tal, a opção tradutiva anteriormente referida pode dar a ideia de que se trata do 

modelo 911 Jubileu e não da versão comemorativa do modelo 911. Adicionalmente, 

segundo o dicionário online da Porto Editora
8
, o termo “jubileu” tem uma conotação de 

                                                             
8
 In Infopédia. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em 

http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/jubileu, último acesso a 01.08.2013) 

http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/jubileu
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celebração religiosa e de solenidade pouco adequada a este contexto específico. De 

forma a evitar o uso da palavra “jubileu”, o recurso à paráfrase oferece uma alternativa 

viável para resolver este problema.  

Alternativa de tradução 

50 anos do 911 

Modelo comemorativo –  

 

O adjetivo “comemorativo” mantém o elemento fundamental que a marca pretende 

assinalar com o lançamento desta edição limitada, nomeadamente a celebração do 

quinquagésimo aniversário deste modelo automóvel, evitando ao mesmo tempo as 

conotações do termo “jubileu” mencionadas anteriormente.  

 À data de elaboração do presente relatório, o site da Porsche conta já com uma 

página, localizada para a língua portuguesa, dedicada ao modelo 911 em causa (este 

conteúdo não se encontrava disponível à data de recepção deste projeto), onde se pode 

observar a seguinte opção tradutiva:
9
 

 

 

 

Pode-se constatar que a versão online, ao contrário do catálogo, opta por agrupar o 

primeiro e o segundo segmento do título, de forma a poderem ser utilizados como 

etiquetas dos menus contextuais, para os quais se evitam as quebras de linha por 

questões de formatação. Relativamente à tradução portuguesa, o tradutor opta por omitir 

o termo “jubileu” por completo, o que por sua vez resulta na perda parcial do conceito 

de comemoração sugerido anteriormente. Apesar de ser possível argumentar que este 

conceito está, de certa forma, implícito na menção ao aniversário, considera-se que a 

proposta de tradução apresentada anteriormente (Modelo comemorativo) enfatiza este 

aspecto de forma mais eficaz. 

 

                                                             
9
 In Porsche (2013). O modelo do 50.º aniversário do 911. Disponível em 

http://www.porsche.com/microsite/911-50/portugal.aspx?ws=1, último acesso a 01.08.2013. 

Texto de Partida Site Porsche 911 50 

Jubiläumsmodell 50 Jahre 911 
O modelo do 50.º aniversário do 

911 

http://www.porsche.com/microsite/911-50/portugal.aspx?ws=1


22 
 

 Tradition Zukunft 

 Apesar de o terceiro, e último, segmento do título em análise, Tradition Zukunft, 

não ser formalmente uma palavra composta, o público alemão poderá encarar estes dois 

termos como um sintagma único. De facto, este último segmento do título pode ser lido 

e entendido de várias maneiras, o que por si só suscita dúvidas quanto à respetiva 

tradução. Convém igualmente realçar a importância da relação de antonímia 

(propositada) entre estes dois termos para a tradução, que pode ser problemática. De 

seguida serão apresentadas algumas leituras possíveis deste título, bem como as 

respetivas propostas de tradução. 

1. A solução mais simples seria, claramente, uma tradução direta do título para, 

“Tradição Futuro”, antecipando desta maneira dois dos aspectos fundamentais 

que o texto deste catálogo tenta realçar em relação ao 911. Porém, a ausência de 

um elemento de coordenação (vírgula ou conjunção) que estabeleça uma relação 

entre estes dois substantivos, com um certo grau de antonímia, pode causar um 

efeito de estranheza no público de chegada, uma vez que o sentido do título não 

se torna imediatamente claro. 

2. Alternativamente, poder-se-ia considerar que o segundo substantivo (Futuro) 

está a desempenhar a função de um adjetivo ao qualificar o termo “Tradição”. 

Recorrendo novamente à página web
10

 deste modelo, podemos constatar que o 

tradutor optou exactamente por esta interpretação do título, tendo traduzido este 

segmento por “Tradição futura”. O problema desta tradução é que pode 

transmitir a ideia de que esta tradição só existirá no futuro, quando o conceito 

que se pretende realçar é o “olhar para o futuro” como parte integrante da 

tradição do 911. 

3. O problema da tradução exposta no ponto anterior é, curiosamente, resolvido 

nessa mesma página web, onde, poucas linhas abaixo, o tradutor opta por uma 

segunda tradução deste segmento: “Tradição: Futuro”. A simples introdução dos 

dois pontos atribui ao elemento “Tradição” o conceito explícito várias vezes no 

catálogo, referindo o conceito de uma perspectiva voltada para o futuro (v. 

tabela infra). 

                                                             
10

 In Porsche (2013). 50 anos do Porsche 911. Disponível em http://www.porsche.com/microsite/911-
50/portugal.aspx, último acesso a 01.08.2013 

http://www.porsche.com/microsite/911-50/portugal.aspx
http://www.porsche.com/microsite/911-50/portugal.aspx
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Texto de Partida Proposta de Tradução 

Ein Sportwagen, der die Tradition 

nicht verleugnet, aber das Tor zur 

Zukunft weit aufgestoßen hat. 

Um desportivo que não nega a 

tradição, mas que é capaz de abrir as 

portas para o futuro. 

Sportwagentechnik, die in die 

Zukunft weist. 

Tecnologia desportiva voltada para 

o futuro 

 

4. A solução proposta para a tradução do catálogo em análise opta por uma 

interpretação do texto original como um único sintagma, ou seja, 

Traditionszukunft, resultando na seguinte tradução: "O Futuro da Tradição”. A 

razão principal por detrás desta interpretação prende-se com a ênfase dada pelo 

texto ao conceito de tradição e história do 911, onde um capítulo inteiro é 

dedicado aos antecessores do 911-50, e com o facto de os respetivos elementos 

mais característicos (tejadilho em declive, motor Boxer montado a trás, design 

dos faróis frontais, grelha traseira para a saída da de ar, etc.) se manterem 

praticamente inalterados com o passar dos anos. O futuro de uma tradição 

iniciada há 50 anos. Tendo em conta a função predominantemente publicitária 

deste catálogo, onde a capacidade de cativar a atenção do leitor é um elemento 

particularmente importante, o título constitui um elemento fundamental para 

despertar esse interesse. Por outras palavras, o título tenta desempenhar uma 

função análoga à de um slogan publicitário. De entre as opções apresentadas 

neste ponto, considera-se que esta proposta de tradução é a que melhor se 

adequa a estes parâmetros, ao ser fiel ao contexto, ao manter o jogo entre dois 

termos com uma relação de antonímia e ao proporcionar uma leitura menos 

sincopada que as anteriores.  

A revisão final deste caso resulta num título que menciona os seguintes 

elementos: os 50 anos do 911, o aspecto comemorativo deste modelo, e o “slogan” 

que introduz os dois elementos fundamentais do texto (futuro e tradição).  

 

Texto de Partida Tradução Revisão 

50 Jahre 911 

Das Jubiläumsmodell – 

Tradition Zukunft 

50 anos do 911 

O modelo Jubileu – 

O futuro da tradição 

50 anos do 911 

Modelo comemorativo – 

O futuro da tradição 
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3.5.1.3. Tradução de uma Tradução 

 Ficheiro: K_COMP 

 Par de línguas: EN - PT 

 Este caso de estudo focará a problemática de projetos de tradução em que o texto 

de partida é já ele próprio uma tradução. Para tal recorrer-se-á a um projeto de tradução, 

de inglês para português, de uma revista especializada, publicada por uma empresa 

alemã de compressores de ar, com 5886 palavras. Como material de referência, a 

empresa enviou ainda a própria revista em causa (texto original em alemão).  

O título deste ponto introduz o problema de tradução principal deste projeto, 

nomeadamente o facto de o texto de partida ser a tradução para inglês do texto original 

em alemão. Uma vez que a tradução deste tipo de documentos se adequa a uma 

abordagem instrumental, o texto de chegada nunca será uma recodificação do original, 

mas antes uma adequação da mensagem do texto de partida a um novo contexto 

sociocultural. Ou seja, este texto de chegada passa a ser tratado como um novo 

instrumento comunicativo independente do original. Tal significa que a tradução de uma 

primeira tradução nunca será uma adequação apropriada do texto original, mas antes 

uma adequação da primeira tradução, subordinada às escolhas, estratégias e aos erros de 

tradução do primeiro tradutor, bem como a um contexto sociocultural diferente do 

original. Por outras palavras, a noção de que existe uma propriedade transitiva entre 

traduções de um único texto é falsa, uma vez que cada texto de chegada se adequa a um 

contexto sociocultural específico e não depende de qualquer relação com o original.  

Para projetos de tradução em pares de língua pouco comuns, para os quais se 

torna difícil encontrar um tradutor qualificado, pode-se argumentar que a utilização de 

uma primeira “tradução intermédia” para um par menos “exótico”, em que o inglês 

como “língua franca” é, regra geral, o candidato preferencial, representa uma estratégia 

perfeitamente válida para solucionar esta problemática. Porém, no caso em estudo, a 

decisão por parte do cliente direto em optar por uma tradução de uma tradução terá sido 

motivada principalmente por razões de redução de custos, uma vez que o preço por 

palavra para serviços de tradução de alemão para português é mais elevado que no par 

de línguas inglês / português. Convém ainda realçar que esta empresa é um cliente 

recorrente da Expressão, para o qual já tinham sido elaborados projetos de tradução de 

alemão para português, o que explica o envio do documento original (em alemão) como 
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“material de referência”. Este documento de suporte representa uma defesa para o 

cliente, ao eliminar a possibilidade de o segundo tradutor se defender de erros de 

tradução propagados pela tradução inglesa, uma vez que tem acesso ao original. O 

tradutor vê-se, desta forma, confrontado com um dilema de deontologia profissional: ou 

traduz a partir do original, dando primazia à qualidade do texto de chegada, ou opta por 

seguir os termos da encomenda, arriscando-se a produzir um texto de chegada de 

qualidade inferior. A abordagem preferencial para a tradução seria, obviamente, a 

utilização do documento original, em alemão, como texto de partida, em vez da 

respetiva tradução para inglês, no entanto, o tradutor estaria a prestar um serviço não 

solicitado, para o qual não será devidamente recompensado. A alternativa de levar a 

cabo uma análise integral da primeira tradução, de forma a assegurar a respetiva 

qualidade, também representaria um serviço adicional, não contemplado pelo 

orçamento, para o qual seria necessário um alargamento do prazo de entrega. Dados 

estes constrangimentos, a tradução acabou por se cingir aos termos do serviço 

solicitado, sendo que a tradução para inglês seria tratada como texto de partida, ao passo 

que o texto original seria consultado unicamente em casos de dúvida. 

 

 Análise Intra- e Extra textual (documento original em alemão) 

 Este tipo de revistas especializadas são frequentemente publicadas por grandes 

empresas internacionais, destinando-se a informar potenciais colaboradores ou clientes, 

neste caso específico pertencentes ao sector industrial e de construção, quanto a novos 

desenvolvimentos, produtos, parcerias, tecnologias, eventos, etc. Este documento 

contém descrições altamente detalhadas do funcionamento de diferentes tipos de 

compressores, bem como informação sobre a implementação destes em diversos ramos 

do sector industrial e de construção, desde linhas de montagem a autoclaves. Para além 

deste conteúdo informativo, mais técnico, o texto debruça-se igualmente sobre a 

promoção de duas feiras internacionais de maquinaria de construção realizadas na 

Alemanha em 2013, nomeadamente a Bauma (Munique) e a Hannover Messe. A forte 

componente informativa (técnica) mencionada anteriormente serve como ferramenta de 

persuasão, com o intuito de convencer o leitor (profissional envolvido no sector 

industrial ou de construção) a visitar o stand da empresa nestas mesmas feiras 

internacionais. Isto torna-se ainda mais evidente pelo bilhete grátis para a Hannover 
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Messe incluído nesta revista, bem como através do convite explícito feito ao leitor, no 

editorial, para visitar o stand da marca nas respetivas feiras internacionais. A função do 

texto original é, como tal, predominantemente operativa, o que implica que o texto de 

chegada deverá também incluir uma componente apelativa devidamente adequada, que 

permita alcançar o mesmo efeito de persuasão no leitor. Para este projeto optou-se por 

uma abordagem tradutiva instrumental, com vista à criação de um texto de chegada que 

visasse, não só, informar um público leitor português, com um interesse profissional no 

sector industrial e de construção, quanto às características dos produtos desta empresa 

de compressores, bem como persuadir o leitor a visitar o stand da marca numa das feiras 

mencionadas no texto. De seguida serão apresentados alguns problemas de tradução 

gerados pelo facto de o texto de partida ser uma tradução. 

 

3.5.1.4. Expressões Idiomáticas 

As expressões idiomáticas são, por si só, elementos que carecem de um cuidado 

especial durante a tradução, dada a dificuldade em encontrar um equivalente na língua 

de chegada que seja, não só capaz de manter o sentido idiomático do original no texto 

de chegada mas também a capacidade de se enquadrar com o contexto em causa.  

 

Exemplo 1:  

Bringing home the bacon 

Texto de Partida (Tradução DE-EN) 

Compressed air for food production   

Bringing home the bacon   

[E] Group's state-of-the-art meat processing plant, [ESF], recently started 

operations in Rheinstetten near Karlsruhe. 

 

Significado: Fig. to earn a salary; to bring home money earned at a job.
11

 

 

                                                             
11

 In The Free Dictionary. Bring home the bacon. Disponível em 
http://idioms.thefreedictionary.com/bring+home+the+bacon, último acesso a 01.08.2013 

http://idioms.thefreedictionary.com/bring+home+the+bacon
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Expressões equivalentes em Português e Alemão: 

PT DE 

Ganhar o pão nosso de cada dia Sich sein Brot (selbst) 

verdienen
12

 

 

Esta expressão idiomática inglesa aparece como título de um novo capítulo desta 

revista, introduzindo o uso de compressores na indústria transformadora de carnes. 

Porém, apesar de ser possível encontrar uma relação entre o elemento bacon e o 

contexto do sector industrial mencionado anteriormente, o conteúdo semântico atribuído 

a esta expressão remete imediatamente para um contexto de remuneração salarial que 

não está presente, de forma implícita ou explícita, em qualquer parte do texto ou do 

título. Dada esta inconsistência procedeu-se a uma comparação com o “material de 

referência” (i.e. original em alemão), numa tentativa de clarificar esta dúvida (Figura 4, 

abaixo). 

 

Figura 4 - Título e subtítulo do capítulo em análise, e respetivos elementos não-verbais. 

 

 A consulta do texto original revela que a tradução para inglês da expressão 

idiomática que compõe o título não é a mais adequada ao contexto (ausência de 

conotação salarial), nem aos respetivos elementos não-verbais, onde a imagem é 

                                                             
12

 In Dicionário Idiomático Português – Alemão, p.545.  
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dominada por vários tipos de enchidos (elemento da cultura gastronómica alemã). Desta 

forma, a expressão idiomática equivalente em português, apresentada anteriormente, 

também não se adequa aos elementos que compõe este título (conotação salarial e 

referência a “pão”, que não aparece na imagem). 

 De forma a encontrar uma solução para este problema será necessário analisar a 

expressão idiomática original: 

 Um die Wurst gehen. 

Origem: Die Redensart leitet sich wahrscheinlich von volkstümlichen 

Wettkämpfen her, bei denen der Sieger eine Wurst erhielt oder, wie beim 

Wurstklettern, Wurstschnappen, Wurstangeln usw., sich eine Wurst erringen 

musste (1881 für Leipzig belegt).
13

 

Uso: Die Willkommensgeschenke auf dem Single-Schiff suggerieren: Sie 

muss zuerst abgefüllt werden, bevor es um die Wurst gehen kann.
14

 

Segundo o exemplo de uso acima exposto, esta expressão idiomática 

assemelha-se à expressão portuguesa “passar ao que interessa”, onde Wurst 

funciona como o elemento metafórico referente a “o que interessa”. 

 Tendo descodificado esta expressão idiomática, será agora necessário analisá-la 

no respetivo contexto. O tema principal neste capítulo (“o que interessa”) encontra-se 

explícito no subtítulo, nomeadamente a utilização de ar comprimido no sector industrial 

da produção alimentar. Porém, tanto a imagem dos enchidos como a introdução do 

advérbio auch entre parêntesis – Hier geht’s (auch) um die Wurst – confere a este título 

um segundo sentido semântico literal. Ou seja, enquanto o sentido figurado do título 

aponta para o foco principal deste capítulo, i.e. ar comprimido, o sentido literal (aliado à 

imagem) remete para os próprios enchidos (Wurst), que também são aqui referidos 

como um dos produtos produzidos por este sector industrial. 

 

                                                             
13

 In Academic: Academic Dictionaries and Encyclopedias. Disponível em 

http://idiome.deacademic.com/3417/Wurst, último acesso a 01.08.2013. 
14

 In Wortschatzportal Universität Leipzig. Disponível em http://wortschatz.uni-leipzig.de/, último acesso 
a 01.08.2013 

http://idiome.deacademic.com/3417/Wurst
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
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 Dada esta dualidade semântica, não foi possível encontrar uma expressão 

idiomática portuguesa equivalente que fosse capaz de alcançar o mesmo efeito neste 

contexto específico. Como tal, optou-se antes por um jogo de palavras centrado na 

polissemia do termo “enchido”, o qual pode ser lido como um substantivo ou como 

verbo no particípio passado.  

 

Material de Referência (Original) Proposta de Tradução 

Druckluft für die Lebensmittelproduktion 
Ar comprimido para a produção de 

alimentos 

Hier geht’s (auch) um die Wurst Enchidos , mas não só com ar! 

 

 Com esta proposta pretendia-se fazer uma referência clara aos enchidos 

(apresentados na fotografia) e introduzindo, de forma mais subtil, o conceito do uso do 

ar comprimido para o processo de “enchimento”. Porém, em retrospectiva, considera-se 

que a inclusão do elemento “com ar” no título acaba por ser contraproducente, ao se 

sobrepor à função de expansão semântica do subtítulo, eliminando desta forma o efeito 

de curiosidade que se pretende criar no leitor e causando uma possível reação de 

estranheza ao introduzir a ideia de que os enchidos estão cheios de ar. Em última 

análise, considera-se que a alternativa “Enchidos , mas não só com carne!” evita este 

possível factor de estranheza, sendo que o conceito de “enchimento dos enchidos com 

recurso a ar comprimido” passa a ser introduzido pelo subtítulo e subsequentemente 

desenvolvido pelo próprio texto. 

 Relativamente à tradução deste título para inglês, a expressão idiomática more 

than meets the eye poderia ser adequada a este contexto específico ao jogar com relação 

de homofonia entre a forma presente do verbo to meet na terceira pessoa do singular 

(meets) e o plural do substantivo de meat (meats) - More than ‘meats’ the eye. Esta 

proposta segue uma estratégia semelhante à adotada para a tradução para português, ao 

estabelecer uma relação com a imagem (carne, enchidos) e ao inferir, juntamente com o 

subtítulo, que o foco deste capítulo se debruçará sobre um tema mais relevante, mas, 

ainda assim, relacionado com a produção de enchidos. 
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Exemplo 2: 

Dress Warmly! 

Material de Referência (Original) Texto de Partida (Tradução DE – EN) 

Zieht euch warm an! Dress warmly! 

[…] 

Beim Besuch im Werk, der 

selbstverständlich das Tragen von 

Ganzkörper-Schutzanzügen und das 

Passieren mehrerer Hygieneschleusen 

voraussetzt,  

[…] 

During the factory visit we were of course 

required to wear coveralls and pass through 

several hygiene air locks. 

wird rasch klar, warum der technische 

Betriebsleiter U. S. geraten  hat, die 

Wachsbaumwollweste ruhig angezogen 

zu lassen: 

Engineering manager U. S. recommended we 

just leave the waxed cotton vest on. 

 

 Este novo título (Dress Warmly!) surge como introdução de um novo parágrafo 

dentro do capítulo dedicado ao uso de ar comprimido no sector da indústria de produção 

alimentar. Dado o problema de tradução discutido anteriormente, a consulta do material 

de referência durante o processo de tradução tornara-se mais frequente, especialmente 

em títulos mais “criativos”. No presente caso, a consulta do documento original revela 

que o autor do texto utiliza a mesma estratégia observada no título anterior, 

nomeadamente o recurso a uma expressão idiomática (Zieht euch warn an!) que, neste 

contexto específico, possibilita tanto uma leitura segundo o sentido figurado como o 

literal. Em causa está a descrição de uma visita uma fábrica de transformação de carne, 

durante a qual foi necessário cumprir com diferentes protocolos de higiene, 

nomeadamente a utilização de fatos-macaco descartáveis e a transição por antecâmaras 

de higiene que, por sua vez, conduziam a áreas refrigeradas abaixo dos +2.ºC. 

 Zieht euch warm an 

Sentido figurado: Preparem-se, cuidado, cautela, etc. 

Sentido literal: Agasalhem-se. 
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 A pesquisa realizada não revelou uma expressão idiomática em português que 

fosse capaz de conjugar todo o conteúdo semântico contido no título do original, mas 

como tanto o sentido literal como o figurado funcionam como advertências, considerou-

se que a tradução para português deste título poderia cingir-se unicamente ao sentido 

literal do original, nomeadamente “Agasalhem-se!”. Esta proposta de tradução não 

deixa de ser uma simplificação, uma vez que a advertência feita pelo título original não 

é apenas em relação às baixas temperaturas, mas também aos próprios requisitos de 

segurança e higiene a serem obedecidos durante a visita. Em última análise, o recurso à 

paráfrase apresenta-se como uma alternativa mais completa para expor ambos os 

sentidos do título original: Prepare-se para a visita, mas leve um agasalho! 

 Para além da problemática da polissemia das expressões idiomáticas aqui 

apresentadas, o segundo segmento do texto de partida deste exemplo introduz um outro 

elemento que, dada a respetiva polissemia, resultou num erro de tradução grave. 

Material Referência Texto de Partida Texto de Chegada 

[…] wird rasch klar, 

warum der technische 

Betriebsleiter U. S geraten  

hat, die 

Wachsbaumwollweste 

ruhig angezogen zu lassen: 

Engineering manager U. S. 

recommended we just 

leave the waxed cotton vest 

on. 

U. S., diretor do 

departamento de 

engenharia, recomendou 

que mantivéssemos apenas 

vestido o colete de algodão 

encerado.  

 

O problema introduzido pela tradução inglesa prende-se com a polissemia do 

uso do advérbio just neste cotexto específico. Através deste procura-se enfatizar a 

recomendação feita pelo diretor do departamento de engenharia, nomeadamente a de 

manter o colete vestido, de forma a proteger-se contra o frio. Porém, ao contrário do que 

acontece com o uso do advérbio ruhig no texto original, o advérbio just tende a ser lido 

como um sinónimo de only, alterando de forma considerável o sentido deste segmento 

do texto. A tradução para português torna-se então vítima desta polissemia, dando 

origem a um erro de tradução grave que escapou à fase de revisão: […] recomendou que 

mantivéssemos apenas vestido o colete de algodão encerado. Sem recorrer ao material 

de referência, este erro só se torna “visível” quando analisado no contexto deste 

segmento, sendo que o título recomenda o vestir de um agasalho. Segundo o modelo de 
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revisão de Mossop, este erro viola tanto os parâmetros de Precisão e de Lógica, 

constituindo um erro muito grave de tradução ao alterar a transferência de sentido e o 

conteúdo do texto original. A correcção deste segmento passaria simplesmente por 

eliminar o advérbio apenas: […] recomendou que mantivéssemos vestido o colete de 

algodão encerado.  

Este tipo de erro torna ainda mais clara a necessidade de trabalhar a partir do 

texto original e não de uma tradução, ou, pelo menos, de exigir um alargamento do 

prazo de entrega de forma a possibilitar uma análise comparativa entre o texto de 

chegada e o texto original na fase de pós-tradução, para que este tipo de erros possam 

ser mais facilmente detectados e para assegurar que as más escolhas tradutivas da 

primeira tradução (texto de partida) não são propagadas para o texto de chegada. 

  

 

3.5.2. Problemas em Projetos de Revisão 

 

Este capítulo centrar-se-á sobre a problemática da revisão de textos de 

especialidade/técnicos, que requerem não só um maior domínio terminológico, mas 

também um método de pesquisa especificamente direcionado à área de especialidade 

em causa. Nestes casos, o revisor desempenha um papel próximo ao de um revisor 

especializado e, como tal, a pesquisa terminológica representa um aspecto fundamental 

para assegurar que tanto as escolhas terminológicas do tradutor, bem como o respetivo 

uso destas, são adequadas ao contexto em causa. O motor de busca Google é, sem 

dúvida alguma, a ferramenta mais utilizada durante todo o processo de tradução, 

possibilitando o esclarecimento de dúvidas, levantamento terminológico, pesquisa de 

textos comparáveis, entre outros. Porém, dada a especificidade de alguns textos, o 

Google nem sempre é capaz de apresentar os resultados desejados, uma vez que este 

motor de busca mede a “relevância” de uma página web com base no número de hits 

(visitas) da própria página e no número de links de outras páginas, e não com base no 

conteúdo dessa mesma página. É nestes casos que se torna vital a familiaridade do 

revisor (e do tradutor) com bases de dados científicas ou com repositórios abertos de 

determinadas áreas de especialidade, que possibilitem uma pesquisam segundo uma 
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área técnica/científica mais estrita e em documentos com um maior grau de fiabilidade. 

Para a procura de textos comparáveis, sobretudo em projetos de revisão e tradução de 

textos técnico/científicos, recorreu-se frequentemente à consulta a diversas bases de 

dados portuguesas, tais como o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
15

 e 

os vários repositórios abertos de universidades portuguesas (Porto
16

, Lisboa
17

 e 

Minho
18

). 

Como caso de estudo, o ponto seguinte irá abordar a análise de um projeto de 

revisão na área da engenharia mecânica, para o qual foi necessário o recurso a vários 

textos comparáveis desta área de especialidade, de forma a ser possível determinar as 

soluções terminológicas mais adequadas aos erros detectados durante a revisão. 

 

3.5.2.1. Paráfrase  

 Ficheiros: MAN_CAB  

 Par de Línguas: EN - PT 

Os documentos em análise fazem parte de um projeto de revisão, com 42.556 

palavras, de um conjunto de manuais com os métodos de instalação, montagem e 

manutenção de diversas componentes de aerogeradores (Cablagem, Rotor, Nacelle, 

Secções de Torre, etc.) de uma empresa multinacional de energias renováveis. Estes 

documentos foram criados pela própria empresa e destinam-se a ser utilizados durante 

um novo projeto de construção de um parque eólico no Reino Unido. Estes manuais 

contam com instruções altamente detalhadas relativamente aos métodos de instalação, 

montagem e manutenção de diversos componentes, incluindo as medidas de segurança e 

os regulamentos a serem observados durante as várias fases, descrevendo ainda as 

tarefas a serem atribuídas aos diversos intervenientes em determinados processos. Este 

tipo de manual destina-se sobretudo aos técnicos de segurança e de montagem 

responsáveis pela aplicação das medidas de segurança e pelo planeamento dos trabalhos 

                                                             
15

 Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal. Disponível em http://www.rcaap.pt, último 
acesso a 01.08.13 
16

 Repositório Aberto Universidade do Porto. Disponível em http://repositorio-aberto.up.pt/, último 
acesso a 01.08.13 
17

 Repositório Aberto Universidade de Lisboa. Disponível em http://repositorio.ul.pt/, último acesso a 

01.08.13 
18

 Repositório Aberto Universidade do Minho. Disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt, último 
acesso a 01.08.13 

http://www.rcaap.pt/
http://repositorio-aberto.up.pt/
http://repositorio.ul.pt/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/
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de montagem, ou seja, trata-se de um público de chegada com um grau de 

especialização elevado (para esta área específica), que possui um domínio considerável 

da terminologia utilizada para as diferentes componentes mecânicas. Dada a tipologia 

claramente informativa deste texto, segundo a qual a respetiva tradução deve focar a 

transmissão do conteúdo de forma clara e precisa, o processo de revisão, realizado com 

base nos parâmetros do Modelo de Revisão de Mossop (2001)
19

, deu especial atenção a 

erros de tradução que alterassem a transferência de sentido e o conteúdo do original, 

uma vez que este tipo de erros poderia ter repercussões mais graves na própria 

montagem dos aerogeradores, bem como a erros que dificultassem o factor de 

compreensibilidade para as instruções contidas neste manual. Como suporte a este 

projeto de revisão recorreu-se a textos comparáveis
20

 retirados do Repositório Aberto da 

Universidade do Porto, mais concretamente a duas teses de mestrado sobre 

aerogeradores de mestrandos da Faculdade de Engenharia. Estes documentos foram 

extremamente úteis, não só para a familiarização do tradutor com a terminologia 

utilizada nesta área específica, mas também para a compreensão do funcionamento de 

algumas componentes contempladas nos manuais. 

De seguida serão apresentados alguns exemplos de problemas de tradução, 

encontrados durante a revisão bilingue, que suscitaram dúvidas quanto à respetiva 

resolução. 

 

Exemplo 1: 

Bean Bags 

Classificação do Erro 

Sacos de feijão:                          Adaptabilidade - Uso de vocabulário não apropriado 

Original Tradução 

Banks men hooking and removing chains Os assistentes de manobras que colocam e 

                                                             
19

 A tabela com os Parâmetros do Modelo de Revisão de Mossop (2001), bem como a abordagem teórica 

ao processo de revisão, pode ser consultada no Capítulo 3.3. 
20

 Teses de Mestrado utilizadas como textos comparáveis durante o processo de revisão: 

- Rodrigues, H. (2012). Estudo dos factores de distorção da velocidade medida na nacelle de um 
aerogerador. Disponível em http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/58934, último acesso a 
01.08.2013. 

- Aguiar, A. (2012). Utilização de dados operacionais para a compreensão do desempenho de 
aerogeradores. Disponível em http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/57963, último acesso a 
01.08.2013. 

http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/58934
http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/57963
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from units must be attached with the use 

of a Safety Harness & Inertia reel block 

and the use of bean bags where 

required/allowed as per Working at 

Height Regulations 2005.  

retiram correntes das unidades devem 

estar seguros com um arnês de segurança 

e um rolete de inércia, devendo usar sacos 

de feijão sempre que 

necessário/permitido, em conformidade 

com os regulamentos aplicáveis a 

trabalhos em altura de 2005. 

 

 Este segmento surge como um dos pontos da lista de medidas de controlo de 

risco a serem implementadas durante as várias fases de montagem dos aerogeradores e 

está presente em todos os manuais de instalação onde são descritos trabalhos em altura.  

 O exemplo em causa debruça-se sobre a escolha de tradução para o termo bean 

bags que, dada a tradução literal para português, levou à efetuação de uma pesquisa que 

permitisse determinar a validade deste termo. Pelo cotexto em que se insere, é possível 

determinar que estes “sacos” são uma medida de segurança que visa mitigar os danos 

causados por uma eventual queda de um trabalhador durante os trabalhos em altura no 

aerogerador. Uma pesquisa no Google não revelou nenhuma entrada em que “sacos de 

feijão” fosse o termo utilizado para descrever este sistema de segurança. Face a esta 

falta de resultados procedeu-se a uma pesquisa mais abrangente relativamente à 

segurança no trabalho, tendo-se recorrido à consulta de diversos sites de empresas que 

comercializam materiais de segurança para o sector da construção civil, incluindo a 

pesquisa em manuais de várias empresa no âmbito da segurança para trabalhadores. 

Dada a falta de resultados obtidos nesta pesquisa, a estratégia voltou-se para a 

investigação do próprio termo (bean bag) em inglês, e do uso deste no contexto em 

causa. O retorno desta pesquisa conta com algumas entradas em sites britânicos de 

empresas que vendem este tipo de produtos, distinguindo-se a seguinte descrição: 

Soft Fall Arrest Safety Landing System 

This soft fall safety system is comprised of soft polymer bean bags 

which can be easily moved around the site & onto the next project use. 
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One of the fall arrest systems options, it is extensively used in both 

traditional building and timber frame constructions. 21
 

 De toda a pesquisa realizada, este descritivo foi o mais esclarecedor, não só para 

explicar o uso e as características do próprio produto, mas também por propor uma 

alternativa para o termo bean bag, nomeadamente Soft Fall Arrest Safety Landing 

System. Dada a relação parafrástica entre estas duas designações, que classifica 

detalhadamente a função desta medida de segurança, considerou-se que o uso da 

paráfrase também seria a alternativa mais viável para a tradução para português.  

 Proposta de Revisão: sacos de amortecimento de queda 

Considera-se que esta proposta proporciona uma descrição adequada à função 

deste elemento de segurança, tendo-se optado por manter o termo “saco” para a 

designação deste produto, descartando alternativas como colchão ou sistema 

(designação mais abrangente), dada a própria aparência deste sistema de 

proteção (Figura 5, abaixo). 

  

Figura 5 - Soft Fall Safety System 

 

 Durante o processo de pesquisa realizado para este caso de estudo, recorreu-se 

ainda à consulta junto de um engenheiro civil e do respetivo gestor de segurança, com o 

intuito de certificar a adequação deste termo ou de forma a encontrar uma alternativa 

mais viável. Curiosamente, nenhum destes profissionais tinha conhecimento da 

existência deste tipo de sistemas de segurança contra quedas, levando a crer que o uso 

deste tipo específico de equipamento de proteção colectiva seja menos comum em 

Portugal que no Reino Unido. Ainda assim, os profissionais consultados consideraram 

que a solução de revisão aqui apresentada constituía uma designação adequada para esta 

medida de segurança colectiva específica.  

                                                             
21

 In Site Equip LTD. Fall Arrest Systems. Disponível em 
http://www.sitesafetysolutions.co.uk/ArrestSystems/BeanBags/index.htm, último acesso a 01.08.2013.  

http://www.sitesafetysolutions.co.uk/ArrestSystems/BeanBags/index.htm
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Face aos pontos anteriormente debatidos, a paráfrase representa uma estratégia 

linguística extremamente útil para casos em que não é possível encontrar um termo 

equivalente, tendo resultado na seguinte revisão para este exemplo: 

Original Tradução Revisão Final 

[…] the use of bean bags 

where required/allowed 

[…] 

[…] usar sacos de feijão 

sempre que 

necessário/permitido […] 

[…] usar sacos de 

amortecimento de queda 

sempre que 

necessário/permitido […] 

  

 

 3.5.2.2. Polissemia Lexical e Dependência Contextual 

 Ficheiros: MAN_CAB, MAN_NACL 

 Par de Línguas: EN - PT 

 Ainda dentro do projeto de revisão introduzido no ponto anterior, existem casos 

em que as opções tradutivas, especialmente em palavras polissémicas, não se adequam 

de todo ao contexto em causa, bem como casos em que o próprio contexto influencia, de 

forma adversa, as escolhas do tradutor.  

Exemplo 1 (MAN_CAB): 

a) Manual Handling  

b) Risk of Strains 

Classificação de Erros 

Manuseamento manual:           Idioma   –  Redundância 

Risco de choque:                       Factos – Tradução altera o conteúdo do texto original 

Original Tradução 

Manual Handling Risk of Strains Risco de choque durante o manuseamento 

manual 

A minimum of two persons to conduct 

cable handling, protective gloves to be 

worn and pre-start warm up exercises 

São necessárias, pelo menos, duas pessoas 

para manusear os cabos, as quais devem 

usar luvas de proteção e realizar 
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shall be undertaken to minimise the risk of 

strains. 

exercícios de aquecimento antes de iniciar 

as operações, de forma a minimizar o 

risco de choque. 

 

a) Antes de focar o erro de maior gravidade detectado neste excerto, será ainda 

mencionado o pleonasmo (manuseamento manual) gerado pela tradução de Manual 

Handling. O verbo manusear é definido da seguinte forma
22

:  

1.  mexer com a mão; manejar; folhear 

2.  amarrotar; enxovalhar 

(Do latim manu-, «mão» +s+-ear) 

Ou seja, o valor semântico deste verbo, e da respetiva forma substantivada, já incorpora 

o sentido expresso pelo adjetivo manual, fazendo com que o uso deste seja redundante. 

Uma pesquisa restrita a documentos na base de dados da Eur-Lex revela justamente a 

existência de uma diretiva que regula as medidas de segurança em causa neste manual: 

  

Directive 2007/30/EC of the European Parliament and of the Council
23

 

Versão inglesa Versão portuguesa 

[6] Council Directive 90/269/EEC of 29 

May 1990 concerning the minimum health 

and safety requirements for the manual 

handling of loads where there is a risk 

particularly of back injury to workers 

[6] a Directiva 90/269/CEE do Conselho, 

de 29 de Maio de 1990, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de 

saúde respeitantes à movimentação 

manual de cargas que comportem riscos, 

nomeadamente dorso-lombares, para os 

trabalhadores 

 

 Considera-se que esta proposta se adequa melhor às instruções dadas no 

segmento do manual em análise, visto que o que está a ser descrito são os 

procedimentos e as respetivas medidas de segurança para a movimentação manual dos 

                                                             
22

 In Infopédia. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em 
http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/manusear, último acesso a 01.08.2013 
23

 Visualização Bilingue deste documento disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,
pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=451152:cs, último acesso a 01.08.2013. 

http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/manusear
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=451152:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=451152:cs
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=451152:cs
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cabos, os quais serão transportados para a base da torre de um aerogerador e 

posteriormente conduzidos pelo interior dessa mesma torre em direção à nacelle 

(turbina situada no topo). 

b) O segundo erro de tradução detetado neste segmento é consideravelmente mais 

grave que o primeiro, uma vez que altera de forma significativa o sentido do texto 

original. Aqui, o tradutor optou por traduzir Risk of strains por Risco de choque, apesar 

de esta opção não fazer sentido no cotexto em que se insere. Porém, ao não estar 

familiarizado com o termo Strain, o contexto poderá ter influenciado o tradutor a optar 

por uma tradução errada. A pesquisa do substantivo Strain num dicionário bilingue 

revela os seguintes resultados:
24

  

1. tensão; esforço; 

[…] 

5. choque 

6. entorse, luxação, mau jeito; 

 

Hipoteticamente, a escolha do tradutor pelo termo choque poderá ter sido influenciada 

pelo contexto do próprio manual, que é dedicado exclusivamente à instalação de cabos 

de alta tensão (HV cable), introduzindo assim o elemento de risco inerente à corrente 

eléctrica. Porém, mesmo que influenciado pelo contexto, esta opção tradutiva continua a 

não fazer sentido nenhum no respetivo cotexto, onde é recomendada a realização de 

exercícios de aquecimento antes de iniciar as operações. Esta recomendação remete 

para o sentido lexical correto do termo (muscle) strain, referindo-se a um tipo específico 

de lesão muscular, que pode ser evitada com um aquecimento muscular prévio. 

Curiosamente, nenhuma das hipóteses sugeridas pelo dicionário online da Porto Editora 

são aplicáveis neste caso, sendo que os termos “entorse” e “luxação” não são traduções 

válidas para strain. 

                                                             
24

 In Infopédia. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em http://www.infopedia.pt/ingles-
portugues/strain, último acesso a 01.08.2013. 

http://www.infopedia.pt/ingles-portugues/strain
http://www.infopedia.pt/ingles-portugues/strain
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Entorse: lesão de uma articulação devida a movimento forçado com 

alongamento, arrancamento ou rotura de um ou mais ligamento, mas 

sem deslocação das superfícies articulares.
25

  

 Sprain: An injury to a ligament when the joint is carried 

through a range of motion greater than its normal range 

without dislocation or fracture.
26

  

Luxação: deslocamento anormal das extremidades articulares de 

dois ossos contíguos.
27

 

 Dislocation: displacement of a bone from a joint; called also 

luxation.
28

 

Relativamente ao termo mau jeito, o uso deste é mais comum em textos com um tom 

mais coloquial e, como tal, também não se adequa a ser utilizado neste tipo de manuais. 

 Uma vez que as entradas do dicionário, acima referidas, não oferecem uma 

solução para a resolução do problema em causa, o revisor pode, caso não seja capaz de 

encontrar uma tradução para strain, optar por um termo mais abrangente como lesões ou 

lesões musculares. No entanto, considera-se que o recurso à designação formal desta 

lesão muscular seja a solução preferencial, dada a importância atribuída à identificação 

de riscos específicos nestes manuais. Posto isto, o revisor optou pela seguinte tradução 

do termo strain: 

Distensão (muscular): estiramento e rutura das fibras musculares como 

consequência de esforço excessivo (…)
29

 

A análise dos problemas de revisão debatidos no ponto a) e b) resultou na seguinte 

revisão final do segmento de texto em causa: 

                                                             
25

 In Infopédia. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em 
http://www.infopedia.pt/termos-medicos/entorse, último acesso a 01.08.2013. 
26

 In The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus. Disponível em http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/sprain, último acesso a 01.08.2013. 
27

 In Infopédia. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em 
http://www.infopedia.pt/termos-medicos/luxação, último acesso a 01.08.2013. 
28

 In The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus. Disponível em http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/luxation, último acesso a 01.08.2013. 
29

 In Infopédia. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em 
http://www.infopedia.pt/termos-medicos/distensão, último acesso a 01.08.2013. 

http://www.infopedia.pt/termos-medicos/entorse
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/sprain
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/sprain
http://www.infopedia.pt/termos-medicos/luxação
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/luxation
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/luxation
http://www.infopedia.pt/termos-medicos/distensão
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Original Tradução Revisão Final 

Manual Handling 

Risk of Strains 

Risco de choque durante o 

manuseamento manual 

Risco de distensões musculares 

durante a movimentação manual 

A minimum of two 

persons to conduct 

cable handling, 

[…] to minimise 

the risk of strains. 

São necessárias, pelo menos, 

duas pessoas para manusear 

os cabos, […] de forma a 

minimizar o risco de choque. 

São necessárias, pelo menos, duas 

pessoas para a movimentação dos 

cabos, […] de forma a minimizar 

o risco de distensões musculares. 

 

Exemplo 2 (MAN_NACL): 

a) Replace 

b) Removable from the inside of the Nacelle 

Classificação do Erro 

a) Substitua:                              Precisão –  Tradução altera o sentido do original 

b) Removível da nacelle:           Integralidade – Omissão (parcial) de conteúdo 

Original Tradução 

1.11 Replace the protective cover if the 

axle housing is not going to be fitted 

within the week (7 days) but should 

remain easily removable from the inside 

of the Nacelle, by merely reaching from 

the hatchway. 

1.11 Caso o alojamento do eixo não seja 

montado no espaço de uma semana (7 

dias), substitua a cobertura de proteção, 

devendo esta ser facilmente removível da 

nacelle através da escotilha. 

 

a) Este exemplo expõe um outro problema de tradução, detetado na revisão do 

manual para a preparação e montagem da nacelle (turbina eólica), relativamente à 

polissemia lexical do verbo to replace. Neste caso particular, o contexto desempenha 

um papel determinante na identificação deste erro.  
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 À partida, a tradução de replace por substituir, neste segmento, aparenta ser uma 

tradução perfeitamente válida, no entanto, atendendo ao contexto, verifica-se que a 

tradução altera consideravelmente o sentido do texto de partida. Vejamos então o ponto 

1.11 juntamente com a instrução que o precede: 

1.10 Remove the protective cover from the main axis utilising the MEWP 

(see fig 12)… 

1.11 Replace the protective cover if the axle housing is not going to be 

fitted within the week… 

Apesar “substituir” ser a tradução mais comum deste verbo, o contexto revela que a 

instrução replace, neste caso, comporta o significado de “voltar a colocar” a mesma 

cobertura de proteção e não de a “substituir”. 

 

b) Relativamente ao segundo problema detetado neste segmento, considera-se que 

a tradução proposta pelo tradutor (removível da nacelle) omite informação relevante 

para as instruções de preparação e montagem em causa. 

 Recorrendo novamente ao ponto 1.10, constata-se que a remoção da cobertura de 

proteção, para efeitos de preparação da montagem de outras componentes da nacelle, 

deverá ser feita com recurso a uma plataforma elevatória móvel (MEWP). Já a instrução 

1.11 refere explicitamente que a reposição desta cobertura deve ser feita de forma a 

permitir que as remoções subsequentes sejam possíveis a partir do interior da nacelle e 

não com recurso a uma plataforma elevatória. Apesar de ser possível argumentar que 

esta informação está implícita no advérbio “através”, considera-se que a proposta de 

revisão aqui apresentada torna a instrução mais clara, sendo este um parâmetro crucial 

para a tradução deste tipo de manuais. 

 Adicionalmente, esta proposta de tradução pode dar a entender que a cobertura 

visa proteger a própria nacelle, algo que não é suportado pelas imagens (Figura 6) que 

acompanham o manual, onde se torna evidente que se trata de uma proteção do eixo 

principal, que irá ligar o rotor ao gerador. 
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Figura 6 - Cobertura de proteção do eixo principal  

 

 A análise dos problemas de revisão debatidos no ponto a) e b) resultou na 

seguinte revisão final do segmento de texto em causa: 

Original Tradução Revisão Final 

1.11 Replace the protective 

cover if the axle housing is 

not going to be fitted within 

the week (7 days) but should 

remain easily removable 

from the inside of the 

Nacelle, by merely reaching 

from the hatchway. 

1.11 Caso o alojamento do 

eixo não seja montado no 

espaço de uma semana (7 

dias), substitua a cobertura de 

proteção, devendo esta ser 

facilmente removível da 

nacelle através da escotilha. 

1.11 Caso o alojamento 

do eixo não seja 

montado no espaço de 

uma semana (7 dias), 

volte a colocar a 

cobertura de proteção, 

devendo esta ser 

facilmente removível 

pela escotilha, a partir 

do interior da nacelle. 
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4. Legendagem 

 

 Uma das áreas dos serviços de tradução, na qual foi possível desempenhar 

funções durante o período de estágio, foi a da legendagem. Os projetos trabalhados 

nesta área foram, maioritariamente, vídeos de curta duração (entrevistas, apresentações 

de produtos/empresas), incluindo ainda um documentário de 48 minutos.  

 Esta prática tradutiva introduz um novo tipo de desafio com o qual o tradutor 

terá de se debater, nomeadamente a tradução interlinguística de uma situação 

comunicativa oral para uma situação comunicativa escrita. Tal implica novas estratégias 

de abordagem ao processo tradutivo, bem como uma noção das limitações inerentes a 

este meio de tradução.  

 

4.1. Conceitos Teóricos e Estratégias Fundamentais  

 4.1.1 Oralidade vs. Escrita 

The attempt to achieve perfect subtitling has some affinity to the 

search for the Holy Grail. The differing design features of written and 

spoken languages dictate that a perfect correspondence between the 

two cannot [be] obtain[ed]. 

(Baker, Lambourne and Rowston, 1984, 6, cit. in Gottlieb, 2001) 

 O problema levantado por esta citação aponta para um dos desafios 

característicos do processo tradutivo na legendagem, nomeadamente a translação de um 

conteúdo da linguagem oral para a escrita e a natureza polissemiótica dos produtos 

audiovisuais.  

 Para a verbalização de um acto comunicativo num produto audiovisual 

legendado, estão em jogo dois sub-códigos verbais com diferentes características e 

inseridos em contextos diferentes. Enquanto na oralidade os interlocutores partilham a 

informação gerada por todo um contexto situacional (linguagem implícita), na escrita 

esta mesma informação tem de ser explicitada, já que o recetor é desconhecido e não se 

insere no mesmo espaço comunicativo que o emissor. 
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Adicionalmente, e em comparação à escrita, a língua falada tende a seguir uma sintaxe 

muito menos estruturada, sendo comum encontrar frases incompletas, construções 

gramaticais erradas, pausas, contradições, etc. Para a legendagem de filmes, séries ou 

qualquer produto audiovisual em que o diálogo seja baseado num guião, este problema 

não será tão marcante. Porém, para a legendagem de produtos audiovisuais onde o 

discurso livre ou espontâneo é predominante, o tradutor terá de lidar com estas 

características, levando a cabo uma “adaptação” mais profunda do “texto” para garantir 

a funcionalidade deste enquanto legenda. Caso contrário, as legendas poderão causar 

um efeito de estranheza nos espectadores, impedindo que o conteúdo seja devidamente 

transmitido.  

 

 4.1.2 Composição Semiótica 

 A natureza polissemiótica dos produtos audiovisuais implica que espectador 

recebe informação através de quatro canais semióticos: o canal auditivo não-verbalizado 

(música, efeitos sonoros, etc.), o canal auditivo verbalizado (diálogos), o canal visual 

não-verbalizado (imagens) e o canal visual verbalizado (sinais, letreiros, cartas ou 

qualquer elemento legível no ecrã). Dentro deste sistema, as legendas passam a integrar 

o canal visual não-verbalizado, replicando a informação que está a ser transmitida 

através do canal auditivo verbalizado. Ao reconhecer que a comunicação da narrativa de 

um produto audiovisual é feita através da informação transmitida através de todos os 

canais semióticos, o tradutor pode tornar as legendas mais eficazes, evitando situações 

de redundância intersemióticas, em que o espectador está a receber a mesma informação 

através de vários canais. 

 O fator de interdependência semiótica torna-se num problema grave para os 

projetos de legendagem em que o tradutor não tem acesso ao produto audiovisual em 

causa. Nestes casos, a alternativa ideal seria ter acesso ao respetivo guião ou listas de 

diálogo com anotações ou descrição de cenas de forma a proporcionar ao tradutor a 

informação contextual relevante para a tomada de decisões de tradução. Porém, como 

exposto por Kapsaskis (2011), a prática mais comum aplicada a projetos de legendagem 

multilingue (p. ex. DVDs com legendas para várias línguas) passa pelo recurso a um 

Template ou Master File. Estes podem ser definidos como uma versão 

internacionalizada do texto de partida, composto pelas legendas em inglês e já com os 
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respetivos tempos de entrada e saída dos segmentos estabelecidos, ou seja, trata-se de 

uma forte limitação para trabalho do tradutor na legendagem.  

 De forma a ilustrar a importância de o tradutor ter acesso ao produto audiovisual 

ou ao respetivo guião com anotações, será apresentado um excerto da legendagem para 

Português (EU) de uma cena de um episódio da série Boston Legal, onde a legendagem 

exibe problemas de tradução característicos à falta de acesso quer ao próprio produto 

audiovisual, quer ao guião com anotações contextuais para as cenas, conlcuindo-se que 

as legendas em inglês contidas no Template constituíram a única base para esta 

tradução: 

Exemplo 1 - Boston Legal, Season 2, Episode 1: The Black Widow 

[00:25:05 – 00:25:25] 

Legenda em Inglês   Legenda em Português  

Blow them up. 1 Sopra. 

That one. Blow it up. 2 Esse. Sopra. 

She’s perfect. 3 É perfeita. 

-Oh my God. 

-What’s going on? 

4 -Meu Deus. 

-O que se passa? 

Nothing, dear. 5 Nada. 

We were just looking  

at naked pictures of your client… 

6 Estamos a ver fotografias 

da sua cliente nua… 

 

 A escolha de tradução do primeiro segmento “Blow them up” para “Sopra” 

revela que o tradutor não foi capaz de identificar o valor semântico do phrasal verb 

“blow + up” com o elemento cotextual “pictures” (them), optando por uma tradução 

sem nenhum sentido na ação desta cena, onde a personagem está a pedir para ampliar 

certas fotografias num computador. Aliás, o uso do pronome demonstrativo com o 

género errado, no segmento “Esse. Sopra.”, reforça a noção de que o tradutor procedeu 

à tradução sem conhecer o referente implícito em cena (That one refere-se a uma 

fotografia). Adicionalmente, tendo em conta que a língua inglesa, ao contrário da 

portuguesa, não declina em género os pronomes demonstrativos e o facto de os 

pronomes pessoais them e it também não revelarem informação quanto ao género do 

referente em causa, torna-se possível concluir que a escolha do tradutor pelo pronome 
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demonstrativo no masculino (Esse) foi feito de forma totalmente aleatória. A soma de 

todos estes problemas resultam numa legenda com uma falta de coerência textual, sendo 

que mesmo após a tradução do segmento 6, onde o referente se torna explícito 

(fotografias), o tradutor limita-se a tratar este como um “bloco” de texto isolado de todo 

o seu cotexto, provocando uma quebra na unidade semântica deste excerto ao não 

estabelecer uma concordância de gênero com o referente, que é comum aos segmentos 

1, 2 e 6. 

 Pondo de parte as competências do tradutor em retirar a informação cotextual 

pertinente à tradução neste excerto e admitindo que as legendas em inglês fornecem 

pouca informação contextual, este erro de tradução seria facilmente evitado se o 

tradutor tivesse acesso ao filme ou a anotações que descrevessem a cena em causa, 

sendo que não é possível observar nenhuma personagem a “soprar”. Dada a co-

ocurrência total entre “texto” de partida e de chegada num produto audiovisual 

legendado, esta descolagem do sentido da legenda com a narrativa torna-se óbvia para 

qualquer espectador (com ou sem competências na língua de partida), causando um 

efeito de estranheza e quebrando a imersão na ação. Daí a importância de evitar que o 

trabalho do tradutor para a legendagem seja reduzido à informação contida num único 

canal semiótico, ou, como exposto por Gottlieb (1996: 284, cit in Kapsaskis [2011]), 

“just a matter of translating some lines from a script and shaping them into neat 

blocks.”  

 

 4.1.3. Limitações Textuais e Formais - Redução 

 Como exposto anteriormente, a natureza polissemiótica dos produtos 

audiovisuais, bem como a característica diassemiótica da tradução para legendagem (de 

um sub-código oral para o escrito) exercem um impacto nas escolhas tradutivas. Mas, 

para além destas, existem ainda aspectos técnicos que influenciam o processo de 

legendagem, nomeadamente os fatores de tempo e espaço.  

 Cada segmento de legenda está, por norma, limitado tanto pelo tempo de 

exposição, como pelo espaço no ecrã destinado às legendas. Segundo o Code of Good 

Subtitling Practice
30

, a limitação relativa ao intervalo de tempo em que a legenda é 

                                                             
30

 In IVARSSON, J., CARROL, M. (1998). Subtitling. Simrishamn: TransEdit. 
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exposta tem em conta factores como: a sincronização entre texto e diálogo (limitação 

textual), e a velocidade de leitura do espectador (limitação formal). Por convenção, 

estabelece-se que cada segmento de legenda deverá conter no máximo duas linhas, cada 

uma com um número máximo de caracteres compreendido entre os 35 e os 40 

(dependendo do meio audiovisual), com um tempo de exposição entre um a seis 

segundos, de forma a acomodar a leitura da legenda. Os intervalos de tempo de 

exposição, bem como o número máximo de caracteres, têm em conta a capacidade de 

leitura do espectador “comum”
31

, sendo que esta se situa entre as duas e as três palavras 

por segundo, para um texto de complexidade média (linguagem formal e informal). 

Quando se torna necessário dividir um segmento de legendas em mais que uma linha, 

esta segmentação deverá ser feita segundo uma lógica semântica ou gramatical 

(evitando separar sujeito e verbo, verbo e complemento, adjetivo e pronomes, etc.).  

 Relativamente ao alinhamento, em Portugal as legendas são apresentadas na 

parte inferior do ecrã e centradas (salvo as legendas de letras de músicas relevantes para 

a narrativa, as quais são alinhadas na parte inferior esquerda do ecrã), de forma a 

proporcionarem uma leitura adequada e sem obrigarem o espectador a desviar o olhar 

do centro do ecrã onde decorre a acção. Ou seja, a legendagem tem a difícil tarefa de 

tentar ser, simultaneamente, visível o suficiente para facilitar a leitura, e o mais invisível 

possível para não perturbar a acção. 

 As diferentes limitações abordadas até este ponto, quer sejam textuais (passagem 

da oralidade para a escrita), formais (delimitações do espaço físico e do tempo de 

visualização para a legendagem) ou aquelas impostas pelo próprio espectador 

(velocidade de leitura é inferior à velocidade de audição), implicam que uma redução do 

conteúdo do “texto” de partida será forçosamente necessária. Para alcançar esta 

redução, as estratégias mais comuns utilizadas pelo tradutor são a condensação e a 

omissão. Como observado por Schwarz (2002, online), estas estratégias não devem ser 

consideradas como categorias distintas, sendo que, normalmente, o processo de redução 

faz um uso simultâneo destas duas estratégias. 

 Relativamente à condensação, esta define-se como uma redução do texto, sem 

que se verifique uma perda de informação semântica e onde também é possível manter 

grande parte da componente estilística. A omissão, por sua vez, é utilizada sobretudo 

                                                             
31

 Espectador entre os 14 e os 65 anos de idade, proveniente de uma classe socio-educacional média-alta 
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para eliminar elementos meramente funcionais e sem carga semântica para a legenda, 

tais como elementos fáticos, pausas, hesitações, repetições, etc. Apesar de não afetar o 

conteúdo semântico, esta estratégia de redução pode ter um impacto mais visível no 

valor expressivo do “texto”. 

De forma a ilustrar o uso (nem sempre apropriado) destas estratégias de redução, 

recorrer-se-á novamente a exemplos de legendagem retirados da série Boston Legal: 

Exemplo 2 - Boston Legal, Season 2, Episode 5: Men to Boys 

[00:06:33 – 00:06:52] 

Legendas em Inglês  Legenda em Português 

The fire killed my wife. 1 O fogo matou a minha mulher. 

It probably only robbed her of a week. 2 Só lhe tirou uma semana de vida. 

They have experts who will testify… 3 Eles têm especialistas que vão dizer 

…that since she died in her sleep, 

the smoke inhalation… 

4 que, como ela morreu a dormir, 

a inalação de fumo 

…may have actually 

spared her pain and suffering. 

5 fez com que não sofresse. 

 

 Neste exemplo, o tradutor optou pelo uso tanto da omissão como da 

condensação. A omissão do advérbio probably tornou-se necessária devido à limitação 

imposta pelo template, que serviu de matriz a esta legendagem, segundo o qual o 

tradutor fica preso a uma sincronização pré estabelecida pelas legendas em inglês. 

Como tal, para o segundo segmento, o tradutor fica limitado a uma única linha de texto, 

onde a inclusão do advérbio provavelmente para a legenda em português iria exceder o 

limite de caracteres. O efeito desta omissão na legenda resulta na perda do elemento de 

incerteza introduzido pelo uso do advérbio, fazendo com que o conteúdo semântico seja 

alterado para uma asserção e não para uma probabilidade.  

 Quanto ao último segmento de legenda, pode-se constatar que o tradutor optou 

por uma reformulação do segmento com recurso à condensação. A simplificação da 

construção spared her pain and suffering para não sofresse é igualmente funcional e, ao 

mesmo tempo, mais económica, não omitindo qualquer conteúdo semântico relevante 

para a narração e reduzindo o tempo de leitura do segmento. Porém, o elemento de 



50 
 

incerteza é novamente suprimido através da condensação da locução verbal e do 

advérbio may have actually para fez com que. Este efeito poderia ser contornado pela 

utilização de uma locução verbal mais dispendiosa em termos do número de caracteres 

(não ultrapassando o limite para este segmento), mas que adicionasse um valor modal 

de probabilidade, por exemplo: poderá ter feito com que não sofresse. 

 

Exemplo 3 - Boston Legal, Season 2, Episode 5: Men to Boys 

[00:03:09 – 00:03:13] 

Legendas em Inglês   Legenda em Português 

You think I’m not ready to try 

this tomorrow? Is that what you think? 

1 Acha que não estou pronta 

para ir a julgamento amanhã? 

 

 Neste exemplo, o tradutor optou por uma redução do texto ao omitir a segunda 

interrogação por completo. Esta não acrescenta nem um valor semântico, nem uma nova 

componente expressiva ao segmento, uma vez que o tom com que a personagem faz a 

primeira interrogação revela, por si só, o sentimento de indignação que se pretende 

transmitir ao espectador. 

 Apesar de indispensáveis para o processo de legendagem, estas estratégias de 

redução são, por vezes, indevidamente empregues pelo tradutor, ao serem utilizadas 

como um meio de contornar elementos mais problemáticos para a tradução. 

 

Exemplo 4 - Boston Legal, Season 2, Episode 5: Men to Boys 

[00:12:34 – 00:12:42] 

Legenda em Inglês  Legenda em Português 

Are you a lawyer here? 1 Exerce advocacia aqui? 

If I was a lawyer, you think 

I’d be doing this? I’m a paralegal. 

2 Se exercesse acha que estava aqui? 

Sou assistente. 

Even lower than you 

on the grunt-meter. 

3 Estou ainda mais abaixo. 
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 Este excerto contém dois termos problemáticos para a tradução, nomeadamente 

o cargo de paralegal e o termo grunt-meter (neologismo formado por justaposição). 

Dada a dificuldade em encontrar uma equivalência formal para o cargo de paralegal no 

contexto jurídico português, o tradutor optou por uma solução tradutiva mais económica 

e o mais abrangente possível (assistente), a qual pode incluir cargos de secretaria, 

assistentes pessoais ou de assistentes especializados dentro de uma empresa. O United 

States Department of Labor define o trabalho de um paralegal da seguinte forma:  

Paralegals and legal assistants do a variety of tasks to support lawyers, including 

maintaining and organizing files, conducting legal research, and drafting documents.
32

 

Most paralegals and legal assistants have an associate’s degree in paralegal studies, or 

a bachelor's degree in another field and a certificate in paralegal studies.
33

 

Uma consulta ao portal da Direção-Geral da Administração de Justiça do Governo 

Português revela a existência de legislação a aprovar o Curso de Técnico de Serviços 

Jurídicos
34

, que confere habilitações equivalentes àquelas descritas anteriormente. 

Como tal, considera-se que a tradução de I’m a paralegal para Sou assistente/técnica 

jurídica seja mais adequado ao contexto da narrativa, sendo que o limite de caracteres 

para a segunda linha do segmento não é ultrapassado (24 caracteres).  

 Relativamente ao último segmento de legenda deste exemplo, a estratégia de 

redução por omissão levada a cabo pelo tradutor, de forma a contornar o problema de 

tradução do termo grunt-meter, além de omitir informação relevante para a narrativa, 

introduz ainda um uso insuficiente do comparativo (Estou ainda mais abaixo), ao 

suprimir o elemento de comparação que também não se encontra implícito no cotexto. 

Para entender o significado por detrás deste neologismo grunt-meter, torna-se 

necessário uma análise do termo grunt e da forma como este é empregue nesta situação 

específica. Este termo surge como um empréstimo proveniente da gíria militar, 

designando o escalão onde se inserem os indivíduos de patente mais baixa (soldados-

rasos), por outras palavras, o que a personagem quer transmitir com esta expressão é 

que ela (paralegal) ocupa um escalão ainda mais baixo que o da segunda personagem 

                                                             
32

 Paralegals and Legal Assistants: http://www.bls.gov/ooh/Legal/Paralegals-and-legal-
assistants.htm#tab-2 (último acesso a 30.07.2013); 
33

 http://www.bls.gov/ooh/Legal/Paralegals-and-legal-assistants.htm#tab-4 (último acesso a 30.07.2013) 
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 Direção-Geral da Administração da Justiça (2010). Legislação - Curso de Técnico de Serviços 
Jurídicos. Disponível em http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/files/legislacao/leg-curso-tec-
servicos%20/leg-curso-tec-servicos, último acesso a 01.08.2013. 
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(advogado estagiário) dentro do escalão mais baixo (grunt) da hierárquica (meter) da 

empresa de advogados. Encontrar uma solução tradutiva que englobe todos estes 

elementos (no espaço disponível para o segmento) é, sem dúvida, um desafio 

considerável, mas tal não deve levar o tradutor a optar pela estratégia mais simples de 

omissão. Uma tradução possível para este segmento passaria por utilizar um equivalente 

semântico parcial para o termo grunt-meter: 

Estou ainda mais abaixo de ti 

na hierarquia (da empresa). 

 As estratégias de tradução para a legendagem, bem como os exemplos aqui 

utilizados, procuram demonstrar a necessidade de encontrar um equilíbrio funcional 

entre as legendas e a ação, assegurando que o conteúdo dos diálogos é transmitido de 

forma coerente e procurando manter tanto a sua componente semântica como estilística.  

  

4.2. Implementação de um Processo Interno para a Legendagem 

 

 Até à data de início do estágio curricular na Expressão, os projetos de 

legendagem da empresa eram reencaminhados para tradutores freelancer com 

conhecimentos na área. De forma a evitar esta dependência em tradutores externos, uma 

das tarefas atribuídas na fase inicial do estágio consistiu na implementação de um 

processo de produção interna para os serviços de legendagem.  

 

4.2.1. Formato 

De forma a determinar quais as ferramentas necessárias aos serviços de 

legendagem, a primeira análise centra-se sobre o produto final que o cliente espera 

receber. Ao analisar o tipo de pedidos de serviços de legendagem recebidos pela 

Expressão distinguem-se dois tipos: o cliente ou pretende receber um ficheiro de 

legendas em formato SubRip (extensão .srt) ou um ficheiro de vídeo com as legendas 

incorporadas, sendo este último o pedido mais comum.  
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Para os clientes que geralmente pretendem utilizar as legendas num ficheiro 

vídeo a ser carregado para o YouTube, a preferência recai sobre o formato “.srt”, dada a 

possibilidade de associar vários ficheiros de legendas a um único vídeo. Esta 

funcionalidade torna-se importante para o cliente, uma vez que estes vídeos tentam, 

geralmente, alcançar uma audiência global, que, graças a esta funcionalidade, tem a 

possibilidade de escolher a legenda na língua pretendida. A grande desvantagem deste 

formato (.srt) deve-se à incapacidade de codificar estruturas de formatação, à excepção 

do tipo de letra (itálico, negrito e sublinhado) e cor. Todas as definições mais complexas 

teriam de ser definidas no próprio leitor/descodificador de vídeo, o que implica um 

maior conhecimento de informática por parte do utilizador/cliente. Durante um dos 

projetos de legendagem, chegou-se ainda à conclusão que o YouTube não é capaz de 

reconhecer qualquer tipo de formatação contida num ficheiro .srt. Neste caso tornou-se 

absolutamente necessário explicar ao cliente a razão pela qual não seria possível 

respeitar os elementos de formatação pretendidos.  

Como já referido, a maior parte dos clientes prefere receber um ficheiro de vídeo 

com as respetivas legendas incorporadas (harcoded), sendo esta a opção mais cómoda 

por não necessitar de qualquer passo adicional para “carregar” as legendas para  o vídeo 

e por permitir a codificação dos elementos de formatação pretendidos pelo cliente. A 

desvantagem deste processo prende-se com o tempo adicional necessário para a 

codificação das legendas no ficheiro de vídeo, que pode estender-se por várias horas 

conforme o tamanho do ficheiro de vídeo em causa. Adicionalmente, este processo tem 

de ser feito com recurso a um software específico para o tratamento de ficheiros de 

vídeo. 

 

4.2.2. Software de Legendagem e Hardcoding 

Estabelecidas as especificidades dos dois tipos de projetos de legendagem, o 

próximo passo visa a escolha de software para instalar nas máquinas da empresa. 

Graças à familiaridade com o Subtitle Workshop, um “velho conhecido” das aulas de 

Tradução Mutlimédia, e devido à relativa simplicidade de uso deste software de 

legendagem, este tornou-se na primeira escolha para os projetos em que se pretendia um 

ficheiro de legendas SubRip (.srt). Porém, devido às limitações do Subtitle Workshop 

relativamente à manipulação de elementos de formatação/apresentação das legendas, 
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tornou-se necessário encontrar uma ferramenta mais robusta, nomeadamente o Aegis 

Sub. Esta ferramenta dispõe de todas as funcionalidades necessárias para a manipulação 

de segmentos de legenda, mas requer um período de familiarização mais longo. Para o 

processo de hardcoding foi utilizado o XviD4PSP, um programa intuitivo que permite, 

para além de inserir ficheiros de legendas, converter vídeos para diferentes formatos. 

Esta é uma funcionalidade adicional importante para os casos em que o cliente envia um 

ficheiro de vídeo num formato não suportado pelos programas de legendagem. 

Com a instalação de todo o software necessário à legendagem, o último passo 

consistiu na criação de um manual de procedimentos para a equipa interna da 

Expressão. Em colaboração com a Gestora de Projetos, descreveu-se, passo-a-passo, 

quais os programas a utilizar nos diferentes momentos de um projeto de legendagem, 

quais os formatos a utilizar e quais os parâmetros a definir relativamente à codificação 

do ficheiro de legendagem no ficheiro de vídeo. 

 A principal fraqueza deste processo de legendagem passa pela dependência total 

em software gratuito, sendo este particularmente susceptível a bugs com manifestações 

como: a criação de vídeos legendados com imagem invertida, a assincronia da legenda 

com o vídeo, a perda da faixa de som e crashes do próprio programa (podendo levar a 

uma perda considerável do trabalho realizado até esse ponto). Uma das razões que 

levam a que os preços das ferramentas de tradução e legendagem como o Trados e o 

Spot
35

 sejam tão elevados, deve-se, em parte, ao serviço de suporte informático contínuo 

disponibilizado pela empresa para a resolução de problemas do software. Este tipo de 

serviço não existe para as ferramentas gratuitas utilizadas neste processo de 

legendagem. Tal implica que o tradutor corre um maior risco de se deparar com 

problemas sérios que atrasem ou, em último caso, impossibilitem a conclusão do projeto 

em mãos. A única fonte de informação para a resolução deste tipo de problemas 

encontra-se em fóruns de ajuda
36

 dedicados ao programa em causa, onde, na melhor das 

hipóteses, é possível encontrar uma explicação e uma solução para lidar com um erro 

específico. 
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 Spot Software. Support. Disponível em http://www.spotsoftware.nl/support.shtml, último acesso a 

01.08.2013. 
36

 Aegisub. Community Support Forums. Disponível em http://forum.aegisub.org/index.php, último 
acesso a 01.08.2013. 
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 Uma outra fraqueza prende-se com a necessidade de limitar os formatos de 

vídeo aceites para legendar. Apesar de ser possível trabalhar com a maior parte dos 

formatos vídeo mais comuns (.avi, .mp4, .wmv, .mov), existem certos formatos que 

exigem uma fase adicional de conversão antes de serem carregados para o software de 

legendagem ou de hardcoding (.rmvb) e outros que simplesmente não podem ser 

convertidos sem o uso de software licenciado (.sfw). Tendo em conta que, regra geral, o 

cliente não tem a noção deste tipo de limitações, torna-se necessário informar o cliente 

de possíveis incompatibilidades do ficheiro de vídeo com o software de legendagem e 

do trabalho adicional de conversão necessário, que (dependendo do tamanho do vídeo) 

pode exigir um alargamento do prazo de entrega. 

 Apesar das fraquezas acima referidas, este processo interno de legendagem 

provou ser capaz de corresponder com as exigências dos clientes para projetos de 

legendagem, desde simples apresentações de produtos a curtas-metragens.  
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4.3. Casos de Estudo - Problemas em Projetos de Legendagem Interlinguística 

Mystik Europa – Ich liebe dich mit meiner ganzen Seele 

 Ficheiro vídeo: MystikEuropa.avi 

 Transcrição: T_M.EU 

 Par de línguas: DE - PT 

 Os casos de estudo apresentados neste capítulo serão retirados exclusivamente 

do projeto de legendagem de maior dimensão (48 minutos), com o qual se teve a 

oportunidade de trabalhar logo no início do período de estágio na Expressão. Em parte, 

esta escolha deve-se ao facto de este projeto ter sido o único em que o tradutor foi 

responsável por todo o processo de legendagem, desde a transcrição à sincronização, 

sendo que, desta forma, as escolhas tradutivas não ficam condicionadas pelo trabalho de 

outros (com a excepção da revisão final interna). O vídeo em causa consiste num 

documentário, dominado por uma entrevista a um eremita, onde são abordados temas 

relativamente à filosofia do eremitismo e como esta “espiritualidade” se manifesta no 

seu estilo de vida. Neste caso, o cliente é o próprio eremita, que protagoniza o 

documentário, sendo que a legendagem pretende ser o mecanismo de transmissão da 

mensagem deste documentário, publicado no YouTube
37

, a um público português. De 

seguida serão abordados alguns dos problemas enfrentados durante as várias fases deste 

projeto de legendagem. 

 

 4.3.1. Estratégias de Redução – Omissão e Condensação 

 O discurso livre é um elemento relativamente comum em documentários, 

nomeadamente em cenas onde são levadas a cabo entrevistas não ensaiadas. Apesar de 

serem um elemento comum, grande parte da narrativa em documentários está contida 

num guião que será lido por um narrador (fora de câmara). No documentário em análise 

verifica-se o inverso, sendo que a entrevista tem o papel dominante ao longo dos 48 

minutos do documentário, onde o recurso a um narrador só se verifica na abertura do 

filme e durante as raras leituras de textos ou poemas. Uma vez que esta entrevista 

também não foi ensaiada, o discurso livre é dominante por todo o filme, o que, por si só, 

                                                             
37

 ----- (2012). Mystik Europa [YouTube]. Disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=NSYJbQEgvks , último acesso a 01.08.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=NSYJbQEgvks


57 
 

representa uma dificuldade acrescida ao passar este “texto” da oralidade para a escrita. 

Esta característica do documentário implica que será necessária uma maior “limpeza” 

das marcas da oralidade, consideradas redundantes, de forma a possibilitar uma leitura 

fluída e clara do texto transcrito e, subsequentemente, da própria legenda. Desta forma, 

considerou-se que a passagem imediata para o processo de legendagem, com base num 

“texto de partida” oral demasiado caótico, poderia resultar numa legendagem 

igualmente caótica. Para resolver este problema, decidiu-se criar um “texto de partida 

intermédio”, que consistisse numa versão da transcrição adequada à escrita, e que 

servisse como um “guião” de base para a tradução e, posteriormente, para a 

legendagem. Para a criação deste guião foi dada especial atenção à deteção de 

elementos da oralidade que pudessem vir a interferir com a legibilidade da legenda, tais 

como anacolutos, repetições, redundâncias, partículas interacionais, etc.  

 De seguida serão analisados alguns segmentos onde se tornou necessário 

recorrer a estratégias de redução textual, tanto para a fase de transcrição como para a 

criação de segmentos de legenda. 

 

Exemplo 1: Mystik Europa 

[00:10:13 – 00:10:35] 

Transcrição com marcas de oralidade 

Und diese Unkultur…die hat halt verschiedenen Namen…bekommen…von den 

verschiedenen…Herrschaftsformen, Machtausformungen. Eine dieser Namen ist halt 

Stadt – es fiel mir nun ein – oder… ist der Stadt-Staat, nicht wahr?  

 

Nesta transcrição, a espontaneidade do discurso oral, que domina este 

documentário, faz com que seja absolutamente necessário proceder-se a uma 

reformulação das duas frases, de forma a torna-las mais legíveis: 

“Guião” 

Diese Unkultur hat von den verschiedenen Herrschaftsformen, Machtausformungen 

verschiedene Namen bekommen. Eine dieser Namen ist Stadt, oder, besser gesagt, der 

Stadt-Staat. 
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Para esta reformulação omitiu-se a conjunção copulativa Und, que abria a frase, bem 

como de todas as partículas interacionais (nun, halt) e a partícula interrogativa nicht war 

no final do segmento, uma vez que nenhum destes elementos adicionava qualquer 

conteúdo semântico às frases. A estrutura sintática da primeira frase também teve de ser 

alterada de forma a ser gramaticalmente correta, o que obrigou a que o Dativobjekt (von 

den verschiedenen Herrschaftsformen, Machtausformungen) aparecesse antes do verbo 

principal (bekommen). A intercalação na segunda frase (es fiel mir nun ein), quase 

impercetível no filme, foi condensada de forma a não interromper por completo a frase 

em que se insere, mantendo, ainda assim, a noção de que o entrevistado se autocorrige 

ao optar por um novo termo (Stadt-Staat) que considera mais apropriado. O recurso a 

estas estratégias de redução resulta num “texto” mais legível e, consequentemente, 

numa legenda mais curta e concisa. 

 O passo seguinte consiste na tradução deste excerto e na respetiva segmentação e 

sincronização: 

“Guião”  Legenda 

Diese Unkultur hat von den 

verschiedenen Herrschaftsformen, 

Machtausformungen verschiedene 

Namen bekommen. Eine dieser 

Namen ist Stadt, oder, besser gesagt, 

der Stadt-Staat. 

1 Esta não-cultura... 

2 foi obtendo várias designações. 

3 
Consoante os diferentes 

poderes vigentes ao longo dos anos. 

4 Uma destas designações é a cidade... 

5 ou antes, a cidade-estado. 

 

Para além da omissão de certos elementos durante a passagem da oralidade para a 

escrita, no segmento n.º 3 optou-se novamente por uma estratégia de redução textual, 

recorrendo, desta vez, à condensação dos termos Herrschaftsformen e 

Machtausformungen. Dada a relação de sinonímia entre estes dois substantivos, o uso 

de um único termo equivalente na legenda (poderes vigentes) não omite qualquer 

informação contida no “texto” original e reduz, simultaneamente, o tempo de leitura 

deste segmento. 
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Relativamente à sincronização deste excerto, a forte presença de pausas vazias 

força uma maior segmentação das legendas, o que, por sua vez, resulta numa leitura 

mais sincopada das mesmas. Neste pequeno excerto, o excesso de pausas torna-se 

evidente pelo número de reticências utilizadas, sendo que, em última análise, considera-

se que o uso do ponto final no segmento n.º 2 não é o mais adequado, visto não 

introduzir a noção de interrupção da linha de pensamento do emissor, a qual será 

posteriormente retomada no segmento 3.  

 

4.3.2. Estratégia de Expansão – Intertextualidade 

A expansão é uma estratégia de tradução pouco comum em legendagem devido 

às limitações de espaço e tempo inerentes a este meio. No entanto, existem situações em 

que a informação do diálogo tem de ser explanada nas legendas de forma a ser 

devidamente compreendida pelo espectador, evitando-se assim a presença de vazios 

referenciais. No caso a ser analisado, esta estratégia de expansão surge como uma 

tentativa de estabelecer uma referência explícita aos elementos intertextuais contidos 

num dos raros momentos do documentário em que a entrevista é interrompida. Esta 

interrupção consiste num momento de leitura de uma passagem do livro “Die Schrift des 

Eremiten” (Escritos do Eremita), da autoria do próprio entrevistado.   

 

Exemplo 2: Mystik Europa  

[00:40:15 – 00:41:04] 

Transcrição Tradução 

Ohne das Sehende Auge, wäre die 

instinktive Seelenlosigkeit, der zu ihrer 

Entfesselung strebenden Völker, 

wesentlich gewalttätiger. 

Na ausência do Olho da Providência, a 

perda instintiva da alma, que desencadeia 

a ambição dos povos, seria 

consideravelmente mais violenta. 

Jedes familiäre, nationale, wie 

internationale Gefüge, freiwillig oder 

unfreiwillig, wissend oder unwissend, 

überwinden müssend. 

Cada estrutura familiar, nacional e 

internacional, voluntária ou involuntária, 

cúmplice ou ignorante, deve ser superada. 
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Untrennbar allerdings mit dem Koloss, 

dem niederen, massigen Teil einer 

Pyramidenhierarchie verbunden, ist jenes 

Sehende Auge, sich selbst auch des 

Zyklopen, Schicksal.  

Inseparável do colosso e unido à parte 

inferior de uma pirâmide hierárquica 

massiva, encontra-se o destino do Olho da 

Providência, mesmo o do ciclope. 

Ein Schicksal, vollzogen durch niemand. 

Und damit ebenfalls nur Spielball der 

Entfesselung. 

Um destino levado a cabo por ninguém, e 

como tal, um mero brinquedo do 

desencadeamento. 

 

A interpretação deste excerto provou ser um desafio considerável, cuja 

descodificação só foi possível após uma análise dos elementos intertextuais e da 

simbologia aqui contida. Atendendo ao contexto do documentário e à própria filosofia 

do eremitismo, que se opõe veementemente ao estilo de vida numa sociedade que 

escraviza o indivíduo, a primeira frase deste excerto pode ser interpretada como uma 

crítica à erosão da espiritualidade do Homem (enquanto membro desta sociedade). 

O Olho da Providência é aqui utilizado como uma personificação de uma entidade 

divina que zela pela nossa espiritualidade (alma), mas à qual se sobrepõem os valores 

materialistas característicos do modo de vida actual. Como tal, a preservação desta 

espiritualidade só será possível, se o Homem for, por si só, capaz de se libertar de todos 

os fatores (estruturas) sociais que a condicionam. 

A descodificação deste excerto torna-se ainda mais complexa ao ser introduzida 

a figura do “ciclope”, cujo significado só se torna mais claro quando interpretado 

juntamente com a carga semântica por detrás da palavra “ninguém”. Tanto na 

transcrição como na tradução, “ninguém” (niemand) foi inicialmente interpretado pelo 

próprio tradutor como um pronome indefinido e não como uma referência intertextual, 

que remete para o episódio do confronto entre Ulisses, o Ninguém, e Polifemo, o 

Ciclope, no poema épico de Homero, a Odisseia.  

Esta carga semântica introduzida pelos elementos intertextuais torna-se 

fundamental para possibilitar uma interpretação dos últimos segmentos deste excerto, 

onde o autor profetiza o destino que espera tanto o Olho da Providência como o 

Ciclope. Enquanto o Olho da Providência pode ser interpretado como a representação 

de uma entidade divina que zela pela alma do Homem, considera-se que, face aos 
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elementos intertextuais supramencionados, o “ciclope” serve de metáfora para aqueles 

que ocupam uma posição de poder na sociedade e que, dada a sua visão miópica do 

mundo que os rodeia (limitada a um único olho), julgam que esta posição de poder lhes 

confere o controlo tanto sobre o seu próprio destino como sobre o destino dos outros. É 

justamente este o erro cometido por Polifemo ao pensar que detinha o destino de Ulisses 

(e dos seus soldados) nas suas próprias mãos, quando, na realidade, seria a ambição e o 

engenho deste “Ninguém” que acabariam por fazer com que Polifemo fosse confrontado 

com a sua própria cegueira espiritual e física. 

‘Friends, Noman kills me; Noman in the hour 

Of sleep, oppresses me with fraudful power.’
38

   

Apesar do engenho de Ulisses ter permitido a sua libertação da gruta de 

Polifemo e a subsequente fuga da ilha dos Ciclopes, a ambição e o ego levam-no a 

revelar a sua verdadeira identidade a Polifemo que, por sua vez, roga ao deus dos mares, 

seu pai, Neptuno, que impeça Ulisses de chegar ao seu destino. 

‘Cyclop! if any, pitying thy disgrace. 

Ask, who disfigured thus that eyeless face? 

Say ‘twas Ulysses: ‘twas his deed declare’ 

[…] 

‘Hear me, O Neptune; […] 

Let not Ulysses breathe his native air …’
39

 

É através deste erro que o destino de Ulisses fica à mercê do castigo de Neptuno, 

atrasando o seu regresso a Ítaca. 

Voltando ao excerto em análise, e mediante a interpretação destes elementos 

intertextuais, o autor profetiza que os detentores do poder numa qualquer sociedade 

(Ciclopes) estão condenados a tornarem-se vítimas da erosão de espiritualidade, 

prevalente em todo o tecido social (pirâmide hierárquica massiva), que despertará, em 

alguns (Ninguéns), a necessidade de se oporem ao poder e de se libertarem da condição 

humana. Porém, estes Ninguéns acabam por se tornar vítimas dessa mesma ambição, 

cegando não só o olho do Ciclope como o da Providência. Trata-se, como tal, de uma 

                                                             
38

In Homer, POPE, A. The Odyssey. Kindle Edition, Book IX, p.2681 
39

In Homer, POPE, A. The Odyssey. Kindle Edition, Book IX, p.2723 
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visão da sociedade movida apenas pela ambição e pelo materialismo, da qual apenas 

alguns são verdadeiramente capazes de escapar (i.e. eremitas).  

Recorrendo novamente ao modelo de análise textual de Nord (2007), a 

intertextualidade deste excerto revela que o texto de partida pressupõe, por parte do 

leitor, um certo nível de conhecimento literário de obras da antiguidade clássica que lhe 

permita reconhecer os elementos intertextuais contidos nesta passagem de forma que, 

por fim, seja capaz de retirar uma interpretação do texto. No entanto, tendo em conta 

que este documentário se destina ao público em geral, e visto que a mensagem deste 

excerto não se torna imediatamente clara – muito menos através da legendagem, onde o 

espectador fica limitado a uma única leitura num espaço de tempo inferior a um minuto 

– considera-se importante que a tradução seja capaz de explicitar a identidade deste 

“ninguém” de forma a, pelo menos, evitar que este seja lido como pronome indefinido. 

Esta questão foi também debatida diretamente com o autor dos Escritos (e protagonista 

deste documentário), que, por sua vez, reconheceu este risco de perda de conteúdo e 

concordou com a inclusão de uma referência explícita a Ulisses na última frase deste 

excerto.  

Atendendo aos elementos interpretativos debatidos neste exemplo e tendo em 

conta a decisão em recorrer a uma expansão semântica para “ninguém”, torna-se 

necessário procedera a uma revisão da primeira proposta de tradução:  

 

Tradução  Revisão (Legenda Final) 

Um destino levado a cabo por 

ninguém, e como tal, um mero 

brinquedo do desencadeamento. 

1 Um destino levado a cabo 

por Ulisses, o 'Ninguém', 

2 também ele uma mera marionete 

do desencadeamento. 

  

No primeiro segmento pode-se constatar os elementos de expansão semântica 

utilizados, nomeadamente a referência explícita a Ulisses e o uso do artigo definido para 

a aposição. A inclusão desta referência procura proporcionar ao espectador um elemento 

adicional fundamental para a interpretação desta passagem dos Escrito do Eremita, que, 

em conjunto com a referência ao Ciclopes, possibilite uma associação mais clara com o 
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episódio da obra de Homero aqui evocado. Esta proposta de solução procura igualmente 

garantir que esta estratégia de expansão seja o menos dispendiosa possível em termos de 

espaço, dadas as limitações inerentes à legendagem. Caso esta tradução se destinasse a 

uma publicação em livro, o tradutor poderia recorrer, por exemplo, a uma nota de 

rodapé mais extensa onde fosse possível expor de forma mais clara os elementos 

intertextuais referidos, bem como o seu valor para a interpretação deste excerto. 

 Optou-se ainda pelo uso de “marionete” para melhor descrever o conceito de 

falta de controlo do indivíduo sobre o seu próprio destino, que se considera mais 

adequado ao contexto do que a noção de insignificância transmitida pelo uso de 

“brinquedo” na primeira proposta de tradução. 
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5. Conclusão 

 

 O estágio curricular com a duração de sete meses na Expressão, Lda. provou ser 

uma componente prática essencial para a formação do tradutor, permitindo a aplicação 

dos conhecimentos teóricos e práticos, adquiridos durante o Mestrado em Tradução e 

Serviços Linguísticos, e reforçando a capacidade do tradutor de lidar com as exigências 

impostas pelo mercado de trabalho. 

 Durante o período de estágio, a oportunidade de trabalhar em projetos de 

tradução e revisão de textos de várias áreas de especialidade permitiu adquirir 

experiência em domínios como a medicina, direito, economia e finanças, engenharia 

mecânica, etc., familiarizando o tradutor com as especificidades dos textos dos 

diferentes campos de saber. Este processo de familiarização revelou, desde logo, a 

necessidade de refinar as capacidades de pesquisa terminológica e fraseológica em 

textos comparáveis, de forma a garantir um uso exato destes elementos durante o 

processo de tradução. Como tal, grande parte desta pesquisa terminológica e 

fraseológica passou a ser realizada em bases de dados documentais da mesma área de 

especialidade do projeto de tradução, evitando-se o longo processo de triagem de 

resultados obtidos pela pesquisa no motor de busca do Google.  

 Relativamente aos projetos de legendagem, a implementação de um processo de 

produção in-house motivou o tradutor a explorar novas ferramentas que fornecessem 

um maior leque de opções para a formatação das legendas e para o tratamento final do 

produto audiovisual, sendo desta forma possível uma maior e melhor adequação às 

exigências do cliente. Quanto ao processo de legendagem em si, a melhoria mais visível 

verifica-se a nível da sincronização, onde, comparativamente a trabalhos anteriores, o 

ritmo estabelecido para a entrada e saída de segmentos é mais uniforme e, como tal, 

proporciona uma leitura mais agradável. 

 O contacto com vários tipos de ferramentas de tradução assistida (SDLX, SDL 

Trados 2007, SDL Trados Studio 2011  e MemoQ) foi altamente vantajoso para o 

estagiário, tendo permitido desenvolver um maior à-vontade no uso dos diferentes 

softwares e um maior aproveitamento das respetivas funcionalidades. Já perto do fim do 

período de estágio, teve-se ainda a oportunidade de participar em três cursos de 
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formação certificada em SDL Trados Studio 2011 (nível inicial, intermédio e avançado), 

que possibilitaram um alargamento dos conhecimentos do tradutor no uso desta 

ferramenta específica, promovendo um aumento considerável na produtividade em 

projetos de tradução e revisão. 

 Este foco no desenvolvimento de estratégias que aumentassem a produtividade 

do tradutor foi largamente impulsionado pelo que se considera ter sido o maior 

problema enfrentado durante o estágio, nomeadamente a problemática de projetos de 

tradução com um prazo de entrega extremamente apertado. Este constrangimento de 

tempo é particularmente preocupante para traduções de textos de especialidade em 

campos de saber que o tradutor, à partida, não domina. Ou seja, ao não ter tempo 

suficiente para levar a cabo a pesquisa necessária, o tradutor vê-se forçado a chegar a 

um compromisso entre o cumprimento do prazo de entrega e a qualidade da tradução. 

Esta é uma situação relativamente nova para o estagiário, que está habituado à realidade 

de tradução num contexto académico, no qual a primazia é dada à qualidade, mesmo em 

situações de simulacro para “clientes” em que o prazo de entrega é mais curto. Ou seja, 

num contexto profissional, a capacidade de ser capaz de traduzir “suficientemente 

bem”, num curto espaço de tempo, torna-se numa competência fundamental para 

qualquer tradutor. 

 A apreciação final do estágio é claramente positiva. A experiência profissional 

adquirida durante este período permite ao tradutor entrar para o mercado de trabalho 

com consciência das suas capacidades, ciente dos problemas que poderá vir a enfrentar 

ao longo da sua carreira e como os ultrapassar. 
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ANEXO B. 

Excerto de tradução do ficheiro: CAT_911 

Par de Línguas: DE - PT 

ORIGINAL TRADUÇÃO 

50 Jahre 911 

Das Jubiläumsmodell – Tradition Zukunft 

50 anos do 911 

O modelo Jubileu – O futuro da tradição 

Wenn Treue Spaß macht, muss es Liebe 

sein. 

Das Jubiläumsmodell 50 Jahre 911. 

Quando a fidelidade dá gozo, tem de ser 

por amor. 

O modelo Jubileu, 50 anos do 911. 

911. 3 Ziffern. Ein Schriftzug nur. Und 

doch steht er für ein legendäres 

Sportwagenkonzept. Über das viele 

Bücher verfasst wurden. Aber kann ein 

einziges dieser Bücher das Gefühl 

beschreiben, das er seit Generationen 

auslöst? 

911. 3 números. Uma única inscrição. 

Ainda assim representativa de um 

conceito de veículo desportivo lendário. 

Sobre o qual foram redigidos muitos 

livros. Mas será um único destes livros 

capaz de descrever o sentimento 

desencadeado há gerações? 

Bis heute erzählt der 911 viele 

Geschichten. Von heldenhaften 

Rennsiegen. Von einem Design, das 

ikonisch geworden ist. Von unzähligen 

Kindheitsträumen. Und von einer 

zeitlosen Idee. 

O 911 tem vindo a contar muitas histórias 

até aos dias de hoje. Sobre vitórias 

heróicas em competições automóveis. 

Sobre um design que se tornou num ícone. 

Sobre incontáveis sonhos de infância. E 

sobre uma ideia intemporal. 

Nach 50 Jahren ist eines klar: Der 911 ist 

mehr als nur ein Auto. Aber was ist sein 

Geheimnis? Der Versuch einer Antwort: 

Die typisch abfallende Dachlinie. Die 

Zeitlosigkeit der Form. Der kernige Sound 

seines Boxermotors. Schwäbischer 

Erfindergeist. Sportwagentechnik, die in 

die Zukunft weist. Kindheitserinnerungen. 

Dieses Kribbeln im Bauch, wenn man die 

nächste Kurve nimmt. Die trotzige 

Após 50 anos, uma coisa é certa: O 911 é 

mais do que um mero automóvel. Mas 

qual é o seu segredo? Tentamos 

responder: A típica linha do tejadilho em 

declive. A intemporalidade da forma. O 

som poderoso do respectivo motor Boxer. 

O espírito inventivo da região de 

Schwaben. Tecnologia desportiva virada 

para o futuro. Memórias de infância. 

Aquele frio no estômago ao entrar na 
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Beharrlichkeit von Ingenieuren, nur das zu 

tun, woran sie auch glauben. 

próxima curva. A persistência desafiadora 

dos engenheiros, em apenas fazer algo em 

que também acreditam. 

Im Grunde trifft jede Antwort zu. Denn 

alle sind sie Ausprägungen der gleichen 

Idee. Sie entstand als Skizze am 

Zeichentisch. Nahm in Plastilin-Modellen 

Gestalt an. Erhielt Namen wie 695, 754 

T7 oder T9. Wurde verworfen. 

Weiterentwickelt. Manchmal auch nachts 

um halb vier. Was heute aussieht wie eine 

Selbstverständlichkeit, war ein langer, 

arbeitsreicher Weg, bei dem um jeden 

Millimeter gerungen wurde. Mit dem 

Entwurf von Ferdinand Alexander 

Porsche war er von Erfolg gekrönt. 

Na verdade, todas as respostas são válidas. 

Visto que são, todas elas, expressões da 

mesma ideia. Esta começou por ser um 

esboço numa mesa de desenho. Tomou 

forma num modelo de plasticina. Foram-

lhe atribuídos nomes como 695, 754 T7 

ou T9. Foi rejeitada. Desenvolvida. Por 

vezes, às quatro e meia da manhã. O que 

hoje vemos como uma realidade foi um 

caminho longo e trabalhoso, ao longo do 

qual se batalhou por cada milímetro. Com 

o esboço de Ferdinand Alexander Porsche, 

foi coroado de êxito. 

Das Herzstück der Marke Porsche feiert 

50. Geburtstag. Grund für uns, einer 

großen Idee Respekt zu zollen – mit dem 

Jubiläumsmodell 50 Jahre 911. Mit einer 

streng auf 1963 Exemplare limitierten 

Auflage der 7. Generation, wie es sie in 

dieser Form nie wieder geben wird. Mit 

hochwertiger Ausstattung und fein 

herausgearbeiteten Details, an denen die 

Geschichte des 911 ablesbar ist. Mit dem 

historischen 911 Schriftzug. Mit 294 kW 

(400 PS) auf Basis des aktuellen 911 

O coração da marca Porsche celebra o seu 

50º aniversário. Razão suficiente para 

demonstrarmos o respeito por esta grande 

ideia - com o modelo Jubileu 50 anos do 

911. Numa série altamente limitada a 

1963 exemplares da sétima geração, que 

nunca voltará a existir com esta mesma 

forma. Com equipamento de alta 

qualidade e detalhes trabalhados ao 

pormenor, nos quais se pode ler a história 

do 911. Com a inscrição 911 histórica. 

Um motor de 294 kW (400 CV) com base 
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Carrera S. Einer Leistung, die dem 911 

würdig ist. 

Der 911. Tradition Zukunft. Seit 1963. 

no actual 911 Carrera S. Uma potência 

digna do 911. 

O 911. O futuro da tradição. Desde 1963. 
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ANEXO C.  

Excerto de tradução do ficheiro: K_COMP 

Par de Línguas: EN - PT 

ORIGINAL TEXTO DE PARTIDA TRADUÇÃO 

Druckluft für die 

Lebensmittelproduktion 

Hier geht’s (auch) um die 

Wurst 

Compressed air for food 

production 

Bringing home the bacon 

Ar comprimido para a 

produção de alimentos 

Enchidos, mas não só 

com ar! 

In Rheinstetten in der Nähe 

von Karlsruhe hat vor 

einigen Monaten die 

modernste Fleisch- und 

Wurstfabrik der E.-Gruppe, 

die E. S. F., ihren Betrieb 

aufgenommen. Mit von 

der Partie: Fünf 

Schraubenkompressoren 

und zwei Hybritec-

Trockner von K. 

Kompressoren. 

E. Group's state-of-the-art 

meat processing plant, E. 

S. F., recently started 

operations in Rheinstetten 

near Karlsruhe. Five K. 

Kompressoren rotary screw 

compressors and two 

Hybritec dryers play key 

roles in the new facility. 

A E. S. F., a moderna 

unidade de transformação 

de carnes do Grupo E., 

entrou recentemente em 

funcionamento em 

Rheinstetten, perto de 

Karlsruhe. Os cinco 

compressores de parafuso 

rotativo e os dois secadores 

de ar comprimido Hybritec 

da K. desempenham um 

papel fundamental nestas 

novas instalações. 

Etwa 800 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 

sind bei E. in Rheinstetten 

damit beschäftigt, aus den 

angelieferten 

Schweine- und 

Rinderhälften die 

ganze Palette von Fleisch- 

und Wurstwaren 

herzustellen, die sich in 

den 

E. in Rheinstetten employs 

approximately 800 people 

to make a wide assortment 

of meat and sausage 

products from the sides of 

beef and pork delivered to 

the facility. The products 

are typically displayed in 

grocery store delicatessen 

counters. The company 

prides itself in the 

Em Rheinstetten, a E. 

emprega cerca de 800 

pessoas que asseguram a 

produção de vários 

produtos de carne e 

enchidos, à base de carne 

bovina e suína que é 

entregue nestas instalações. 

Estes produtos estão 

normalmente disponíveis 

em mercearias, na secção 
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Frischetheken der 

Lebensmittelmärkte 

finden. Dabei legt das 

Unternehmen 

Wert darauf, dass es bei der 

eigentlichen 

Produktion so 

handwerklich wie 

möglich zugeht. Ob 

Fleischwaren wie 

Rouladen, Rollbraten oder 

Schnitzel, ob 

Wurstwaren wie Roh- oder 

Brühwurst, 

Würstchen oder Schinken – 

vom Zerlegen 

bis zum Räuchern gleichen 

die 

Vorgänge jenen in einer 

traditionellen 

Metzgerei, sind jedoch 

angesichts der 

zu verarbeitenden Mengen 

in viele Einzelschritte 

zerlegt und auf mehr 

Hände 

verteilt. 

craftsmanship associated 

with its products. Whether 

it be meat products such as 

roulades, rolls of pork or 

schnitzels, fresh or cooked 

sausage, bacon, breakfast 

sausages or ham, the 

processes are similar to 

those in a traditional 

butcher shop, from carving 

to smoking. However, 

because of the huge 

quantities involved, the 

work is split into several 

small steps and is spread 

across various areas of 

responsibility. 

de charcutaria. A empresa 

orgulha-se da qualidade de 

produção associada aos 

seus produtos. Os 

processos envolvidos na 

produção destes produtos à 

base de carne, sejam eles 

rolos de carne recheados, 

rolos de porco ou 

escalopes, salsichas frescas 

ou cozidas, bacon, 

salsichas de pequeno 

almoço ou presunto, são 

semelhantes aos utilizados 

em talhos tradicionais, 

desde o corte à fumagem. 

No entanto, devido às 

enormes quantidades 

envolvidas neste processo, 

este é dividido em etapas 

mais pequenas e 

distribuído por várias áreas 

de responsabilidade. 

Druckluft für 

Verpackung 

und Logistik 

Sind Würste und 

Fleischwaren fertig, 

geht es ans Verpacken, und 

Compressed air for 

packing and logistics 

When the bacon, sausages 

and other meat products 

are finished, they are sent 

to the packing area, where 

Ar comprimido para efeitos 

de embalamento e logística 

Depois de prontos, o 

bacon, as salsichas e outros 

produtos à base de carne 

são enviados para a zona 
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da kommt 

massiv die Druckluft ins 

Spiel. Diese 

muss höchste 

Qualitätskriterien erfüllen. 

In der zusammen mit dem 

Werk 

neu errichteten 

Druckluftstation kommt 

daher den Aufbereitungs- 

und 

Reinigungskomponenten 

der Druckluft mindestens 

so viel Bedeutung zu wie 

den 

sie erzeugenden K.-

Schraubenkompressoren. 

Die Kompressor-Riege 

besteht aus vier Anlagen 

vom Typ 

CSDX 137/10 bar sowie 

einem drehzahlgeregelten 

Kompressor des Typs 

CSDX 162 SFC/9,5 bar. 

Deren Druckluft wird in 

jedem Kompressor 

nachgeschalteten 

Zyklonabscheidern 

vorgetrocknet, bevor sie 

über 

eine Sammelleitung zu 

dem beiden 

Hybritec-Kälte-

compressed air plays a 

major role. It must meet 

the strictest quality 

specifications. As such, the 

compressed air's treatment 

and cleaning components 

are as important as the K. 

rotary screw compressors 

that deliver the air from the 

new compressed air 

station. The compressor 

line-up consists of four 

CSDX 137/10 bar units 

and a variable speed CSDX 

162 SFC/9.5 bar 

compressor. The 

compressed air from each 

machine is pre-dried in a 

dedicated downstream 

centrifugal separator before 

entering a header and 

flowing to two Hybritec 

DTI 333/521S combination 

refrigeration-desiccant 

dryers. Here it is dried to 

the pressure dewpoint of -

35° C after being pre-

filtered in an activated 

carbon adsorber located 

between the refrigeration 

and desiccant section of 

each Hybritec dryer. Any 

remaining contamination is 

de acondicionamento, onde 

o ar comprimido 

desempenha um papel 

preponderante. Este deve 

satisfazer os mais rigorosos 

padrões de qualidade; por 

isso, os componentes de 

tratamento e limpeza de ar 

comprimido são tão 

importantes como os 

próprios compressores de 

parafuso rotativo da K., 

responsáveis pelo 

abastecimento de ar 

proveniente da nova 

estação de ar comprimido. 

Este conjunto de 

compressores conta com 

quatro unidades CSDX 

137/10 bar e com um 

compressor de velocidade 

regulável CSDX 162 

SFC/9,5 bar. O ar 

comprimido proveniente de 

cada máquina é sujeito a 

uma pré-secagem, graças a 

um separador centrífugo a 

jusante, antes de seguir 

para dois secadores 

combinados por 

refrigeração-adsorção 

Hybritec DTI 333/521S. O 

ar comprimido é seco até 
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Adsorptions-

Kombinationstrocknern 

DTI 333/521S strömt. 

Darin 

wird sie auf einen 

Drucktaupunkt von 

-35 °C getrocknet, wobei 

sie zwischen 

Kälte- und Adsorptionsteil 

jedes 

Hybritec-Trockners in je 

einem Aktivkohle- 

Adsorber einer ersten 

Filterung 

unterzogen wird. Letzter 

etwaiger Verunreinigungen 

nehmen sich schließlich 

die in jedem Strang 

angeordneten, elektronisch 

per Monitorbox 

überwachten 

Mikro-Feinfilter FE 354 

an, bevor die 

Druckluft in zwei 3000 

Liter fassenden 

Druckluftbehältern 

zwischengespeichert wird. 

Von hier aus geht sie ins 

Druckluftnetz, wo sie fast 

ausschließlich 

als Steuerluft die 

zahlreichen Verpackungs- 

und 

picked up by an 

electronically monitored 

FE 354 micro fine-mesh 

filter installed in each line, 

before the compressed air 

is stored in two 3000-litre 

buffer air receivers. From 

there, the compressed air 

flows to the compressed air 

system, where it is used 

almost exclusively as 

control air for the many 

picking and packing 

machines. The second 

major application is 

logistics. Individual pallets 

are placed in a fully-

automated high bay 

warehouse, from where 

they are automatically 

picked and prepared for 

shipment when an order is 

received from one of the 

1,400 stores. Since one 

hundred thousand shipping 

packages are stored and 

retrieved every day, the 

compressed air station is 

always kept busy. 

Moreover, to allow for 

future expansion, space has 

been reserved and 

connections are ready for 

atingir o ponto de orvalho 

de pressão de -35 °C, 

depois de ter passado por 

um pré-filtro de carvão 

ativado para adsorção, 

localizado entre a secção 

de refrigeração e 

dessecação de cada secador 

Hybritec. A contaminação 

residual é retida por um 

microfiltro de malha fina 

com monitorização 

eletrónica FE 354, 

instalado em cada conduta, 

antes do armazenamento 

do ar comprimido em dois 

reservatórios de efeito 

tampão de 3000 litros. A 

partir deste ponto, o ar 

comprimido segue para o 

sistema de ar comprimido, 

onde é quase 

exclusivamente utilizado 

como ar de controlo para 

muitas das máquinas de 

recolha e embaladoras. A 

segunda principal forma de 

aplicação é no âmbito da 

logística. As paletes 

individuais são guardadas 

num armazém com sistema 

de armazenamento vertical 

totalmente automatizado, 
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Konfektioniereinrichtungen 

bedient. Die Logistik ist 

das 

zweite große 

Anwendungsgebiet. So 

werden die einzelnen 

Paletten in einem 

vollautomatisierten 

Hochregallager abgelegt, 

aus welchem sie nach 

Bestelleingang 

der 1400 belieferten 

Filialen ebenso 

automatisch 

wieder abgeholt 

und zur Auslieferung 

konfektioniert 

werden. So werden 

täglich rund 

100000 Transporteinheiten 

ein- und wieder 

ausgelagert, so dass die 

Druckluftstation 

dauerhaft gut ausgelastet 

ist. 

Übrigens sind Platz und 

Anschluss für 

einen weiteren Kompressor 

bereits vorhanden. 

an additional compressor. de onde são 

automaticamente 

recolhidas e preparadas 

para expedição sempre que 

é recebida uma encomenda 

por parte de uma das 1400 

lojas. Visto que por dia são 

armazenadas e recolhidas 

cem mil embalagens para 

expedição, a estação de ar 

comprimido está em 

constante funcionamento. 

Além disso, para permitir 

uma futura expansão, já foi 

reservado o espaço e foram 

efetuadas as ligações 

necessárias para a 

instalação de um 

compressor adicional. 

Zieht euch warm an! 

Dass Druckluft, die 

ausschließlich in 

einem einzigen Gebäude 

Dress warmly! 

The fact that compressed 

air used in a single building 

is dried to such a low 

Agasalhe-se! 

O facto de o ar comprimido 

utilizado num só edifício 

ser seco até atingir um 
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zur Anwendung 

kommt, auf einen derart 

niedrigen 

Drucktaupunkt getrocknet 

wird, ist nur 

zum Teil mit den 

Reinheitsanforderungen 

erklärt. Beim Besuch im 

Werk, 

der selbstverständlich das 

Tragen von 

Ganzkörper-Schutzanzügen 

und das 

Passieren mehrerer 

Hygieneschleusen 

voraussetzt, wird rasch 

klar, warum der 

technische Betriebsleiter U. 

S. 

geraten hat, die 

Wachsbaumwollweste 

ruhig angezogen zu lassen: 

Außer bei 

der Wurstherstellung, wo 

die Kessel 

dampfen und die 

Räucherkammern 

angesiedelt sind, herrschen 

aus guten 

Gründen 

Kühlhaustemperaturen, 

die im Bereich Hackfleisch 

(eine der 

pressure dewpoint is only 

partly explained by the 

hygiene specifications. 

During the factory visit we 

were of course required to 

wear coveralls and pass 

through several hygiene air 

locks. Engineering 

manager U. S. 

recommended we just 

leave the waxed cotton vest 

on. Except in the sausage-

making area, where the 

smoke chambers are 

located and steam rises 

from boilers, the 

temperature in the facility 

is the same as in a 

refrigerated warehouse, 

which in the ground meat 

area (one of the most in 

demand product groups) is 

required to be below +2° C 

as per regulations. "So we 

need exceptionally clean 

compressed air," says 

Stichnoth, adding that he is 

very satisfied with his 

compressed air system - 

especially since the plate-

type heat exchangers 

integrated into each 

compressor save 

ponto de orvalho de 

pressão tão baixo deve-se, 

em parte, às prescrições de 

higiene. Durante a visita à 

fábrica fomos, obviamente, 

obrigados a vestir fatos-

macaco e a passar por 

várias antecâmaras de 

higiene. U. S., diretor do 

departamento de 

engenharia, recomendou 

que mantivéssemos apenas 

vestido o colete de algodão 

encerado. Com exceção da 

área de produção de 

enchidos, onde estão 

localizados os fumeiros e 

onde o vapor é libertado 

por caldeiras, a temperatura 

no interior das instalações é 

igual à de um armazém 

refrigerado. De acordo com 

os regulamentos, a 

temperatura na área de 

produção de carne picada 

(um dos grupos de 

produtos mais procurados) 

deve ser mantida abaixo de 

+2 °C. "Como tal, 

precisamos de ar 

comprimido 

excecionalmente limpo", 

afirma U. S., manifestando 
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meist nachgefragten 

Produktgruppen) 

vorschriftsgemäß unter +2 

°C sinken. 

„Da brauchen wir 

hochreine Druckluft“, 

erklärt U. S., der mit seiner 

Druckluftversorgung hoch 

zufrieden ist. 

Zumal sie dank der in 

jedem Kompressor 

integrierten 

Plattenwärmetauscher 

auch noch eine Menge 

Primärenergie 

beim Erzeugen der großen 

Mengen 

für Reinigungszwecke 

erforderlichen 

Brauchwassers einspart. 

considerable primary 

energy when producing the 

large volumes of service 

water required for 

cleaning. 

ainda enorme satisfação em 

relação ao seu sistema de 

ar comprimido – sobretudo 

dado que os permutadores 

de calor em forma de placa, 

integrados em cada 

compressor, permitem 

poupar uma quantidade 

considerável de energia 

primária durante a 

produção de grandes 

volumes de água de serviço 

necessários para a limpeza. 
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ANEXO D. 

Excerto de tradução e revisão do ficheiro: MAN_CAB 

Par de Línguas: EN - PT 

ORIGINAL TRADUÇÃO REVISÃO 

Actions to be taken to 

control the identified risk: 

Medidas a tomar para 

controlar o risco 

identificado: 

Medidas a tomar para 

controlar o risco 

identificado: 

1. Specific Site 

Requirements/Rules, as 

indicated in the induction, 

must be strictly adhered to! 

1. Os requisitos 

específicos do local de 

implantação devem ser 

rigorosamente cumpridos, 

conforme indicado na 

introdução! 

1. Os requisitos 

específicos do local de 

implantação devem ser 

rigorosamente cumpridos, 

conforme indicado na 

introdução! 

2. Only authorised 

personnel who are 

competent/trained and 

experienced in the specific 

task(s) being carried out 

shall be involved. A 

minimum of two personnel 

to perform any assembly 

operation is required. 

2. Apenas pessoal 

autorizado, com a devida 

competência/formação e 

experiência na(s) tarefa(s) 

específica(s) a executar, 

pode estar envolvido na(s) 

mesma(s). São necessárias, 

pelo menos, duas pessoas 

para realizar qualquer 

operação de montagem. 

2. Apenas pessoal 

autorizado, com a devida 

competência/formação e 

experiência na(s) tarefa(s) 

específica(s) a executar, 

pode estar envolvido na(s) 

mesma(s). São necessárias, 

pelo menos, duas pessoas 

para realizar qualquer 

operação de montagem. 

3. Test and Thorough 

Examination Certificates 

must be available and 

checked by the H&S for all 

associated lifting 

equipment, lifting 

machinery and work at 

height equipment/fall arrest 

before works commence. 

3. Os testes e os 

certificados das inspecções 

completas relativos ao 

equipamento e máquinas 

de elevação e equipamento 

para trabalhos em 

altura/prevenção de quedas 

devem ser disponibilizados 

e verificados pelo 

3. Os testes e os 

certificados das inspecções 

completas relativos ao 

equipamento e máquinas de 

elevação e equipamento 

para trabalhos em 

altura/prevenção de quedas 

devem ser disponibilizados 

e verificados pelo 
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Inspections on plant and 

equipment including 

ladders, electrical 

equipment e.c.t are to be 

carried out as per statutory 

requirements such as 

LOLER and PUWER and 

records are to be kept by the 

Site agent/HS. 

responsável de S&S antes 

do início dos trabalhos. As 

inspecções às máquinas e 

ao equipamento, incluindo 

escadas, equipamento 

eléctrico, etc., devem ser 

realizadas em 

conformidade com 

requisitos legais como 

LOLER e PUWER e os 

registos devem ser 

guardados pelo 

responsável do local de 

implantação/S&S. 

responsável de S&S antes 

do início dos trabalhos. As 

inspecções às máquinas e 

ao equipamento, incluindo 

escadas, equipamento 

eléctrico, etc., devem ser 

realizadas em conformidade 

com requisitos legais como 

LOLER e PUWER e os 

registos devem ser 

guardados pelo responsável 

do local de 

implantação/S&S. 

4. Daily/Weekly 

inspections will be carried 

out and records kept by the 

site agent/H&S. 

4. Devem ser 

efectuadas inspecções 

diárias/semanais e 

mantidos registos das 

mesmas pelo responsável 

do local de 

implantação/S&S. 

4. Serão efectuadas 

inspecções diárias/semanais 

e mantidos registos das 

mesmas pelo responsável 

do local de 

implantação/S&S. 

5. All portable 

electrical tools must have a 

pat test. Only 110v power 

tools are permitted for use 

on site, RCD’s must be 

incorporated in extension 

cables/system to 

transformers. 

5. Todas as 

ferramentas eléctricas 

portáteis devem ser 

submetidas ao teste PAT. 

Apenas é permitido o uso 

de ferramentas com uma 

potência de 110V no local 

de implantação, devendo 

ser instalados DDR nos 

cabos de extensão/sistema 

dos transformadores. 

5. Todas as 

ferramentas eléctricas 

portáteis devem ser 

submetidas ao teste PAT. 

Apenas é permitido o uso 

de ferramentas com uma 

potência de 110V no local 

de implantação, devendo 

ser instalados DDR nos 

cabos de extensão/sistema 

dos transformadores. 

6. All hand tools shall 6. Antes de serem 6. Antes de serem 
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be checked before use for 

serviceability, condition, 

correct for the task and any 

faults found shall be 

reported to the supervisor 

and only rectified by a 

competent person. Where 

this is not possible the tool 

shall be withdrawn from 

service. 

usadas, todas as 

ferramentas manuais 

devem ser verificadas 

quanto à sua 

funcionalidade, estado e 

adequação à tarefa e 

quaisquer anomalias 

identificadas devem ser 

comunicadas ao supervisor 

e rectificadas apenas por 

uma pessoa competente. 

Se isto não for possível, a 

ferramenta não pode ser 

mais utilizada. 

usadas, todas as ferramentas 

manuais devem ser 

verificadas quanto à sua 

funcionalidade, estado e 

adequação à tarefa e 

quaisquer anomalias 

identificadas devem ser 

comunicadas ao supervisor 

e rectificadas apenas por 

uma pessoa competente. Se 

isto não for possível, a 

ferramenta não pode ser 

mais utilizada. 

7. Access to the 

working area during lifting, 

moving or fitting operations 

will be restricted to those 

intrinsically involved in the 

work at hand. The work 

area will be delineated & 

signage placed with cones 

or similar having a 

minimum radius of 20m 

from where the load is to be 

lifted. No person shall stand 

below under/beneath a 

suspended load or operate 

in an area, where the 

continuation of work puts 

them at risk of being under 

a suspended load or at risk 

of being trapped between 

7. O acesso à zona de 

trabalho durante as 

operações de elevação, 

movimentação ou 

montagem será limitado ao 

pessoal intrinsecamente 

envolvido no trabalho em 

questão. A zona de 

trabalho será delimitada e 

sinalizada por meio de 

cones ou material 

semelhante, num raio 

mínimo de 20 m a partir 

do local onde a carga será 

elevada. Ninguém poderá 

colocar-se por baixo de 

uma carga suspensa ou 

trabalhar em zonas onde a 

continuidade das 

7. O acesso à zona de 

trabalho durante as 

operações de elevação, 

movimentação ou 

montagem será limitado ao 

pessoal intrinsecamente 

envolvido no trabalho em 

questão. A zona de trabalho 

será delimitada e sinalizada 

por meio de cones ou 

material semelhante, num 

raio mínimo de 20 m a 

partir do local onde a carga 

será elevada. Ninguém 

poderá colocar-se por baixo 

de uma carga suspensa ou 

trabalhar em zonas onde a 

continuidade das operações 

os coloque em risco de ficar 
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load/rigging and fixed 

objects 

(entrapment/crushing); this 

includes the Nacelle fitted 

hoist system (beam), blade 

frames, and counter weights 

e.c.t during lifting 

operations unless it is 

strictly necessary and prior 

permission/risk assessment 

and method statement 

concur. 

operações os coloque em 

risco de ficar debaixo de 

uma carga suspensa ou 

presos entre a 

carga/máquina e objectos 

fixos 

(entalamento/esmagament

o) - tais como o sistema de 

elevação da nacelle 

(barra), pás e contrapesos, 

etc. - durante as operações 

de elevação, salvo se isso 

for estritamente necessário 

e se a autorização 

prévia/avaliação de risco e 

a descrição do método o 

permitir. 

debaixo de uma carga 

suspensa ou presos entre a 

carga/máquina e objectos 

fixos 

(entalamento/esmagamento) 

- tais como o sistema de 

elevação da nacelle 

(travessa), pás e 

contrapesos, etc. - durante 

as operações de elevação, 

salvo se isso for 

estritamente necessário e se 

a autorização 

prévia/avaliação de risco e a 

descrição do método o 

permitir. 

8. There will be 

effective signaling or 

communication 

arrangements between all 

personnel carrying out the 

tasks/lifts to enable the load 

to be handled safely. Radio 

systems shall be used where 

required and these must be 

compatible with the Crane 

Operator/Controller. 

 

8. Para garantir o 

manuseamento seguro da 

carga, serão estabelecidas 

formas de sinalização ou 

comunicação eficazes 

entre todo o pessoal que 

executa as 

tarefas/elevações. Sempre 

que necessário, deverão 

ser usados sistemas de 

rádio compatíveis com o 

do operador/controlador da 

grua. 

8. Para garantir o 

manuseamento seguro da 

carga, serão estabelecidas 

formas de sinalização ou 

comunicação eficazes entre 

todo o pessoal que executa 

as tarefas/elevações. 

Sempre que necessário, 

deverão ser usados sistemas 

de rádio compatíveis com o 

do operador/controlador da 

grua. 

9. All hooks used for 

lifting will be inspected for 

damage by chemical 

9. Todos os ganchos 

usados na elevação serão 

inspeccionados quanto a 

9. Todos os ganchos 

usados na elevação serão 

inspeccionados quanto a 
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substances or cracks or 

whose safety catches that 

do not fit into the beak must 

be replaced. All hooks will 

need to be fitted with a 

safety catch or be shaped to 

prevent the load from 

coming off the hook. 

Chains may only be shorted 

correctly by means of chain 

shortening clutch, they will 

not be shortened by use of 

bolts passed through the 

links. 

danos causados por 

substâncias químicas ou a 

fissuras e os fechos de 

segurança que não 

encaixem na extremidade 

deverão ser substituídos. 

Todos os ganchos devem 

ter instalado um fecho de 

segurança ou ser adaptados 

para evitar que a carga se 

solte do gancho. As 

correntes apenas podem 

ser encurtadas com garras 

para esse efeito, sendo 

proibido o seu 

encurtamento com a 

colocação de parafusos nos 

elos. 

danos causados por 

substâncias químicas ou a 

fissuras e os fechos de 

segurança que não 

encaixem na extremidade 

deverão ser substituídos. 

Todos os ganchos devem 

ter instalado um fecho de 

segurança ou ser adaptados 

para evitar que a carga se 

solte do gancho. As 

correntes apenas podem ser 

encurtadas com garras para 

esse efeito, sendo proibido 

o seu encurtamento com a 

colocação de parafusos nos 

elos. 

10. Banks men hooking 

and removing chains from 

units must be attached with 

the use of a Safety Harness 

& Inertia reel block and the 

use of bean bags where 

required/allowed as per 

Working at Height 

Regulations 2005. Do not 

place hands under or 

between parts that are being 

manipulated. 

10. Os assistentes de 

manobras que colocam e 

retiram correntes das 

unidades devem estar 

seguros com um arnês de 

segurança e um rolete de 

inércia, devendo usar 

sacos de feijão sempre que 

necessário/permitido, em 

conformidade com os 

regulamentos aplicáveis a 

trabalhos em altura de 

2005. Não deve colocar as 

mãos por baixo ou entre 

peças que estejam a ser 

10. Os assistentes de 

manobras que colocam e 

retiram correntes das 

unidades devem estar 

seguros com um arnês de 

segurança e um rolete de 

inércia, devendo usar sacos 

de amortecimento da queda 

sempre que 

necessário/permitido, em 

conformidade com os 

regulamentos aplicáveis a 

trabalhos em altura de 2005. 

Não deve colocar as mãos 

por baixo ou entre peças 
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manuseadas. que estejam a ser 

manuseadas. 

11. Caution must be 

exercised when handling 

guide ropes during lifting 

operations due to uneven 

ground, slippery surfaces, 

burrowing animal holes, 

obstacles and or shadows 

cast by artificial lighting. 

The guide ropes must never 

be tied to operators or fixed 

points. In the event of gusty 

winds, the guide lines 

should be passed around a 

fixed point without tying 

them so that they can be 

pulled as necessary for 

stabilization. The minimum 

length is to be height plus 

20 meters. Guides persons 

are to maintain vigilance of 

their footing due to the 

nature of the undulating 

terrain. They shall not 

blindly walk backwards, 

direction of travel and full 

vision is to be maintained at 

all times. Safety footwear 

shall also afford suitable 

ankle support. 

11. As cordas de 

orientação devem ser 

manuseadas com cuidado 

durante as operações de 

elevação devido a terrenos 

acidentados, superfícies 

escorregadias, tocas de 

animais, obstáculos e/ou 

sombras projectadas por 

iluminação artificial. As 

cordas de orientação nunca 

deverão ser amarradas aos 

trabalhadores ou a pontos 

fixos. Em caso de rajadas 

de vento, as cordas de 

orientação devem ser 

passadas à volta de um 

ponto fixo sem as amarrar, 

de modo a que possam ser 

puxadas, se necessário, 

para a sua estabilização. O 

comprimento mínimo é 

igual à altura mais 20 

metros. Os operadores das 

cordas de orientação 

devem prestar atenção à 

posição em que colocam 

os pés, devido à natureza 

do terreno acidentado. Não 

podem andar para trás sem 

ver onde colocam os pés, 

11. As cordas de 

orientação devem ser 

manuseadas com cuidado 

durante as operações de 

elevação devido a terrenos 

acidentados, superfícies 

escorregadias, tocas de 

animais, obstáculos e/ou 

sombras projectadas por 

iluminação artificial. As 

cordas de orientação nunca 

deverão ser amarradas aos 

trabalhadores ou a pontos 

fixos. Em caso de rajadas 

de vento, as cordas de 

orientação devem ser 

passadas à volta de um 

ponto fixo sem as amarrar, 

de modo a que possam ser 

puxadas, se necessário, para 

a sua estabilização. O 

comprimento mínimo é 

igual à altura mais 20 

metros. Os operadores das 

cordas de orientação devem 

prestar atenção à posição 

em que colocam os pés, 

devido à natureza do 

terreno acidentado. Não 

podem andar para trás sem 

ver onde colocam os pés, 
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devendo manter sempre o 

sentido de marcha e um 

campo de visão total. O 

calçado de segurança deve 

também permitir o apoio 

apropriado do tornozelo. 

devendo manter sempre o 

sentido de marcha e um 

campo de visão total. O 

calçado de segurança deve 

também permitir o apoio 

apropriado do tornozelo. 

[…] […] […] 

Fall arrest/work positioning 

equipment must be utilised 

for all work at height 

Work positioning 

equipment must be backed 

up by fall arrest provision, 

the Somain slider is to be 

used in conjunction with the 

life line for ascending and 

descending the internal 

ladder system. Work 

positioning backed up by 

Fall arrest attached to a 

suitable anchor or 

reinforced rung is to be 

utilised at all times! 

Durante a execução de 

trabalhos em altura, deve 

utilizar equipamento anti-

queda e equipamento de 

posicionamento no 

trabalho. 

O equipamento de 

posicionamento no 

trabalho deve ser 

complementado com 

equipamento anti-queda; o 

sistema deslizante Somain 

deve ser usado juntamente 

com a corda de orientação 

para subir e descer no 

sistema de escadas interno. 

Deve utilizar sempre um 

sistema de posicionamento 

no trabalho 

complementado por um 

sistema anti-queda, preso a 

um ponto de fixação 

adequado ou a uma barra 

reforçada! 

Durante a execução de 

trabalhos em altura, deve 

utilizar equipamento anti-

queda e equipamento de 

posicionamento no 

trabalho. 

O equipamento de 

posicionamento no trabalho 

deve ser complementado 

com equipamento anti-

queda; o sistema deslizante 

Somain deve ser usado 

juntamente com a corda de 

orientação para subir e 

descer no sistema de 

escadas interno. Deve 

utilizar sempre um sistema 

de posicionamento no 

trabalho complementado 

por um sistema anti-queda, 

preso a um ponto de fixação 

adequado ou a uma barra 

reforçada! 

2.4 Protect and attach the 

chain hoist to the high 

2.4 Proteja e fixe o 

guincho com corrente ao 

2.4 Proteja e fixe o guincho 

com corrente ao cabo de 
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voltage cable ensure that 

155mm thickness is not 

exceeded as it will not pass 

through the upper section 

tool. At approximately 12-

13 m from the tip of the HV 

cable, fit the sleeve 

threaded with the steel 

towropes to reinforce the 

connection with the flanges 

around the cable and sleeve 

(fig 17). If the tower has 

cable routing trays 

throughout then the metal 

mesh is to be used (fig 18). 

cabo de alta tensão, 

assegurando-se de que a 

espessura de 155 mm não 

é excedida, caso contrário, 

não passará na ferramenta 

da secção superior. A 

cerca de 12-13 m da 

extremidade do cabo de 

alta tensão, instale a 

manga roscada com os 

cabos de reboque em aço 

para reforçar a ligação às 

flanges à volta do cabo e 

da manga (fig. 17). Se a 

torre possuir porta-cabos a 

todo o comprimento, então 

deve ser usada tela 

metálica (fig. 18). 

alta tensão, assegurando-se 

de que a espessura de 155 

mm não é excedida, caso 

contrário, não passará na 

ferramenta da secção 

superior. A cerca de 12-13 

m da extremidade do cabo 

de alta tensão, instale a 

manga roscada com os 

cabos de reboque em aço 

para reforçar a ligação às 

flanges à volta do cabo e da 

manga (fig. 17). Se a torre 

possuir porta-cabos a todo o 

comprimento, então deve 

ser usada malha metálica 

para cabos (fig. 18). 

2.5 Place the duct tape 

around the mesh sleeve (fig 

19) and insert the hooks of 

the sleeve onto the hoist 

hook and cover the joint 

with duct tape (fig 20). Fit 

ties to fix the chain to the 

HV cable approximately 

every 50cm until the end of 

the cable. At each point 

where the ties are fitted 

place duct tape to prevent 

the cable from getting stuck 

during the hoisting process 

(fig 21). 

2.5 Coloque fita adesiva à 

volta da manga de tela 

(fig. 19) e introduza os 

ganchos da manga no 

gancho de elevação, 

tapando a ligação com fita 

adesiva (fig. 20). Instale 

abraçadeiras para fixar a 

corrente ao cabo de alta 

tensão, aproximadamente 

de 50 em 50 cm a todo o 

comprimento do cabo. Em 

cada ponto de fixação das 

abraçadeiras, coloque fita 

adesiva para evitar que o 

2.5 Coloque fita adesiva à 

volta da manga de malha 

(fig. 19) e introduza os 

ganchos da manga no 

gancho de elevação, 

tapando a ligação com fita 

adesiva (fig. 20). Instale 

abraçadeiras para fixar a 

corrente ao cabo de alta 

tensão, aproximadamente 

de 50 em 50 cm a todo o 

comprimento do cabo. Em 

cada ponto de fixação das 

abraçadeiras, coloque fita 

adesiva para evitar que o 
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cabo fique preso durante o 

processo de elevação (fig. 

21). 

cabo fique preso durante o 

processo de elevação (fig. 

21). 

Manual Handling Risk of 

Strains 

A minimum of two persons 

to conduct cable handling, 

protective gloves to be 

worn and pre-start warm up 

exercises shall be 

undertaken to minimise the 

risk of strains. 

Risco de choque durante o 

manuseamento manual 

São necessárias, pelo 

menos, duas pessoas para 

manusear os cabos, as 

quais devem usar luvas de 

protecção e realizar 

exercícios de aquecimento 

antes de iniciar as 

operações, de forma a 

minimizar o risco de 

choque. 

Risco de distensões 

musculares durante a 

movimentação manual 

São necessárias, pelo 

menos, duas pessoas para a 

movimentação dos cabos, 

as quais devem usar luvas 

de protecção e realizar 

exercícios de aquecimento 

antes de iniciar as 

operações, de forma a 

minimizar o risco de 

distensões musculares. 

2.6 The upper loop is to be 

prepared before the hoisting 

of the HV cable; this 

requires two personnel due 

to the weight and nature of 

the lift. 

2.6 O circuito superior 

deve ser preparado antes 

da elevação do cabo de 

alta tensão; são precisas 

duas pessoas devido ao 

peso e ao tipo de elevação. 

2.6 O circuito superior deve 

ser preparado antes da 

elevação do cabo de alta 

tensão; são precisas duas 

pessoas devido ao peso e ao 

tipo de elevação. 

2.7 To hoist the cable 5 

operatives are required: 

• One at the reel, 

guiding the unrolling of the 

HV cable. 

• Two (one at the 

tower door and one at the 

base of the internal ladder) 

pushing and guiding the 

cable and then one 

ascending the tower 

2.7 Para elevar o cabo, são 

necessários 5 operadores: 

• Um operador na 

bobina, que orienta o 

desenrolamento do cabo 

de alta tensão. 

• Dois operadores 

(um na porta da torre e 

outro na base da escada 

interna) para empurrar e 

direccionar o cabo e ainda 

2.7 Para elevar o cabo, são 

necessários 5 operadores: 

• Um operador na 

bobina, que orienta o 

desenrolamento do cabo de 

alta tensão. 

• Dois operadores (um 

na porta da torre e outro na 

base da escada interna) para 

empurrar e direccionar o 

cabo, e um irá subir à torre 
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ensuring that the wire 

passes through the U-bolts, 

loops, etc. 

• Another 

accompanying the actual 

hoisting cable, preventing it 

from getting caught. 

• One working the 

hoist. 

outro que irá subir à torre 

para verificar se o fio 

atravessa os parafusos em 

U, os circuitos, etc. 

• Outro operador irá 

monitorizar o próprio cabo 

de elevação, evitando que 

o mesmo fique preso. 

• Um operador ficará 

responsável pelo sistema 

de elevação. 

para verificar se o fio 

atravessa os parafusos em 

U, os circuitos, etc. 

• Outro operador irá 

monitorizar o próprio cabo 

de elevação, evitando que o 

mesmo fique preso. 

• Um operador ficará 

responsável pelo sistema de 

elevação. 
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ANEXO E. 

Excerto de tradução e revisão do ficheiro: MAN_NACL 

Par de Línguas: EN – PT 

ORIGINAL TRADUÇÃO REVISÃO 

1.1 Access to the Nacelle is 

via the door fitted to the 

side. 

1.1 O acesso à nacelle é 

feito através da porta 

lateral. 

1.1 O acesso à nacelle é 

feito através da porta 

lateral. 

1.2 Assemble the beacon. 

For each model of beacon 

follow Gamesa assembly 

instructions (see fig 1). 

1.2 Instale a luz rotativa. 

Siga as instruções de 

montagem da Gamesa para 

cada modelo de luz 

rotativa (ver fig. 1). 

1.2 Instale a luz rotativa. 

Siga as instruções de 

montagem da Gamesa para 

cada modelo de luz rotativa 

(ver fig. 1). 

1.3 Assemble the ultrasonic 

sensors, sonic and weather 

vane and the NRG 

anemometer within the 

supports (see fig 2). 

1.3 Monte os sensores 

ultra-sónicos, o cata-vento 

sónico e o anemómetro 

NGR nos suportes (ver fig. 

2). 

1.3 Monte os sensores ultra-

sónicos, o cata-vento sónico 

e o anemómetro NGR nos 

suportes (ver fig. 2). 

1.4 Check all cables pass 

inside the support to the 

Nacelle and place stuffing 

box in the hole and seal 

with silicon. Also seal in 

unions and guide (see fig 

3). 

1.4 Verifique se todos os 

cabos atravessam o 

suporte para a nacelle e 

coloque a caixa de 

empanque na abertura, 

vedando com silicone. 

Vede também as uniões e 

oriente (ver fig. 3). 

1.4 Verifique se todos os 

cabos atravessam o suporte 

para a nacelle e coloque a 

caixa de empanque na 

abertura, vedando com 

silicone. Vede também as 

uniões e o guia (ver fig. 3). 

1.5 Guide the vane and 

anemometer cables through 

the inclined beam as far as 

the upper beam, where they 

are introduced into a plastic 

guiding protective tube that 

is subsequently secured to 

1.5 Passe os cabos do cata-

vento e do anemómetro 

através da barra inclinada 

até à barra superior, onde 

são introduzidos num tubo 

de protecção plástico que é 

depois preso à barra (ver 

1.5 Passe os cabos do cata-

vento e do anemómetro 

através da barra inclinada 

até à barra superior, onde 

são introduzidos num tubo 

de protecção plástico que é 

depois preso à barra (ver 
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the beam (see figure 4). fig. 4). fig. 4). 

1.6 Pass the cables to the 

other side of the Nacelle 

inside the inclined beam 

and connected to the A6C 

box (see figure 5). 

1.6 Passe os cabos para o 

outro lado da nacelle, 

dentro da barra inclinada, e 

ligue-os à caixa A6C (ver 

figura 5). 

1.6 Passe os cabos para o 

outro lado da nacelle, 

dentro da barra inclinada, e 

ligue-os à caixa A6C (ver 

figura 5). 

1.7 Remove the protective 

covers from air vents, fans 

and the like utilising the 

MEWP where work is at 

height (see figure 6-8). 

1.7 Retire as tampas de 

protecção dos 

respiradouros, das 

ventoinhas e outros 

elementos semelhantes, 

utilizando a MEWP para 

realização dos trabalhos 

em altura (ver figuras 6-8). 

1.7 Retire as tampas de 

protecção dos 

respiradouros, das 

ventoinhas e outros 

elementos semelhantes, 

utilizando a PEMT para 

realização dos trabalhos em 

altura (ver figuras 6-8). 

1.8 Remove the air intake 

protection for the 

transformer, to access this 

you must enter the exit 

hatch for the hoist, beware 

of entrapment (see figure 

9). 

1.8 Retire a protecção da 

entrada de ar para o 

transformador; para aceder 

ao mesmo, tem de entrar 

na escotilha de saída do 

guincho, devendo ter 

atenção a possíveis 

entalamentos (ver figura 

9). 

1.8 Retire a protecção da 

entrada de ar para o 

transformador; para aceder 

ao mesmo, tem de entrar na 

escotilha de saída do 

guincho, devendo ter 

atenção a possíveis 

entalamentos (ver figura 9). 

1.9 Place and seal with 

silicon the deflectors onto 

the side fans (utilising the 

MEWP) where the work is 

at height. 

1.9 Coloque os deflectores 

nas ventoinhas laterais e 

vede com silicone (em 

caso de trabalhos em 

altura, utilize a MEWP). 

1.9 Coloque os deflectores 

nas ventoinhas laterais e 

vede com silicone (em caso 

de trabalhos em altura, 

utilize a PEMT). 

1.10 Remove the protective 

cover from the main axis 

utilising the MEWP (see fig 

12), roll up the hydraulic 

and hand cables clear for 

1.10 Remova a cobertura 

de protecção do eixo 

principal usando a MEWP 

(ver fig. 12), faça subir os 

cabos hidráulicos e 

1.10 Remova a cobertura de 

protecção do eixo principal 

usando a PEMT (ver fig. 

12), faça subir os cabos 

hidráulicos e manuais para 
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the assembly of the axle 

housing (see fig 13,14) and 

clean away the preservation 

grease ensuring that that 

materials used to clean it 

are disposed of correctly 

(see fig 15). 

manuais para permitir a 

montagem do alojamento 

do eixo (ver fig. 13,14) e 

limpe o lubrificante de 

conservação, tendo o 

cuidado de eliminar 

correctamente os materiais 

usados nessa limpeza (ver 

fig. 15). 

permitir a montagem do 

alojamento do eixo (ver fig. 

13,14) e limpe o 

lubrificante de conservação, 

tendo o cuidado de eliminar 

correctamente os materiais 

usados nessa limpeza (ver 

fig. 15). 

1.11 Replace the protective 

cover if the axle housing is 

not going to be fitted within 

the week (7 days) but 

should remain easily 

removable from the inside 

of the Nacelle, by merely 

reaching from the 

hatchway. 

1.11 Caso o alojamento do 

eixo não seja montado no 

espaço de uma semana (7 

dias), substitua a cobertura 

de protecção, devendo esta 

ser facilmente removível 

da nacelle através da 

escotilha. 

1.11 Caso o alojamento do 

eixo não seja montado no 

espaço de uma semana (7 

dias), volte a colocar a 

cobertura de proteção, 

devendo esta ser facilmente 

removível pela escotilha, a 

partir do interior da nacelle. 

1.12 The main shaft flange 

must be cleaned thoroughly 

before assembly on the final 

tower section and the 

assembly to the Hub. 

1.12 A flange do eixo 

principal deve ser bem 

limpa antes de ser 

instalada na secção final 

da torre e antes da 

montagem no cubo. 

1.12 O flange do eixo 

principal deve ser bem 

limpa antes de ser instalada 

na secção final da torre e 

antes da montagem no 

cubo. 

 

 


