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Resumo 

 

Este relatório apresentará os trabalhos realizados durante o estágio curricular 

decorrido na empresa de tradução AP | Portugal, em regime full-time no período 

compreendido entre 10 de fevereiro e 31 de abril de 2013. Apresentar-se-ão também 

alguns projetos de tradução realizados para outras empresas de tradução e instituições 

como freelancer, executados no mesmo ano. 

Os primeiros capítulos vão apresentar a empresa de tradução: a organização da 

empresa, o funcionamento do escritório, as condições do estágio, os recursos e as 

ferramentas utilizadas. 

Segue-se uma abordagem teórica, onde vão ser tratados e comparados diferentes 

autores, cujas teorias foram consideradas seja como linhas de orientação durante os 

trabalhos e fases de um projeto de tradução, seja como método para resolver alguns 

problemas de tradução. 

Serão por fim apresentados alguns exemplos de traduções, analisando os 

problemas enfrentados e as soluções escolhidas. 
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Abstract 

 

This report will present the work developed during the curricular internship in 

the translation company AP | Portugal, in full-time from 10 February to 31 April 2013, 

as well as translation projects for other companies and institutions as a freelancer 

completed in the same year. 

The first chapters will present the translation company: the company’s 

organization, the office’s functioning, the internship environment, the resources and the 

tools that were used. 

These chapters will be followed by a theoretical approach, analyzing and 

comparing different authors and theories, which were used as guidelines during the 

translation projects, as well as methodological tools in order to solve several problems 

encountered in the translation process. 

Finally, some examples of translations will be presented so as to analyze the 

problems occurred and the chosen solutions. 
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1. Introdução 

 

Este relatório tem o objetivo de apresentar o estágio curricular realizado como 

conclusão, e em via profissionalizante, do Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos, variante português - inglês, da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, na empresa AP | Portugal, bem como alguns trabalhos efetuados como freelancer 

para outras empresas de tradução.  

A experiência profissional do estágio permitiu aplicar disciplinas teóricas e 

práticas adquiridas durante o mestrado, e aprender a lidar com as dinâmicas que 

ocorrem dentro de uma empresa – aceitação de um projeto de tradução, divisão das 

tarefas, a importância dos prazos, o feedback do cliente – e também a utilização de 

programas específicos para a tradução e revisão dos documentos. 

As traduções como freelancer foram muito diferentes daquelas realizadas 

durante o estágio, pois centraram-se em textos de natureza jurídica , tendo sido portanto 

necessária uma organização dos trabalhos mais focada na pesquisa de documentos 

oficiais e de glossários para confirmar os termos específicos e não foi preciso tratar da 

formatação. 

O relatório vai-se focar portanto mais nas dificuldades principais enfrentadas 

durante os trabalhos, seja na aprendizagem dos programas quer nas tarefas de tradutor, 

revisor, proofreader e outras, e vão ser apresentados exemplos de textos e de opções de 

tradução escolhidas. 

 

 

1.1. Apresentação da empresa 

 

A AP | Portugal é uma empresa de tradução ativa no mercado desde 1998, 

especializada em serviços linguísticos a nível nacional e internacional. Os serviços 

centrais estão situados em Lisboa e no Porto. Certificada pela norma EN 15038, oferece 
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serviços de tradução, revisão, proofreading, transcrição, paginação, interpretação, 

legendagem, localização e software. As línguas de trabalho principais são inglês, 

francês, espanhol, alemão e italiano e os profissionais são especializados em vários 

tipos de textos, como por exemplo documentos legais, técnicos e científicos, mas 

também textos de marketing e economia. Membro da ATA – American translators 

association, a AP contribuiu para a criação de duas entidades de apoio na área da 

tradução, a LEXIS PRO – Comunidade internacional de profissional em serviços 

linguísticos, e o CATTI – Centro de apoio aos tradutores, transcritores e intérpretes.  

A equipa da empresa, durante o período do estágio, estava dividida em cinco 

partes: 

- O DIRI (Departamento Informativo de Relações Internacionais); 

- O CATTI (Centro de apoio aos tradutores, transcritores e interpretes); 

- Os internos (advogados, intérpretes, os especialistas em marketing e 

multimédia); 

- Os colaboradores (profissionais freelancer); 

- Os estagiários (quatro portugueses e três estrangeiros). 

 

Dos seus estagiários a empresa requer um bom conhecimento do MS Office e 

uma preparação adequada nas línguas de trabalho. O regime de full-time, que abrangeu 

a  maior parte dos estagiários, permitiu aprender a trabalhar nas várias áreas da empresa 

e adquirir uma competência profissional através das tarefas que foram atribuídas. 

Durante os três meses de estágio foram feitas traduções, revisões, releituras, DTP 

(desktop publishing), bem como atendimento direto ao cliente, reuniões com os 

tradutores e os revisores para organizar e discutir as entregas. Antes de trabalhar em 

áreas ou com programas novos era feita uma breve formação pelo CATTI e os trabalhos 

dos estagiários foram sempre revistos antes da entrega final. 
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1.1.1. Procedimentos 

 

Da aceitação de um projeto de tradução à entrega o procedimento dentro da 

empresa é o seguinte: o back-office e o CATTI são encarregues da parte do project 

manager (os estagiários nunca tiveram esta tarefa) e dividem as tarefas entre os 

colaboradores internos e os freelancers. A seguir, verificando a disponibilidade de cada 

interno no departamento de tradução, são estabelecidas as tarefas e os prazos de entrega. 

As tarefas eram sempre diferentes e era fundamental confirmar a respetiva aceitação e 

respeitar os prazos, de maneira a que pudesse ser cumprido todo o processo de tradução 

antes da entrega final.  

Quase todas as tarefas são organizadas e trabalhadas na plataforma da 

ferramenta Wordbee,
1
 programa que permite criar uma ficha com todas as informações 

do cliente, todos os prazos e os orçamentos. Através do correio eletrónico interno foi 

possível manter uma boa organização dos trabalhos, e confirmar eventuais recursos, 

glossários e artigos pesquisados durante o projeto.  

 

 

1.1.2. Wordbee: ferramenta utilizada pela empresa 

 

Na empresa AP | Portugal a ferramenta de tradução assistida por computador 

(CAT tool) utilizada foi o Wordbee.
2
 Tal como as ferramentas que foram estudadas em 

disciplinas durante o primeiro ano de Mestrado, ou seja SDLX e Trados, este software 

funciona com memórias de tradução. Os conhecimentos adquiridos na aprendizagem 

destes programas permitiram dominar ao fim de pouco tempo este novo programa. 

Criado em 2008, o Wordbee possui as mesmas características de outros CAT tools para  

 

 

                                                           
1
. Explicação em detalhe do programa no parágrafo seguinte. 

2
. Hiperligação para visitar o site da empresa: http://www.wordbee.com/. 

http://www.wordbee.com/
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gerir os projetos, mas sem a necessidade de instalar um software no computador, porque 

é baseado na web. Este programa é destinado às empresas porque facilita a organização 

dos projetos e dos profissionais da área dos serviços linguísticos, bem como dos 

tradutores freelancers, assegurando uma plataforma on-line que não põe obstáculos à 

mobilidade; além disso disponibiliza um free-trial de 30 dias para aprender mais 

rapidamente a criação, gestão e o arquivamento dos projetos. É suficiente dar o nome e 

um endereço de correio eletrónico e em pouco tempo recebe-se todos os dados 

necessários para efetuar o login e um guia introdutório em formato PDF, o User Guide 

Freelance Translators, que explica o programa e o ambiente de trabalho. 

Todos os projetos estão organizados numa página que recolhe as informações do 

cliente, os documentos, os (eventuais) documentos de apoio como por exemplo os 

glossários ou as bases terminológicas, os nomes do tradutor, do revisor, e do project 

manager, e as datas que envolvem as várias fases do projeto – aceitação, entrega da 

tradução, entrega da revisão, entrega final. 

Aqui em baixo os passos que envolvem a criação de um projeto: 

 

 

Imagem 1 – Criação de um projeto na ferramenta Wordbee
3
 

 

 

                                                           
3
. Imagem retirada do “Guia Introdutório ao Wordbee Translator – Freelance Edition”, 

documento disponibilizado pela empresa durante o estágio, estando disponível no site da empresa na 

seguinte hiperligação: http://www.apportugal.com/?s=18&ss=57. 

http://www.apportugal.com/?s=18&ss=57
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A primeira página, New project details, consta de três partes: Details (Detalhes), 

Requirements (requisitos) e Comments (comentários). Nos Detalhes inserimos o nome 

do projeto, a referência (numero do projeto ou mês e ano), nome do project manager, 

nome do cliente, data de receção e de entrega e preço do trabalho. Na parte dos 

Requisitos temos as instruções (se forem entregues em conjunto com o documento), as 

línguas de partida e de chegada, a área e o serviço (tradução, revisão, tradução 

certificada, proofreading, layouting) e, no fim, os Comentários. 

A segunda página, Documents (Documentos), tem algumas pastas criadas 

automaticamente com a língua de partida e a de chegada para carregar os documentos. 

Depois disso temos três opções para proceder à tradução do documento: 

 

 Imagem 2 – Opções de tradução depois de carregar os documentos (Wordbee)
4
 

  

 Com a primeira opção No, o documento será utilizado apenas como referência, 

com a opção Yes, offline o prestador irá descarregar o documento que será traduzido 

com outra ferramenta de tradução assistida pelo computador sem o interface web do 

Wordbee; com a opção Yes, online será definido o processo de tradução através da 

interface Web do Wordbee Translator. 

 A terceira fase é Resources (Recursos), ou seja a definição dos recursos 

linguísticos relacionados com o projeto, as memórias de tradução, os glossários, os 

documentos ou traduções de documentos que possam ser utilizados como bases 

terminológicas. 

 A quarta e quinta página são Word count e Work and delivery. A primeira  

 

 

                                                           
4
. Ver nota 3. 



Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

Relatório de estágio – AP | Portugal 

 7 

(Contagem de palavras) faz a contagem e também efetua uma pré-tradução dos  

documentos do projeto, de acordo com os parâmetros que forem estabelecidos; na 

segunda (Trabalho e entrega) temos o projeto finalizado e todas as informações relativas 

à tradução e revisão (in progress ou concluídas, com as relativas notas) e nesta fase, os 

documentos serão convertidos para o formato final e gravados. 

 

 

1.1.2.1. O ambiente de trabalho 

 

 

 Imagem 3 – O ambiente de trabalho (Wordbee)
5
 

 

Podemos ver que temos ao lado do painel da língua de partida aquele da língua 

de chegada, enquanto o terceiro painel mostra os matches das memórias de tradução ou 

documentos utilizados como base terminológica, e o quatro painel mostra o documento 

original.  

Os ícones no Wordbee são diferentes daqueles utilizados nos outros programas, 

  

 

                                                           
5
. Apresentação PowerPoint do Wordbee disponível no site da empresa na seguinte hiperligação: 

http://www.apportugal.com/?oID=56&s=1&ss=1&pag=1.  

http://www.apportugal.com/?oID=56&s=1&ss=1&pag=1
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apresentando-se abaixo a tabela explicativa do Guia Introdutório:  

 

Ícone Função Descrição 

 Undo (Anular) Anula a última alteração aplicada ao segmento. 

 Redo (Refazer) Repete a última ação anulada aplicada ao segmento. 

 Split or join current 

segment (Dividir ou 

unir o segmento atual)  

Divide ou une manualmente diferentes segmentos. 

Só lhe é permitido unir segmentos que fazem parte 

do mesmo parágrafo. 

 

 

Define segment 

constraints (Definir 

limites do segmento) 

Restringe o tamanho do segmento a um 

determinado número de píxeis. Útil para localizar 

interfaces ou outras aplicações de dimensões 

limitadas. 

 
Lock segment 

(Bloquear segmento) 

O segmento deixa de poder ser alterado. 

 Copy inline tags from 

source to target (Copiar 

etiquetas internas do 

original para a 

tradução) 

Copia as etiquetas do texto de partida para o texto 

de chegada (o texto não é copiado). Geralmente 

utilizado em traduções HTML. 

 Copy source text to 

target (Copiar texto de 

partida para o segmento 

de tradução) 

Copia o conteúdo do segmento de partida para o 

segmento de tradução. 

 Insert tags (Inserir 

etiquetas) 

Insere etiquetas no texto traduzido. Geralmente 

utilizado em traduções HTML. 

n/a Traduzir por motor Traduz o texto de chegada com o Google Translate. 
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(automaticamente)  O texto resultante é inserido automaticamente pelo 

Wordbee Translator na janela de edição. 

n/a Propagate translation 

(Propagar tradução) 

Se a frase que traduziu se repetir no texto, a sua 

tradução será automaticamente copiada quando a 

frase aparecer de novo. 

n/a View Text (Ver texto)  

Revisão 

Apresenta informação de texto adicional no painel 

de informação do Segmento.  

n/a Adicionar segmento 

atual ao recurso 

Adiciona o original e o texto de chegada a uma 

memória de tradução específica para posterior 

utilização. 

 

Tabela 1 – Instruções relativas aos ícones (Wordbee) 

 

A aprendizagem deste programa foi muito rápida, porque como explicado nas 

páginas anteriores, trata-se de uma ferramenta com uma utilização muito intuitiva e os 

textos de apoio não deixam espaço para dúvidas.  

 

 

1.2. Adaptação à empresa 

 

A primeira semana do estágio foi dedicada à recolha de todo o material útil para 

trabalhar nas diversas atividades. A leitura e análise dos manuais e documentos 

internos, assim como do site da empresa, tornaram clara a estrutura do escritório, a 

organização dos trabalhos e a filosofia da companhia. Foram portanto disponibilizados 

documentos internos da empresa que, através uma explicação detalhada, ilustravam 

todos os passos a seguir para executar um quality control, um DTP (desktop 
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publishing), uma certificação; textos sobre a diferença entre a revisão e a releitura, 

artigos sobre terminologia; manuais de utilizador dos programas de maior utilização, 

como o do Wordbee Translator, ou o manual de utilização sobre o sistema de 

administração web. Este último explicava a plataforma de gestão de websites, intranets 

e aplicações on-line, como pesquisar e filtrar conteúdos e contatos. 

A seguir foram feitas reuniões entre os project managers e os estagiários, depois 

da leitura dos manuais, com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas e treinar com 

alguns exemplos práticos os programas necessários para cumprir as nossas tarefas. 

Depois destes primeiros dias foi atribuída a primeira tarefa, a revisão do site da 

companhia na versão italiana.
6
 Este trabalho demorou muito mais do que era previsto, 

porque durante a revisão foram encontrados muitos erros, seja de tipo terminológico, de 

tipo fraseológico ou de tipo gramatical. Esta tarefa envolveu exclusivamente as páginas 

principais, devido ao facto de o site da empresa ter cerca de 63 páginas no total. 

Foi necessária uma seleção das páginas pelo facto de não ser a única tarefa prática, 

porque simultaneamente foram atribuídos trabalhos de quality control e de DTP que, 

antes de ser entregues ao project manager, eram verificados por uma outra colega. 

Uma tarefa paralela as outros trabalhos foi a organização das comunicações com 

os clientes e parceiros italianos, para serviços de tradução ou de interpretação. 

O primeiro projeto no qual todos os estagiários foram envolvidos foi o de um 

site que disponibiliza um elenco de empresas que oferecem vários tipos de serviços, 

como lojas, restaurantes e outras. O fluxo de trabalho envolveu várias tarefas: retirar os 

conteúdos, fazer a tradução para inglês, revisão e releitura, DTP, criação de uma página 

clone inglesa daquela em português, inserção de conteúdos e quality control; correção 

de eventuais erros linguísticos ou de formatação e publicação da página. Todas estas 

tarefas foram divididas dependendo da experiência prévia de cada estagiário, da 

combinação linguística e da formação recebida do CATTI até àquele momento. A 

dificuldade maior durante o desenvolvimento deste projeto foi conseguir cumprir a 

tarefa de DTP sem cometer erros de formatação: o texto de chegada, quando colocado  

 

 

                                                           
6
. Esta tarefa vai ser apresentada a seguir no parágrafo 2.3.1. que analisa os textos revistos. 
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dentro do site, estava muitas vezes desformatado ou diferente do original em relação ao 

tipo e tamanho de letra e às cores. Foi preciso uma verificação atenta e cuidadosa de 

cada parte do processo para garantir a qualidade deste trabalho. 

Outra problemática foi lidar com os tempos de entrega relativos a este projeto: sendo 

muitas as tarefas a dividir pelas estagiárias, foi preciso um ritmo de trabalho apertado e  

um bom espírito de equipa. 

Recebemos várias notificações do cliente: as metainformações por vezes não 

estavam traduzidas na totalidade, e foi preciso ajustar a tradução para não ultrapassar os 

carateres permitidos; os mapas e os slogans tinham partes a faltar ou desformatadas, 

mesmo quando se tinha verificado constantemente a coerência do layout. Nestes casos, 

para corrigir e validar, foi preciso desformatar a página e a seguir pôr cada secção do 

site no estilo e tamanho correto. 

O segundo projeto que envolveu toda a equipa foi relativo a uma base de dados 

internacional das principais agências de tradução e das principais empresas que 

disponibilizavam serviços linguísticos e de DTP.  

Outra tarefa permanente foi a revisão textual, como no caso de documentos em 

formato HTML, onde foi preciso trabalhar quase sempre em conjunto com um colega 

porque a dificuldade dos códigos devia sempre ser considerada, seja DTPs, seja revisão 

de textos traduzidos que tinham italiano como língua de chegada. 

Durante todo o período do estágio curricular, os participantes tinham sempre de 

entregar um resumo semanal ao responsável da empresa com um elenco das tarefas 

executadas para informar das atividades e do ritmo de trabalho. Além disso, para cada 

projeto e/ou tarefa, os projects managers bem como os colegas davam o feedback e 

conselhos para aumentar a qualidade e a produtividade.  

Uma verificação da nossa qualificação linguística relativa à língua portuguesa 

foi o teste sobre o novo acordo ortográfico, para assim demonstrar o conhecimento das 

mudanças mais relevantes no processo de escrita de um texto e também a nossa 

familiaridade com este novo tipo de regras ortográficas. 

Voltarei a falar do Acordo Ortográfico no terceiro capítulo, na parte relativa à 

retroversão. 
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2. Apresentação dos trabalhos efetuados durante o estágio 

 

Os trabalhos de tradução e revisão realizados durante o estágio foram poucos,  

porque infelizmente não tinha projetos com o italiano como língua de partida ou de 

chegada e alguns que surgiram requeriam uma maior experiência profissional. 

As tarefas principais foram de edição e revisão de documentos. A AP | Portugal tem 

uma organização de trabalho que permite aos estagiários adquirir experiência, 

respeitando as regras estabelecidas na norma Europeia EN 15038 de 2006. 

Uma agência de tradução certificada com a Norma Europeia tem que cumprir os 

requisitos para contratar os tradutores e revisores, bem como seguir todos os 

procedimentos que decorrem da aceitação do projeto até à entrega. 

Este capítulo vai tratar portanto, através de uma abordagem teórica e de alguns 

exemplos, das maiores dificuldades enfrentadas durante os trabalhos de tradução e 

revisão. 

 

 

2.1. Norma Europeia EN 15038 

 

Como descrito na Norma Europeia,
7
 O TSP, o translation service provider, é o 

profissional ou a empresa que presta os serviços de tradução e que tem de assegurar ao 

cliente a competência profissional, técnica e cultural completa, quer na língua de partida 

quer na língua de chegada, dos tradutores e revisores envolvidos no projeto. O tradutor 

além disso deve ter um conhecimento profissional adequado para a pesquisa 

terminológica e para o processamento do documento, e o título académico requerido 

 

                                                           
7
. Versão HTML do documento disponível (em formato pdf) através da segiunte hiperligação: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ArddQiEjdkJ:www.idiomaglobal.pt/documento

s/paginas/en15038_en.pdf 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ArddQiEjdkJ:www.idiomaglobal.pt/documentos/paginas/en15038_en.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ArddQiEjdkJ:www.idiomaglobal.pt/documentos/paginas/en15038_en.pdf
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deve pertencer à área de tradução; em alternativa o profissional tem que ter um 

equivalente desta qualificação ou cinco anos de experiência profissional documentada.  

A organização ou o tradutor que aceitem seguir esta norma têm de respeitar 

todos os requisitos além daqueles da qualidade do trabalho, como por exemplo as regras 

de preparação do projeto de tradução e de confidencialidade do documento. 

A preparação divide-se em três fases: administrativa, técnica e linguística.  

Na primeira fase procedemos ao registo do projeto e à atribuição das várias 

tarefas – para verificar em qualquer momento o andamento do projeto –, ao registo do 

nome e do contacto do cliente, do contrato de confidencialidade, da equipa de 

profissionais responsável pelo projeto, das datas de adjudicação e de entrega, do nome e 

descrição do material, do eventual glossário ou outro tipo de material de apoio fornecido 

pelo cliente, do material anterior do mesmo cliente (tradução ou base de dados), e 

muitos outros elementos. Cria-se assim uma espécie de tabela, ou melhor, uma ficha 

técnica que inclui todas as informações, todos os pormenores relativos ao projeto. 

A fase técnica implica a verificação por parte do TSP da adequação dos recursos 

técnicos e a seguir procede ao processamento de pré-tradução. Este implica uma 

preparação e segmentação do documento com o apoio de uma ferramenta CAT, uma 

sucessiva conversão do documento e um alinhamento. Nesta fase são preparados e 

definidos também os materiais de apoio dos tradutores. 

A fase linguística é a parte que interessa mais no próprio processo de tradução, 

porque descreve o processo de criação do texto de chegada. A norma indica que na fase 

linguística da preparação do projeto tem de ser efetuada uma análise aprofundada do 

texto de partida, um trabalho de terminologia e um guia de estilo. A análise tem a ver 

com a avaliação do tipo de texto e com as condições do cliente, a macroestrutura do 

documento – portanto o argumento principal, o registo, os elementos não-verbais – e a 

microestrutura textual, o léxico, a gramática, a pragmática. O trabalho de terminologia 

implica a organização de uma base de dados, a localização, uma constante verificação 

das concordâncias. Esta fase é essencial para o tradutor porque permite ter todas as fases 

organizadas em pormenor e conseguir, caso o cliente o peça, justificar todas as escolhas 

de processamento do documento. Finalmente o guia de estilo contribui para a definição 
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das escolhas relativas à pontuação, à fonte, à adaptação e especificação textual 

(se o tradutor achar necessário, ou se requerido do cliente). 

Com esta fase de preparação concluída, o documento pode ser traduzido da 

língua de partida à língua de chagada. As linhas de orientação principais durante a fase 

de tradução apresentadas no documento EN 15038, são as seguintes: 

 

Throughout this process, the translator shall pay attention to the following: 

a) Terminology: compliance with specific domain and client terminology, or any 

other terminology provided, as well as terminology consistency throughout the 

whole translation. 

b) Grammar: syntax, spelling, punctuation, orthotypography, diacritical marks. 

c) Lexis: lexical cohesion and phraseology. 

d) Style: compliance with the proprietary or client style guide, including register 

and language variants. 

e) Locale: local conventions and regional standards. 

f) Formatting (see Annex D). 

g) Target group and purpose of the translation. (10)
8
 

 

Tal como no processo de tradução, na fase seguinte de revisão – obrigatória para 

qualquer tipo de documento e de projeto, e que será verificada pelo TSP – é necessário 

ter a adequada preparação e atenção a todos os pormenores do texto, e avaliar se a 

coerência, o registo e o estilo respeitam o texto de partida e se estes estão de acordo e 

em coerência com a língua do texto de chegada. Esta fase de análise comparativa 

verifica se o original foi respeitado. O revisor deve ter as competências do tradutor e 

experiência de tradução na área em questão. Caso seja necessário para a qualidade final 

do trabalho, o revisor pode retraduzir partes do documento que considera não adequadas  

ao tipo de tradução, seja a nível terminológico, seja a nível estilístico. 

                                                           
8
. As citações deste relatório vão seguir a norma da MLA (Modern Language Association), 

indicada na bibliografia. 
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A terceira fase é a releitura, muitas vezes confundida com a revisão, mas este 

tipo de trabalho é bem diferente. É a última etapa de um serviço de tradução (caso o 

cliente não tenha pedido a quarta fase, o proofreading, uma revisão do texto mais 

focada na edição) e apenas tem em conta o texto da língua de chegada. “A tradução é 

mais do que uma simples transposição de um texto de uma língua para outra. Depois da 

tradução e revisão efetuadas, o texto na língua de chegada é relido com uma atenção 

particular”
9
 e são analisadas a gramática, a ortografia, a coerência, o estilo, e todos os 

elementos estruturais do texto.
10

  

A seguir, como verificação final, será efetuado o controlo de qualidade do 

documento, muito parecido com a fase de proofreading. Para um projeto de um serviço 

linguístico de tradução, o quality control prevê uma revisão ortográfica e formal do 

texto final, comparando-o com o texto de partida. Guardadas as alterações do 

documento, tem de ser preenchida uma checklist com as notas necessárias com tudo o 

que foi ou não realizado no documento. Depois de todas estas operações podemos 

proceder à entrega do material ao cliente. 

 

 

2.2. Elementos teóricos sobre a tradução 

 

Os estudos teóricos e as práticas de tradução realizados durante o mestrado, e as 

experiências profissionais na empresa e como freelancer, permitiram conhecer autores e 

procedimentos cruciais para seguir um processo de tradução que é essencial para obter  

 

 

                                                           
9
. Documento interno da empresa fornecido durante a formação “Qual a diferença entre a revisão 

e a releitura?”. 

10
. As transposições são analisadas também por Mona Baker (In other Words. A coursebook on 

translation 181-186); para a autora representam seja as preferências gerais de cada língua seja aquelas 

específicas das linguagens especializadas, que afetam portanto as várias partes do discurso – verbos, 

nomes – os níveis do enunciado – utilizar um hiperónimo em vez que o pronome, tornar uma palavra em 

uma frase – e a estrutura do enunciado – mudar a sintaxe e optar para uma hipotaxe em vez da parataxe.  
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um resultado final excelente. Conforme ilustrado com a Norma Europeia, o 

processamento do documento deve seguir alguns parâmetros fundamentais, tal como a 

própria tradução e a revisão. Na fase de preparação do documento, é efetuada a pesquisa 

de material útil para proceder à tradução e é realizada uma análise do público-alvo e a 

finalidade da tradução. O contexto do documento na língua de chegada pode ser muito 

diferente do original, e o tradutor não pode deixar de prestar a atenção necessária a estes 

fatores para prevenir uma tradução com uma imitação servil ou literal do texto de 

partida. 

Christiane Nord, indica o escopo (skopos) – do grego, σκοπός é o termo técnico 

utilizado para identificar o objetivo, a finalidade – e a lealdade, como os fatores 

determinantes para a análise de um texto e para um trabalho de tradução. 

A teoria do escopo (skopostheory) é uma abordagem teórica desenvolvida na Alemanha 

no final da década dos anos 70 por Hans Vermeer e aperfeiçoada por ele em conjunto 

com Katharina Reiss nos anos 80; esta teoria é orientada mais para a função do texto no 

seu contexto sociocultural do que para os aspetos microlinguísticos. Como explica 

Christina Shäffner numa obra coletânea da Mona Baker:  

 

it is not the source text as such or its effects on the source-text recipient ... that 

determines the translation process ... but the prospective function or skopos ... 

largely constrained by the target user (reader/listener) and his/her situation and 

cultural background” (Routledge Encyclopedia of Translation Studies 236). 

 

A finalidade do texto de chegada determina os métodos de tradução e as 

estratégias para produzir um resultado com uma função adequada ao contexto, tendo em 

consideração que pode diferir daquela do texto de partida. Esta teoria permite  que o 

mesmo texto seja traduzido de maneiras diferentes, dependendo dos pedidos da 

pessoa/organização que entregou o projeto ao tradutor. 
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Na obra mais conhecida de Ch. Nord, Text Analysis in Translation
11

 a autora define o 

tradutor como um “destinatário privilegiado” (12), porque a leitura do texto por não ser  

feita por necessidade própria, requer uma análise explícita que considera todos os 

fatores relevantes numa produção textual. No sentido desta análise aquele profissional 

deve seguir as indicações do iniciador (initiator), ou seja a pessoa para quem o tradutor 

presta os seus serviços; por outro lado, será responsável pelo seu trabalho. A autora 

confere uma importância muito relevante ao iniciador mas desenvolve a teoria inicial de 

Vermeer-Reiss e aperfeiçoa o processo de tradução, através da proposta de uma análise 

mais detalhada do texto de partida e duma hierarquização dos problemas de tradução e 

dos respetivos  procedimentos.
12

 Anthony Pym analisando este texto de Ch. Nord nota: 

 

It is thus to be derived from the instructions given by the “initiator”, the person 

for whom the translator is working (not to be confused with authors or readers, 

although authors and readers may become initiators). The skopos is in a sense 

the pragmatic content of the initiator’s instructions. As such, Nord’s use of term 

differs from previous usage in Vermeer, for whom the translator fixes the skopos 

on the basis of the initiator’s instructions. Nord does not accord the translator the 

freedom to decide such things alone. (184-185) 

 

 Podemos portanto afirmar que Ch. Nord reconhece uma liberdade criativa ao 

tradutor, enquanto um profissional bi-cultural, com uma competência adequada para 

transferir conteúdo e linguagem do texto de partida para o texto de chegada, isto sem 

tomar decisões independentes das instruções iniciais. A teórica funcionalista distingue 

dois tipos de funções do texto de partida, a instrumental e a documental: 

 

documentary translations (such as ... literary translation, philological translation  

 

                                                           
11

. A primeira edição foi em alemão: Textanalyse und Übersetzen:theorische Grundlagen, 

Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos, 1988. 

12
. Text Analysis in translation: procedimentos apresentados nas tabelas nas páginas 151 e 160. 
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...) serve as a document of an SC
13

 communication between the author and the  

ST receiver, whereas the instrumental translation is a communicative instrument  

in its own right, conveying a message directly from the ST author to the TT  

 

receiver. An instrumental translation can have the same or a similar or analogous 

function as the ST … serves as in independent message-transmitting instrument 

in a new communicative action in TC
5
, and is intended to fulfil its 

communicative purpose without the receiver being aware of reading or hearing a 

text which, in a different form, was used before in a different communicative 

action. (Text Analysis in Translation 80-81) 

  

Portanto, na tradução de tipo documental, todos os aspetos textuais são 

reproduzidos no texto de chegada: o estilo, o tipo de linguagem (e também terão que ser 

mencionados os detalhes como carimbos, assinaturas, selos, etc.). 

Já na tradução instrumental, o corpus principal é justamente um instrumento com uma 

independência maior em relação ao texto de partida. Não existe uma regra geral para 

estabelecer uma estratégia documental ou instrumental. A função do texto é ligada à 

translation brief, ou seja as instruções dadas ao tradutor antes de começar o trabalho, 

sobre os leitores da tradução e a utilização do texto, e pode ser aplicada a todo o tipo de 

traduções. Para a maioria dos textos oficiais, como documentos legais (e.g. certificados 

de casamento, diplomas universitários) normalmente é requerido o método documental. 

Por outro lado, no caso de uma tradução especializada, os textos técnicos (e.g. 

documentação de produtos, manual de instruções) requerem muitas vezes o método 

instrumental. 

Em ambas são obrigatórias todas as condições de trabalho descritas na Norma 

Europeia e uma sensibilidade do tradutor na análise de todos os elementos que vão ser 

tratados com um cuidado ainda maior. Através de uma lista de perguntas com uma 

ordem não casual (82) sobre o que foi pretendido do remetente e as informações que  

 

                                                           
13

. SC, TC: abreviaturas para Source culture e target culture. 
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podemos extrair dos fatores extratextuais – o médium, o destinatário e outros –, 

podemos chegar à classificação da função do texto. 

Outra questão muito importante no processo de tradução é a lealdade. 

No artigo Loyalty and fidelity in specialized translation, publicado em 2006, a autora 

defende a teoria e explica por que razão é que as críticas que foram avançadas – que o 

tradutor toma decisões arbitrárias e que o texto de partida passa para segundo lugar – 

são incorretas. O conceito de “texto” na teoria funcionalista defende os métodos de 

tradução: a forma na qual está apresentado o texto é influenciada por uma série de 

variáveis da situação original e, dependendo da interpretação e leitura do tradutor, é 

transferida para uma nova situação (32). A prática da tradução existe em situações 

específicas e em determinadas culturas, e portanto qualquer aplicação da teoria geral 

tem de ter em conta as condições culturais. A lealdade é definida como um processo de 

mediação do tradutor, que difere da chamada ‘fidelidade’ que se refere maioritariamente 

às similaridades linguísticas e estilísticas do texto, e não tanto às intenções 

comunicativas ou às expetativas envolvidas. Esta lealdade-mediação não pode impor 

um conceito de uma cultura na cultura de chegada. 

 

The loyalty principle thus adds two important qualities to the functional 

approach. Since it obliges the translator to take account of the difference 

between culture specific concepts of translation prevailing in the two cultures 

(involved in the translation process), it turns Skopostheorie into an anti-

universalist model; and since it induces the translator to respect the sender's 

individual communicative intentions, as far as they can be elicited, it reduces the 

prescriptiveness of 'radical' functionalism (34). 

 

O princípio da lealdade pode afetar positivamente a arbitrariedade da tradução, 

obrigando os tradutores a declarar a finalidade e a justificar as decisões tomadas durante 

o processo. O tradutor é o profissional mais familiarizado com as duas culturas dos 

quatro participantes do processo de tradução – o emissor da cultura de chegada, o 

cliente ou initiator, o tradutor, e os destinatários da cultura de chegada – e a declaração 
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dos conflitos e das dificuldades de tradução é submetida à sua ética profissional e à sua 

experiência.
14

 

 

 

2.2.1. Tradução (Pt – It): exemplos e discussão  

 

Os primeiros exemplos que vão ser apresentados fazem parte do Guia 

Introdutório ao Wordbee Translator, onde os principais problemas de tradução são de 

tipo lexical. O guia é um texto técnico, sendo a nível linguístico muito claro e bastante 

simples, com uma linguagem de nível médio e prevalência de frases com construção 

paratática. Foi pensado para um público heterogéneo, que tenha uma familiaridade 

média com este tipo de ferramenta informática; antes ou depois de cada passo a seguir 

no processo – da criação do projeto à entrega do documento final – o manual mostra 

através de um elemento gráfico a secção do programa onde se tem de trabalhar. 

O texto contém aproximadamente 2.671 palavras e o prazo de entrega foi de uma 

semana. Não foram fornecidas indicações ou instruções complementares, nem por parte 

do cliente nem pelo project manager responsável. 

Analisando o documento e seguindo o modelo analítico proposto por Nord 

(1988) podemos escolher a opção de uma tradução instrumental do texto. 

Tal é explicado por Munday no seu livro Introducing Translation Studies no capítulo 5, 

relativo às teorias de tradução funcionais: 

 

The TT receivers read the TT as though it were an ST written in their own 

language. The function may be the same for both ST and TT. For instance, a 

translated computer manual or software should fulfil the function of instructing  

 

                                                           
14

. Ch. Nord no artigo (40) refere também o Código Ético e da Pratica Profissional da ATA, a 

American Translators Association. 
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the TT receiver in the same way as the ST does for the ST reader. Nord calls 

these “function-preserving translations”. (82) 

 

O destinatário da tradução é comparável com o do texto de partida, um público 

heterogéneo que pode ter uma familiaridade não avançada com as ferramentas de 

tradução. Os elementos não-verbais, ou seja as imagens de apoio e as tabelas de 

explicação dos ícones, não precisaram de ser revistos ou modificados. Devido ao facto 

de o programa estar em inglês, na versão portuguesa do manual a tradução das várias 

secções do Wordbee encontra-se entre parêntesis, e na tradução italiana foi mantida esta 

escolha de tradução porque efetivamente deixa mais claras as explicações das várias 

partes do programa. 

O registo do texto de partida é formal, com um vocabulário preciso e variado e 

isso foi mantido no texto de chegada. Os pressupostos culturais, a base cultural dos 

recetores não condiciona a tradução deste manual; os pressupostos técnicos para manter 

a apresentação do documento (o layout) preveem a utilização de uma ferramenta de 

tradução, que neste caso foi o próprio Wordbee. 

Antes desta parte (capítulo 1, subcapítulo "Como criar um projeto", parágrafo 

"detalhes do novo projeto") que explica onde temos de criar o ficheiro do projeto e 

preencher todas as informações necessárias – línguas de trabalho, tradutor, etc. –, 

encontramos um elemento gráfico de apoio, ou seja um screenshot do programa que 

mostra mais claramente onde pôr todas as informações relativas ao projeto. A seguir 

encontramos a seguinte informação: 

 

(1) TP (texto de partida): “Todos os separadores estão inativos até ter preenchido 

completamente esta página.” 

TC (texto de chegada): “Tutti/tutte i/le [segnalibri, schede, finestre, etichette, 

sezioni, elementi, menu] saranno inattivi fino ad aver compilato questa pagina.” 

 

 No excerto apresentado podemos perceber que a dúvida durante a tradução foi 



Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

Relatório de estágio – AP | Portugal 

 22 

do tipo lexical: todas as soluções servem para dar a entender o que o TP pretende 

assinalar. A questão que se coloca ao tradutor é a de escolher aquela que respeita o uso 

do léxico comum na língua de chegada para este tipo de texto, mesmo que todas sejam 

apropriadas ao contexto. Por isso surgiram várias hipóteses, três das quais (as 

sublinhadas) foram consideradas as mais adequadas. A pesquisa na Internet de outros 

manuais de utilizador revelou-se útil, mas a variedade dos textos encontrados oferecia 

diversas soluções não dando informação suficiente para a escolha mais acertada.  

Para confirmar a escolha mais acertada foi consultado o dicionário multilingue 

Microsoft Language Portal.
15

 Neste dicionário multilingue não existe, no entanto, a 

combinação português-italiano, sendo por essa razão necessário optar primeiro pela 

combinação português-inglês para, num segundo momento, procurar o termo mais 

adequado na opção inglês-italiano. Como podemos ver na imagem, se temos português 

como língua de partida, a língua de chegada será exclusivamente o inglês: 

 

 

Imagem 4 – Screenshot da pesquisa no Microsoft Language Portal 

 

Portanto foi preciso fazer a pesquisa da tradução do inglês (tab) para o italiano, e em  

 

 
                                                           

15
. Disponível através da seguinte hiperligação http://www.microsoft.com/Language/pt-

br/default.aspx. 

http://www.microsoft.com/Language/pt-br/default.aspx
http://www.microsoft.com/Language/pt-br/default.aspx
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todos os exemplos apresentava "schede".  

 

(1) TF (tradução final): “Tutte le schede sono inattive se non si è compilata 

questa pagina.” 

 

 No segundo exemplo encontrado no Guia Introdutório são fornecidas as 

instruções para criar um novo projeto. O problema de tradução  é do tipo terminológico: 

 

(2) TP: “Selecione New Standard Project a partir da lista.” 

TC: “Selezionare New Standard Project (Nuovo Progetto Standard) dal/dalla 

[lista, menu, elenco].” 

 

O procedimento de escolha do termo mais adequado foi igual ao já descrito em 

cima, sendo a tradução com mais ocorrências encontradas para português. “Lista” (list 

em inglês) em italiano pode ser traduzida por “elenco” ou “casella di riepilogo/ casella 

di testo”. Estas soluções não pareciam as mais adequadas para a tradução desta parte do 

programa; na versão italiana o “elenco” era o termo escolhido para selecionar as línguas 

de trabalho durante o preenchimento das informações sobre o projeto, portanto reutilizar 

o mesmo termo para traduzir “lista” não teria sido rigoroso a nível terminológico. 

Neste excerto foi escolhida “lista” em português em alternativa a “menu 

pendente, menu suspenso, caixa de seleção” (drop-down menu). Chegou-se à conclusão 

de que a melhor tradução deste menu na versão italiana era a tradução do inglês, 

portanto foi inserido “menu a tendina”; esta escolha de tradução foi confirmada através 

a pesquisa de outros manuais de utilizador e através uma discussão entre tradutores  
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sobre este termo no fórum do Proz
16

. Portanto a solução final foi a seguinte: 

 

(2) TF: “Selezionare New Standard Project (Nuovo progetto standard) dal menu 

a tendina.” 

 

 

2.3. Elementos teóricos sobre a revisão 

 

Nesta secção serão apresentadas as principais teorias e práticas de revisão, 

através da análise de alguns dos autores e textos estudados nas unidades curriculares 

deste mestrado, bem como de obras e artigos encontrados e examinados durante a 

pesquisa de material para a escrita deste relatório. 

Em termos gerais, podemos definir a revisão como um processo de avaliação da 

qualidade da tradução, e esta verificação do documento só é completa se forem 

detetados todos os erros existentes. No âmbito da tradução especializada existem 

critérios universais de qualidade: o texto tem de possuir, além da precisão e correção 

linguístico-terminológica, a caraterística da usabilidade, com um estilo claro e 

apropriado ao tipo de objeto e ao tipo de audiência. 

A análise da audiência representa uma fase fundamental no processo de 

tradução, e, no caso da linguagem especializada, o texto varia muito na sua apresentação 

ao público: 

- para os peritos/especialistas terá como objetivo, em linha geral, o de  

compreender a teoria e as suas implicações. É constituído por um vocabulário teórico e  

 

 

                                                           
16

. Diretório de serviços de tradução que facilita a comunicação e a colaboração entre empresas e 

tradutores, além de disponibilizar glossários e apresentar aulas de orientação e conferências. Site 

disponível à seguinte hiperligação: http://www.proz.com/. 

http://www.proz.com/
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técnico avançado, e inclui fórmulas e gráficos sofisticados; 

- para os técnicos da área, será mais orientado para a explicação do 

funcionamento. É constituído por um vocabulário corrente e frases curtas, evitando 

sobrecarregar o texto com explicações teóricas, e inclui gráficos; 

- para os gestores e o público em geral, a motivação será ensinar factos concretos  

e satisfazer a curiosidade. Nestes casos é utilizado um tom informal e um vocabulário 

simples, sem pormenores técnicos.
17

 

 

Durante a revisão terá portanto de ser verificada a precisão da análise da 

audiência que foi efetuada antes da tradução, para modificar eventualmente a parte 

teórica do texto de chegada, ou o estilo. 

Para o texto ser fruível terá de possuir três simples critérios de qualidade, 

conforme descrito por Sager na obra Language Engineering in Translation: 

 

Economy can be established by testing whether the target language text has a 

higher degree of redundancy than the source language text. … Lexical precision 

is guaranteed through the avoidance of unnecessary synonymic variation and of 

paraphrase where matching lexical items can be found. … Appropriateness is 

achieved by the improved functionality that can be gained if a document is 

translated in accordance with its specifications. (232) 

 

O texto deve primar pela sua economia (dar todas as informações sem ser  

redundante), pela relevância (informações pertinentes e apropriadas à situação) e pela  

adequação (clareza e ordem das informações). Além disso, uma tradução especializada 

                                                           
17

. Markel, Technical Communication. No capítulo 5, onde analisa a audiência, o autor fornece 

descrições das categorias básicas de leitor (69-72) e uma tabela explicativa dos objetivos e características 

do texto “Writing for the basic categories of readers” (73). 
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adequada irá possuir uma naturalidade de registo através duma linguagem própria, ou 

seja a convenção do género mais adequada.
18

 

Brian Mossop aborda vários tópicos, tais como os procedimentos e princípios da 

edição e da revisão, as regras gerais para reescrever e adaptar um texto, a análise da  

qualidade (do serviço, do produto final e da tradução) e o copyediting. É 

particularmente interessante o capítulo que analisa as dinâmicas e as dificuldades que 

ocorrem durante uma auto-revisão: o tradutor, estando mais convencido da qualidade do 

trabalho, irá detetar poucos erros durante a correção do próprio texto, enquanto que um 

outro tradutor/revisor, que não efetuou a tradução e não está familiarizado com o 

documento, irá corrigir mais, sendo (na maioria dos casos) um especialista  na área. 

Apresentando explicações teóricas, exemplos práticos e listas de perguntas e critérios  

para analisar textos, é um manual completo e muito útil para um tradutor recém-

formado, ou com alguma experiência profissional na área, e que esteja interessado num  

maior conhecimento. O autor criou uma lista de doze parâmetros de revisão – divididos 

em quatro grupos – que classificam os tipos de erro
19

: 

 

Grupo Nome Descrição 

A: Problemas 

de transferência 

do sentido 

(Transfer) 

Precisão 

(Accuracy) 

Reflete a mensagem do texto de partida. 

Integralidade 

(Completeness) 

Transfere todos os elementos da mensagem. 

B: Problemas 

de conteúdo 

(Content) 

Lógica 

(Logic) 

A sequência das ideias não contém nenhum 

absurdo ou contradição. 

Factos 

(Facts) 

Sem erros factuais, conceptuais ou 

matemáticos. 

C: Problemas Fluência Texto fluido, com conexões frásicas coerentes 

                                                           
18

. Scarpa (211). 

19
. Apresentados (125) como perguntas sobre a tradução.  
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de língua 

(Language) 

(Smoothness) e sem períodos difíceis para a leitura. 

Adequação 

(Tailoring) 

Apto para o público/destinatários e para a sua 

utilização. 

Sub-linguagem 

(Sub-language) 

Estilo e terminologia são adequados e 

corretos para o género. 

Idioma 

(Idiom) 

Combinação das palavras e preferências 

retóricas da língua de chegada. 

Mecanismos 

(Mechanics) 

Observa as regras gramaticais, ortográficas e 

de pontuação. 

D: Problemas 

de apresentação 

física/formal 

(Presentation) 

Disposição/Formato 

(Layout) 

Sem problemas na disposição do texto: 

margens, orientação, travessões, etc. 

Tipografia 

(Typography) 

Sem problemas na formatação do texto: 

negrito, itálico, sublinhado, tamanho, etc.  

Organização 

(Organisation) 

Sem problemas de organização das páginas: 

numeração, cabeçalhos e rodapés, notas, etc. 

 

Tabela 2 – Parâmetros de revisão de Brian Mossop 

 

Os primeiros nove parâmetros são os mais relevantes na própria revisão 

linguística da tradução; o grupo D (como podemos ver na tabela) contém os parâmetros 

sobre a apresentação formal do documento, que normalmente fazem parte do 

proofreading,
20

 feito depois  da revisão.  

Do grupo A fazem parte a precisão e a integralidade. A precisão, como 

sublinhado pelo autor no livro (126), é a mais importante no processo da tradução,  

 

 

                                                           
20

. Mossop, Revising and Editing for Translators (138-139). 
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porque está ligada à mensagem e à sua estrutura; a revisão certificará que o sentido do 

texto foi compreendido e não houve mistranslations (mensagem transferida de maneira 

incorreta) da mensagem. O texto de chegada não tem de ser uma cópia do original, 

porque a precisão não implica uma imitação do vocabulário ou da estrutura frásica. 

A integralidade também tem uma relevância muito grande porque o texto deve ser 

completo e não desrespeitar o conteúdo do TP, com a regra geral “no additions, no 

subtractions” (128). Adicionar e eliminar elementos é inevitável, para a mensagem ter a 

mesma eficácia na língua de chegada, mas estas operações têm de ser feitas sem 

modificar as informações mais relevantes. 

Os erros de conteúdo do grupo B estão ligados à lógica e aos factos: no primeiro 

caso, o tradutor pode não concordar com uma opinião que esteja a apresentar, ou achar  

o texto de partida muito banal, mas a tradução não pode conter erros de sentido ou  

contradições entre períodos; os erros factuais, em muitos casos, estão presentes já no 

texto de partida, mas também podem ter sido incluídos inadvertidamente pelo tradutor. 

O autor sublinha uma diferença fundamental entre os erros de sentido e os de conteúdo: 

 

Mistranslations will often pass unnoticed, if they make sense, but the same is not 

true of content errors. Logical errors and in particular factual errors are 

immediately obvious to subject-matter experts and they call into question the 

competence of either the source-text author (if the reader does not know the text 

is a translation) or the translator. (132-133) 

 

O grupo C analisa os problemas ligados aos erros de língua: os primeiros três, 

fluência, adequação e sub-linguagem, são normalmente incluídos na área do estilo. 

Um exemplo de erro de fluência muito comum é uma sequência verbal interfrásica 

inadequada, ou uma escolha errada do tempo verbal. Esta falta de fluência pode estar 

presente no texto de partida, mas não deverá ser transferida para o texto de chegada. 

Por exemplo, no processo de uma tradução documental, no caso de nomes de 

instituições e de títulos de publicações – frequentes nos textos jurídicos –, eles devem 

ser traduzidos e terão de aparecer na língua original (entre parêntesis ou incluídas em 

notas de rodapé), enquanto noutros tipos de texto poderão ser traduzidos simplesmente. 
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A adequação é relativa ao tipo de leitor e à utilização que se irá fazer do texto. Antes de 

proceder à tradução, é necessária uma análise de vários fatores para assegurar uma boa 

adequação do texto de partida: em primeiro lugar a motivação do leitor, para pôr o texto 

mais interessante e a mensagem mais legível; e em segundo lugar o nível da informação 

(o que o autor chama knowledgeability), e a educação do leitor – para os especialistas 

termos mais técnicos, no caso de leitores menos familiarizados, termos mais genéricos e 

utilização da redundância (repetição de conceitos através de sinónimos e de paráfrases). 

“The translation must have the right ‘level of language’, that is, the right degree of 

formality and technicality … right emotive tone … vocabulary must be suited to the 

education level of the readers and to their knowledge of the subject” (134). 

A sub-linguagem diz respeito ao género do texto, e a linguagem do texto de partida é 

portanto caracterizada por escolhas lexicais, sintáticas e retóricas. 

As estruturas do género da língua de chegada terão de ser verificadas durante a revisão 

já que há uma maneira típica de falar de alguns temas, de apresentar alguns tópicos, 

como por exemplo no âmbito da apresentação meteorológica ou na apresentação de 

receitas.
21

  

Os últimos dois parâmetros do grupo C são o do idioma e o dos mecanismos. 

No parâmetro da língua o autor explica as dinâmicas dos idiomatismos mostrando 

exemplos de línguas onde um conceito tem diferentes combinações idiomáticas, como 

por exemplo: 

 

in English, you clean or brush your teeth. There is no rhyme or reason to 

idiomaticity; you simply have to know which combinations are the idiomatic 

ones. This is perhaps the main reason why those revising the work of others 

should be native speakers of the target language” (136). 

 

Também são comparadas diversas formas retóricas que são bem diferentes em  

cada língua. 

                                                           
21

. Exemplos do Mossop (135).  
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Por último, nos mecanismos (erros de gramática, ortografia, pontuação e uso)  

são apresentados exemplos de erros sintáticos causados pela influência do texto de 

partida.  

Um exemplo de interferência linguística muito comum do inglês no italiano é a 

tradução da palavra education: em italiano passa a ser “educazione”, quando o termo  

mais exato deveria ser “istruzione”. O termo “educazione” em italiano é uma palavra 

genérica e tem mais a ver com a educação dada pelos pais; “istruzione” (traduzido como 

instrução, ensino, educação em português)
22

 é a mais correta, sem ser dependente ou 

sofrer de interferência do termo de partida. 

B. Mossop, no artigo Empirical studies of revision: what we know and need to  

know publicado em 2007, refere-se à Norma Europeia assinalando a importância da 

revisão, que – como temos explicado nas páginas anteriores – verifica a adequação da 

terminologia, do registo e do estilo. A Norma Europeia representa uma melhoria em 

relação aos standards internacionais que substituiu,
23

 mas não é de utilização 

obrigatória, podendo os centros de tradução escolher se querem seguir estas linhas de 

orientação ou não. A revisão comparativa (confrontar o texto de chegada com o 

original) em comparação com a revisão monolingue (ler a tradução, sem referência ao 

original, ou com referência pontual a partes específicas do documento) é mais completa, 

e o autor no artigo (6) sublinha que a Norma é bastante indefinida porque, relativamente 

às circunstâncias que fazem optar por uma e não para outra, a Norma só afirma que 

depende do tipo de projeto; muitas vezes é escolhida a revisão monolingue porque exige 

menos tempo, não sendo necessário ler o texto de partida, a par do texto de chegada, 

nem questionar a validade da adequação da tradução. Em termos de qualidade, o autor 

afirma que a revisão comparativa assegura mais precisão e uma melhor legibilidade,  

 

 

                                                           
22

. “Istruzione”: Infopedia, Dicionário Porto Editora (italiano-português). Página disponível na 

seguinte hiperligação: http://www.infopedia.pt/italiano-portugues/istruzione 

23
. A Norma EN 15038 “Standard for Transation Service Providers” foi publicada em junho 2006 

e fornecida em Itália, seja em italiano seja  em inglês, em janeiro de 2007 com o código UNI EN 15038. 

No âmbito internacional era utilizada a Norma ISO 12616 (2000) “Translation-oriented terminography” e 

na Itália a UNI 10574 (2007) “Definizione dei servizi e delle attivitá delle imprese di traduzione ed 

interpretariato” (“Definição dos serviços e das atividades das empresas de tradução e interpretação”). 

http://www.infopedia.pt/italiano-portugues/istruzione
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correção linguística e adequação ao objetivo.  

Outra falha que B. Mossop encontrou na Norma foi na descrição das 

competências do tradutor, que deveria ter experiência de tradução na área em questão: 

 

Standard EN 15038 stipulates, in section 3.2.3 (Professional competences of  

revisers) that they “should have translating experience in the domain under 

consideration”. This is a recommendation rather than a requirement (“should”, 

not “shall”), perhaps reflecting the fact that in practice, translators are commonly 

asked to revise material in fields in which they do not in fact have translating 

experience. (“Empirical studies of revision: what we know and need to know” 8) 

 

Como podemos ver, B. Mossop denuncia a falta de clareza da Norma porque 

apenas recomenda e não define opções claras. Por exemplo, uma situação muito 

frequente que pode afetar o processo de revisão e consequentemente a qualidade do 

trabalho, é o facto de o revisor não ter contato com o autor do texto de partida.  

Para além disso, o autor propõe outros procedimentos para garantir a qualidade da 

revisão: estabelecer uma média do tempo necessário para efetuar uma revisão completa 

e atenta, um método para avaliar a qualidade da revisão, as dinâmicas e os problemas 

enfrentados durante uma auto-revisão e a comparação da revisão no ecrã com a revisão 

no papel. Concluindo, o autor resume os resultados da análise efetuada, sendo alguns 

dos mais relevantes os seguintes: 

- os tradutores-revisores distinguem-se entre aqueles que possuem uma aptidão 

para encontrar erros, e outros que não os relevam. “Some people may be good at finding 

micro-errors and others good at finding macro-errors, for example” (18); 

- a revisão com um tempo limitado oferece – no caso de testes académicos – 

melhores resultados. Este resultado foi detetado verificando que os estudantes, com 

mais tempo disponível, cometiam erros, reduzindo assim a qualidade da tradução; 

- não existe um método para garantir uma alta qualidade de revisão, mas os 

estudos empíricos (apresentados pelo autor ao longo de  todo o artigo) mostram como a 
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revisão bilingue, na maioria dos casos, é mais eficaz, e como muda a revisão quando o 

tradutor tem conhecimento do tema da tradução. 

 

 

2.3.1. Classificação dos erros 

 

Existe uma grande variedade de classificações de erros de tradução, a qual 

muitas vezes depende do âmbito na qual vai ser utilizada: para a área académica, será 

requerida uma explicação do tipo de erro encontrado – pragmático, cultural, linguístico 

e textual – muito mais detalhada do que para a área profissional, onde os critérios estão 

mais ligados aos parâmetros descritos por Mossop, isto é os da precisão, da 

integralidade e da clareza.
24

 

Uma classificação descritiva – e mais didática – dos erros é baseada nas 

categorias linguísticas, analisando-as de forma contrastiva e nos seus efeitos 

comunicativos. Dentro da taxonomia linguística temos a parte da sintaxe e morfologia 

(gramática), a da semântica e do léxico (significado e vocabulário), e a da organização 

do discurso (estilo). Durante un seminário sobre a teoria da tradução, o Professor 

Guillermo Carrascon da Universidade de Módena em Itália, tentou analisar e resumir 

assim esta problemática da classificação: 

 

Qualsiasi imperfezione nel risultato di una traduzione, cioè, nel testo tradotto, si 

può considerare un errore di traduzione? … Magari sì, ma bisogna tener conto, 

come numerosi autori hanno segnalato … che il motivo dell’insuccesso di una  

 

                                                           
24

. Já no 1989, no artigo Objective Translational Error and the Cultural Norm of Translation o 

autor analisou os tipos de erros que podem ocorrer durante a tradução, afirmando que 

“'objective' translational error means error which is identified without any reference to the goals of the 

translator vis-a-vis the readers of the translation, and without direct reference to the translator's 

interpretation of the text 'message’.”(55) e fornecendo taambém uma classificação (58). 
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traduzione non si limita alle possibili imperfezioni linguistiche o ai possibili 

tradimenti al senso originale del testo tradotto: questo in effetti nasce sempre con 

una funzione e in un contesto comunicativo preciso; così l’inadeguatezza della 

traduzione al suo scopo è stata sovente ritenuta, dagli studiosi funzionalisti, 

come un tipo di errore “pragmatico” non di rado considerato più grave degli  

stessi errori linguistici o semantici. … La soluzione a questi quesiti sembrerebbe 

dipendere anche da quello che consideriamo errore di traduzione. (28) 

 

Neste sentido uma tradução que tenha como objetivo primário o conteúdo do 

texto de partida (mais ligada à teoria funcionalista, e mais apropriada ao contexto 

profissional) considera menores os erros formais, especialmente se não dificultarem de 

maneira nenhuma a clareza da mensagem. A adequação linguística neste caso, depende 

da adequação funcional. No seu artigo, G. Carrascon menciona muitas teorias e autores, 

incluindo Spilka, que distingue entre erro e defeito de tradução: na primeira categoria 

Spilka insere todos os problemas de adequação funcional que, a nível macro-textual, 

incluem o método de tradução e as estratégias; na segunda categoria, a do defeito, inclui 

os erros do nível micro-textual, como por exemplo os equívocos, os empréstimos e os 

falsos amigos.
25

  

Uma classificação geral dos erros que podem ocorrer durante a tradução pode 

ser efetuada seguindo os parâmetros apresentados por B. Mossop. Podemos seguir a 

explicação de Scarpa (234-235) que os classifica da seguinte  maneira: 

- Erros específicos da tradução,  relativos à transferência do sentido do texto de 

partida para o texto de chegada, e que envolvem a precisão e a integralidade. 

Exemplos de erros de precisão: significado oposto, erro de sentido (que pode ser  

coerente no texto de partida, portanto muito difìcil de detetar durante uma revisão).  

 

                                                           
25

. Por exemplo o termo “carta” em português é um “escrito que se dirige a alguém”, mas em 

italiano o significado geral é “papel”; a tradução italiana mais adequada do termo português carta seria 

“lettera”. (Também existem outros casos onde a tradução italiana é “carta”, como os exemplos 

apresentados na seguinte hiperligação : http://www.infopedia.pt/portugues-italiano/carta). 

http://www.infopedia.pt/portugues-italiano/carta
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Exemplos de opções tradutivas estilísticas e/ou éticas menos adequadas: introdução de 

mais informações (ideias do tradutor), ou omissão deliberada de termos ou de notas de 

rodapé. 

- Erros de conteúdo, ou seja erros lógicos e factuais, retirando clareza ao texto. 

Podem estar presentes já no texto de partida e passam na tradução se o tradutor não os  

detetar e corrigir. Os erros lógicos são aqueles que contribuem para o não sentido do 

texto. Exemplos: contradições ou erros matemáticos ou de terminologia. 

- Erros linguístico-estilísticos, relativos à fruição e aceitabilidade textuais. 

Exemplos: gramática, gralhas, pontuação, erros pragmáticos (terminologia 

convencional, normas estilísticas de um determinado registo).  

A propósito destes erros Scarpa especifica: 

 

Spesso gli errori linguistico-stilistici sono dovuti all’incapacità del traduttore di 

prendere le distanze dalla lingua di partenza dando così luogo a un errore di 

interferenza … che può essere di tipo lessicale (… falsi amici, mancata 

riformulazione di acronimi e sigle, parole inventate) morfosintattica (per 

esempio, ordine dei costituenti ... costruzione della frase) o culturale 

(per esempio, un errato adattamento del sistema di misurazione). (235) 

 

- Erros estruturais, relativos à apresentação gráfica do documento. Este tipo de 

erros tem muita relevância tanto em textos técnicos, como em  textos de instruções. 

Exemplos: títulos, parágrafos, tabelas, elencos, estilo e tamanho da letra, etc. 

 

 

2.3.2. Análise dos textos revistos e exemplos 
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2.3.2.1. Documento em espanhol traduzido para várias 

línguas 

 

Os exemplos de revisão que vão ser analisados a seguir fazem parte de um texto 

que foi traduzido do espanhol para o italiano. Como ferramenta de apoio o project 

manager forneceu a tradução daquele mesmo texto, mas para português; este 

procedimento permitiu evitar que a revisão do texto de chegada em italiano fosse uma 

mera releitura, sabendo que o espanhol não constitui, no meu caso, uma língua de 

trabalho. Assim foi-me possível comparar os dois textos em caso de dúvida. 

As dificuldades e os problemas que ocorreram durante este trabalho foram 

principalmente a nível estilístico e a nível linguístico, com erros de tipo semântico e 

lexical. 

Trata-se de um texto de apresentação de uma empresa que oferece serviços de 

gestão de projetos, de construção, de engenharia e arquitetura, e de design. 

No documento temos partes mais discursivas, como os comentários dos peritos sobre as 

recuperações dos prédios, e partes mais técnicas como a descrição dos produtos 

utilizados no processo. O estilo é formal, a linguagem é de nível médio-alto e a sintaxe 

é predominantemente de construção hipotática. Adequado a um público não 

especializado, mas, mesmo assim, com conhecimento médio de arquitetura e de arte, o 

texto refere-se a vários estilos e a diferentes épocas, das quais o leitor tem de  ter um 

conhecimento prévio para poder perceber a mensagem final. O texto na versão 

portuguesa tinha aproximadamente 1.075 palavras e o prazo de entrega era para o 

mesmo dia. Não foram fornecidas indicações ou textos de apoio por parte do cliente 

nem do project manager, exceto o documento mencionado acima. 

A primeira dificuldade foi o facto de o texto de partida ser um documento escrito 

em espanhol. Saber que o texto de apoio em português era uma tradução do original 

aumentou as dúvidas durante o processo de revisão, porque o texto português podia 

conter erros de tradução que podiam ter sido transferidos para a versão italiana. 

Seguidamente apresentam-se dois exemplos do texto em português, cujos 

equivalentes no texto original espanhol são os mesmos termos que passaram para o 

texto italiano e não estão corretos.  
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Dentro do primeiro parágrafo do texto, que descreve a companhia e os centros 

em várias cidades europeias, encontramos este excerto: 

 

(1) TP: “Com centro em … hoje apresenta-nos 4 projetos singulares em que….” 

 TA (tradução anterior): “Con centri a … ci presenta oggi 4 progetti singolari, in 

 cui …” 

 

Dentro do segundo parágrafo, que descreve o primeiro dos quatro projetos 

arquitetónicos da companhia, são nomeadas as partes do centro que foram 

reconstruidas: 

 

(2) TP: “… auditório e vestíbulo.” 

TA: “… auditorio e atrio.” 

 

No primeiro caso, há um erro de tradução devido à distração do tradutor ou 

causado pela memória de tradução desadequada que colocou o termo errado. O termo 

português “singular” é em português (tal como em espanhol) um termo sinónimo para 

exprimir “que vale só por si”, “individual, único, isolado”
26

. 

Em italiano “singolare” tem o sentido de unicidade, mas é mais utilizado para definir 

qualidades das pessoas; para um objeto, como por exemplo um projeto, a tradução mais 

adequada era “singolo, unico”.
27

 A ideia do texto original é descrever a unicidade destes 

projetos, portanto o termo foi substituído: 

 

                                                           
26

. Dicionário Priberam, http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=singular  

27
. As explicações em italiano da diferença entre “singolare” e “singolo” são retiradas da 

Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/singolare/ e 

http://www.treccani.it/vocabolario/singolo/  

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=singular
http://www.treccani.it/vocabolario/singolare/
http://www.treccani.it/vocabolario/singolo/
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(1) TF (tradução final): “… ci presenta oggi quattro
28

 progetti unici, in cui …” 

 

No segundo caso, não podemos falar de um erro, porque no caso da tradução foi  

provavelmente uma escolha estilística. Ou, tal como no caso anterior, passou do 

espanhol para o português e a seguir foi transferido para a versão italiana. 

Em italiano “auditório” pode ser traduzido por “uditorio, auditorio, auditorium”:
29

 a 

terceira opção é mais coerente a nível de relação terminológica neste texto, porque o 

primeiro, “uditorio”, é de uso raro e mais utIlizado para definir o conjunto de pessoas  

que ouvem um discurso, o segundo é menos usado em italiano, e faz parte de uma  

linguagem mais formal. Sendo o texto de linguagem formal mais não cuidada, o termo 

foi substituído pela terceira opção e esta foi a tradução final: 

 

(2) TF: “... auditorium e atrio.” 

 

O exemplo seguinte faz parte do terceiro parágrafo do texto, onde descrevem o 

segundo projeto. A expressão foi transferida para a versão italiana sem ser traduzida 

mas exclusivamente modificada e reduzida: 

 

(3) TP: “Nova sede da Congregação dos Padres de S. Vicente de Paulo.” 

TA: “Nuova sede Congregazione Padres Paules.” 

 

A frase em italiano não só não respeita as regras gramaticais porque há uma  

 

                                                           
28

. Outro erro que foi detetado na tradução é deixar o número 4 sem explicitar. Em italiano deixar 

o número cardinal não está correto, pelo texto ter um estilo formal e uma linguagem medio-alta. 

29
. “auditório”: Infopedia, Dicionário Porto Editora (português-italiano). Página disponível na 

seguinte hiperligação: http://www.infopedia.pt/portugues-italiano/auditorio  

http://www.infopedia.pt/portugues-italiano/auditorio
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elipse da preposição “de” e dos determinantes “a” e “os”, como não respeita o estilo e a 

mensagem do texto original: as ordens religiosas têm sempre uma tradução oficial e não 

podem ser deixadas em língua estrangeira numa tradução. Através de uma pesquisa 

rápida encontrei os sites oficiais da ordem religiosa e as opções de tradução em italiano  

eram várias, ou seja “Congregazione della Missione (Congregatio Missionis),  

Lazzaristi, Preti della Missione, Preti Vincenziani”. Seguindo o site Famvin na versão 

italiana
30

, e a versão portuguesa, que escolhe sublinhar o nome do fundador da ordem 

religiosa, optei pela seguinte solução: 

 

(3) TF: “Nuova sede della Congregazione dei Preti Vincenziani.” 

 

 

2.3.2.2. Site da empresa AP | Portugal 

 

A seguir vão ser apresentados alguns exemplos do trabalho de revisão do site 

AP | Portugal na versão italiana. Quando o project manager encomendou este trabalho 

não havia nenhum documento como material de apoio, sendo o texto de partida a versão 

portuguesa do site. Esta versão foi comparada com a tradução para italiano, e o processo 

de revisão abrangeu tanto os conteúdos como a verificação da correção da formatação 

do site, isto é as imagens, as barras laterais, os ícones, as hiperligações, entre outros. As 

dificuldades foram de dois tipos: a nível linguístico – lexical e estilístico – e a nível 

formal – formatação – contendo o site ainda muitas páginas e conteúdo variado. 

Como já foi referido anteriormente (cf. capítulo 1.2.), foi preciso efetuar uma seleção 

das páginas mais relevantes, pelo que a revisão não foi integral. 

O site contém um conjunto de textos que explicam a filosofia da empresa, bem  

como a organização dos trabalhos, os serviços oferecidos e algumas das ferramentas 

                                                           
30

. http://famvin.org/it/. 

http://famvin.org/it/
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utilizadas. Algumas páginas têm uma introdução histórica aprofundada,
31

 enquanto 

outras, ao contrário, são mais descritivas. Também há páginas com uma linguagem mais  

formal e técnica, como na parte dedicada aos termos de confidencialidade: esta página  

já podia ser menos clara para o público heterogéneo, pois contém termos que não são 

usados na linguagem coloquial ou informal. 

Tudo é apresentado num estilo formal, com uma linguagem média mas não 

especializada, e os textos são expositivos, tendo portanto como objetivo o de informar o 

leitor e apresentar vários temas. Para tal foram utilizadas construções frásicas onde 

alternam construções hipotáticas e paratáticas, adequando-se o texto a um público 

heterogéneo, que pode ou não ter conhecimentos de como funciona uma empresa de 

tradução. O texto revisto na versão portuguesa era de aproximadamente oito mil 

palavras. 

 Segue-se uma lista de numerosos exemplos de erros de tradução, presentes  

dentro do site, comparando o original português, a tradução anterior e a tradução final. 

São apresentados os erros mais relevantes, de traduções diferentes daqueles presentes no 

site, imprecisas ou mesmo erradas que têm mais ocorrências no texto.
32 

 Os primeiros quatro exemplos que se seguem são erros a nível de registo. Os 

primeiros três fazem parte da coluna esquerda da página principal do site, enquanto o 

quarto está na página dedicada à interpretação: 

  

(1) TP: “Orçamentos gratuitos aqui!” 

TA: “Chiedi un preventivo gratuito qui!” 

TF: “Preventivi gratuiti qui!” 

 

 

                                                           
31

. Como na parte dedicada à interpretação simultânea, onde temos uma página sobre o 

nascimento e desenvolvimento deste tipo de tradução. 

32
. No Anexo B há uma tabela explicativa com todos os erros encontrados durante este trabalho 

de revisão. 
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(2) TP: “Contactos” 

TA: “Contattaci” 

TF: “Contatti” 

 

(3) TP: “Conta com uma larga base de tradutores a nível internacional” 

TA: “Può contare su un gran numero di traduttori di livello internazionale” 

TF: “Può affidarsi ad una larga rete di traduttori a livello internazionale” 

 

(4) TP: “Com a ajuda de notas…” 

 TA: “Con l’ausilio di qualche appunto…” 

TF: “Grazie alla presa di note (prise de notes)…” 

 

No caso dos primeiros dois exemplos, a inserção do verbo e da segunda pessoa 

do singular resulta mais informal em comparação com a linguagem do texto de partida; 

é mais adequado manter a forma impessoal presente em português. 

No (1) o verbo “chiedi” – “peça a/para” – constitui uma informação que não é precisa 

para a comunicação. No (2) foi escolhida uma forma verbal em vez de um substantivo: 

para ser traduzido “contattaci” o texto de partida teria de ter “contacte-nos”; além disso, 

na respetiva página dentro do site está traduzido corretamente com “contatti”, por isso 

há também uma falta de coerência.  

O terceiro exemplo tem, além de um erro de registo, um erro sintático: a forma 

verbal “contare” é muito próxima do texto de partida, e poderia ser aceite em italiano, 

mas num discurso com um registo mais informal. A nível sintático há um uso errado da 

preposição “di” – “de” – que na tradução anterior alterava o significado do texto de 

partida, ao referir-se aos tradutores e não à base de tradutores da empresa. 
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O quarto exemplo (que se encontra no terceiro parágrafo da página 

“interpretazione” e fala sobre a interpretação consecutiva), tinha uma tradução literal do 

texto de partida. A tradução final optou por pôr o equivalente em italiano – 

acompanhado da expressão francesa correspondente entre parêntesis – sendo estas as 

duas formas mais utilizadas para designar o procedimento da tomada de notas, a 

primeira mais adequada a um público heterogéneo, a segunda largamente difundida 

entre os profissionais do mundo da tradução/interpretação. 

A seguir cinco exemplos a nível de uso da língua. O primeiro está na página 

principal onde são apresentados todos os serviços da empresa, o segundo está na página 

dedicada à interpretação, o terceiro na página dedicada à transcrição, e os últimos dois 

na página da legendagem: 

 

(5) TP: não existe o texto de partida. O texto de descrição da empresa é diferente

 da versão portuguesa, que é de poucas linhas. 

 TA: “Centro di appoggio” 

TF: “Centro di assistenza” 

 

 (6) TP: “Respondemos no prazo máximo de 24 horas.” 

 TA: “Rispondiamo nel termine massimo di 24 ore.” 

 TF: “Rispondiamo entro 24 ore.” 

 

 (7) TP: “Lingua de origem” 

 TA: “Lingua di origine” 

 TF: “Lingua di partenza/ originale” 

  

 (8) TP: “Processo rotineiro na nossa instituição" 
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 TA: “Processo usuale nella nostra istituzione” 

 TF: “Procedimento comune nella nostra impresa” 

  

 (9) TP: “Constante monitoração” 

 TA: “Costante monitoraggio” 

 TF: “Controllo costante” 

 

No (5) a tradução anterior é evidentemente condicionada pela forma portuguesa  

“centro de apoio” e foi traduzida de maneira literal.
33

 A expressão pouco utilizada  

“centro di appoggio” em italiano usa-se em contextos diferentes: poderia 

ser utilizada, por exemplo, para traduzir “centros de acolhimento”. Neste caso, em que o 

texto apresenta a empresa aos seus futuros clientes, explicando que, além dos serviços 

oferecidos, fundou este centro de apoio, o termo “assistenza” é mais adequado ao 

contexto. No (6) foi feita uma tradução literal da forma frásica portuguesa; a expressão 

existe, mais é mais utilizada em contextos jurídicos. Portanto, em italiano é percebível, 

mas não está correta neste tipo de texto. Além disso, este erro está repetido 

quatro vezes dentro do texto desta página do site. 

Nos últimos três exemplos, há uma tradução obviamente muito literal do texto 

de partida: no (7), “lingua di origine” é uma forma que existe em italiano, mas não é 

utilizada nas mesmas situações em que se utiliza a expressão contida na tradução final. 

De facto, “língua di origine” refere-se normalmente à língua materna, e não à língua de 

um texto, ou como neste caso, de uma transcrição. No (8) e (9), na tradução anterior há 

traduções literais do texto português que em italiano são completamente erradas. 

No (8) pôr “istituzione” não traduz o que “instituição” está – no caso desta frase – a 

significar no texto de partida, pois limita-se a substituir o termo “empresa” para não o  

 

 

                                                           
33

. As primeiras duas traduções do termo “apoio” na Infopedia são “appoggio”: 

http://www.infopedia.pt/portugues-italiano/apoio  

http://www.infopedia.pt/portugues-italiano/apoio
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repetir demasiadas vezes; “istituzione” em italiano define genericamente uma entidade 

pública. O termo “monitoraggio” do (9) em italiano é um termo técnico normalmente  

relacionado com a área médica. 

O terceiro grupo de exemplos que vão ser apresentados são erros sintáticos. 

O primeiro faz parte da coluna esquerda da página principal do site, o segundo e o 

terceiro estão na página dedicada à interpretação, e o quarto na página sobre a 

transcrição: 

 

(10) TP: “Empresa” 

TA: “Imprese” 

TF: “Impresa” 

 

(11) TP: “Auscultadores” 

TA: “Auricolare” 

TF: “Auricolari” 

 

(12) TP: “país” 

TA: “paese” 

TF: “Paese” 

 

(13) TP: “Ficheiros de som” 

TA: “File" 

TF: “files/ registrazioni” 
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Nos primeiros dois exemplos é um erro de número: no (10), no texto de partida 

era singular e foi traduzido no plural, e no (11), ao contrário, era plural em português e 

foi inserida a forma singular. No (12) a forma “paese” em italiano está correta, mas para 

definir uma aldeia, não uma nação; como neste caso a frase está a falar de Portugal, é 

obrigatório inserir a letra maiúscula.  

No caso do (13) há um erro muito comum: o termo inglês file em italiano tem o 

género masculino e possue a forma plural com –s no fim, respeitando a forma plural 

inglesa; por ser um estrangeirismo, tanto na linguagem oral como na escrita, muitas 

vezes ocorre este erro e deixa-se a forma singular, como nos casos de “CD” ou de 

“mouse” (rato do computador, que em italiano não tem tradução) que mesmo tendo o 

plural, em italiano prevalece a utilização do singular. 

O exemplo a seguir tem um erro sintático e ao mesmo tempo de pressupostos: 

 

(14) TP: “Nos PALOP” 

TA: “Nel PALOP” 

TF: “Nei PALOP (Paesi africani di lingua ufficiale portoghese)” 

 

O erro sintático é o número plural posto no singular “nel” – “no” – em vez da 

forma plural “nei”, e os pressupostos são os de supor que o leitor conhece a realidade 

dos PALOP e/ou que está familiarizado com o acrónimo; num texto formal como este, 

mas dirigido para um público heterogéneo, a explicitação é mais adequada. 

O quarto grupo recolhe os erros que não foram detetados durante os processos de 

DTP e de revisão. Os primeiros dois exemplos estão na página principal do site, 

o primeiro na coluna direita e o segundo em uma das caixas de texto centrais; 

o terceiro no texto de descrição da empresa; o quarto està na página dedicada à 

interpretação. Aqui seguem-se: 

 

(15) TP: “Serviço certificado EN 15038” 
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TA: “Serviço certificado EN 15038” 

TF: “Servizio certificato EN 15038” 

 

(16) TP: “Membro” 

TA: “Member” 

TF: “Membro” 

 

(17) TP: não existe o texto de partida. O texto de descrição da empresa é 

 diferente da versão portuguesa, que é de poucas linhas. 

TA: “Qualit’” 

TF: “Qualità” 

 

(18) TP: “Reuniões” 

TA: “Riunini” 

TF: “Riunioni” 

 

Nos primeiros dois exemplos falta a tradução para italiano: no (15) o texto 

provavelmente não foi selecionado para ser traduzido, pois ficou em português; no (16) 

foi traduzido, mas para inglês em vez de para italiano. O (17) e o (18) são gralhas. 
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3. Apresentação dos trabalhos efetuados como freelancer 

 

Os exemplos de tradução que a seguir se apresentam são retirados de textos que 

foram encomendados por empresas de tradução portuguesas que estiveram interessadas 

numa colaboração pontual comigo enquanto freelancer nos meses de abril e maio de 

2013. O primeiro trabalho foi de retroversão (italiano para português), durante a fase 

final do estágio, e o segundo foi de tradução (português para italiano), no mês seguinte. 

O facto de serem trabalhos efetuados como profissional independente fez com 

que a organização do trabalho fosse completamente diferente daquela das empresas. 

Na empresa onde realizei o estágio, o project manager geria todas as tarefas e tratava 

com o cliente o prazo de entrega e o orçamento adequado depois de ter verificado a 

disponibilidade dos tradutores e dos revisores. Como freelancer, foi preciso organizar 

pessoalmente quase todos os passos que estes tipos de projetos envolvem: calcular uma 

estimativa da carga diária de trabalho, para conseguir traduzir e ter a seguir o tempo 

necessário para efetuar uma revisão e uma releitura apropriadas da tradução antes da 

entrega; fazer uma pesquisa sobre o assunto (vocabulários especializados, glossários, 

artigos, textos com terminologia semelhante) porque não foram disponibilizadas 

memórias de tradução nem glossários ou documentos de apoio, que podem tornar mais 

rápido o processo de tradução. 

Além disso, estas traduções foram realizadas utilizando a ferramenta de tradução 

assistida por computador (CAT tool) SDL Trados, descarregado gratuitamente como 

versão trial no computador pessoal. Foi muito útil ter aprendido as principais 

caraterísticas deste programa durante o primeiro ano do mestrado, na unidade curricular 

de Informática de Tradução, pois tornou o processo de organização e de tradução do 

documento muito mais rápido e eficiente. Graças às funcionalidades do programa, 

o trabalho foi organizado de modo eficiente, guardando-se a tradução automaticamente 

no formato do texto de chegada, e criando uma memória de tradução que poderá ser 

utilizada para posteriores trabalhos na área.  

Otimizar o tempo disponível para gerir os detalhes do projeto e a formatação do 

documento permite dedicar mais atenção à pesquisa prévia e à própria tradução. 
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Os prazos de entrega no mundo do trabalho são bem diferentes daqueles no meio 

académico, onde temos textos muito menos compridos e prazos mais alargados. 

 

 

3.1. O novo Acordo ortográfico 

 

Antes de falar do Acordo ortográfico, que finalmente conseguiu definir regras 

para todas as normas oficiais do português, é importante fazer uma breve introdução 

sobre a questão linguística. 

No caso de um estudante estrangeiro que tenha decidido aprender a língua 

portuguesa, algumas das mudanças do Acordo ortográfico são difíceis de perceber e, por 

conseguinte, de aplicar. Através da verificação nos dicionários,
34

 e da utilização das 

ferramentas de auxílio para a revisão da escrita como o Flip,
35

 e do corretor linguístico 

no MS Office
36

, o processo de escrita é muito mais rápido e correto, mas ainda assim  

permanecem alguns problemas. A dupla grafia das palavras, por exemplo, derivada da 

pronunciação diferente das mesmas, não foi considerada enriquecedora do património 

cultural, mas antes prejudicial, pois limitava a perfeição linguística do português. 

Em Portugal, a questão da normatização da língua existe desde o século XVI, 

logo a partir da Grammatica da lingoagem portuguesa escrita em 1536 por Fernão de 

Oliveira, que representa um estudo rigoroso de um processo linguístico que queria 

afirmar o português como uma língua de igual prestígio se comparada com o latim ou o  

 

 

                                                           
34

. No Dicionário Priberam è possível visualizar ambas as variantes (portuguesa e brasileira) e 

ver a escrita do termo, antes e depois do Acordo Ortográfico. 

35
. Este site permite a utilização gratuita de uma página onde é possível colocar um texto e obter 

uma revisão ortográfica e sintática, disponível na hiperligação a seguir http://www.flip.pt/FLiP-On-

line/Corrector-ortografico-e-sintactico.aspx#.UhJMi9KhNCM 

36
. Através da opção proofing do MS Word podemos escolher a variante da língua e pôr as 

correções escolhendo a opção antes ou depois do Acordo. Este meio constitue uma fonte de ajuda incrível 

para a produção de um texto, mas, ao mesmo tempo, a correção automática não evita que o estudante 

volte a repetir o mesmo erro na próxima utilização de um termo corrigido. 

http://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico.aspx#.UhJMi9KhNCM
http://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico.aspx#.UhJMi9KhNCM
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castelhano. A questão da língua, quer em Portugal quer noutros países, é extremamente 

ligada às problemáticas da sistematização ortográfica com a imprensa das obras, foi 

preciso criar uma estruturação que pudesse garantir regras aplicáveis, como a obra 

Regras que ensinam a maneira de escrever a ortographia da lingua portuguesa de Pero 

de Magalhães de Gândavo publicada em 1574. Mais tarde, a Real Mesa Censória, 

instituição fundada no 1768, durante o governo pombalino (1768-1777), censurava os 

textos que apresentassem erros ortográficos; o pretexto linguístico contribuía para o 

primeiro objetivo, ou seja o de centralizar a função da censura e vetar a publicação dos 

livros e das obras consideradas perigosas em matéria religiosa ou política.
37

 Fala deste 

assunto Mariagrazia Russo no seu artigo sobre a questão ortográfica da língua 

portuguesa:  

 

Dietro la realtà ortografica si nascondono anche implicazioni di ordine politico 

(come la difesa della y tra i grafemi portoghesi perché utilizzata dal proprio Re 

nella sua firma) e di natura religiosa (come il plurale delle parole terminate in s 

partendo dal vocabolo Deus –dove la s si deve trasformare in z per segnalare la 

differenza tra le divinità pagane e l’unico vero Dio)–. Con il Verdadeiro método 

de estudar di Luís António Verney (1713-1792) l’orientamento linguistico pare 

cambiare rotta. … In questo studio grammaticale viene così avanzata la proposta 

di una ortografia che sia logica, … aderente alla pronuncia nel tentativo 

totalmente normativo di equilibrare ortografia ed ortoepia: i portoghesi, afferma 

il pedagogo, «devem escrever a sua língua da mesma sorte que a pronunciam». 

Un primo tassello dunque, quello di Verney, verso un metodo differente di 

approccio agli studi linguistici. (276) 

 

 A autora a seguir no artigo apresenta e cita outros autores
38

 para insistir na  

 

 

                                                           
37

. A instituição era constituida por um presidente e sete deputados (funcionários régios e 

membros eclesiásticos), um deles do Santo Ofício da Inquisição. 

38
. Almeida Garrett, por exemplo, que no prefácio do poema Camões também sublinha a 

importância da pronúncia para a ortografia. 
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questão da relevância decisiva da pronúncia para a normatização ortográfica. 

 A racionalização da escrita continua a ser problemática e em permanente mudança, 

com a eliminação, integração e modificação de termos. 

No início do seculo XX, em 1911, Portugal estabeleceu pela primeira vez um 

modelo de referência para as publicações oficiais e para o ensino, mas o primeiro 

acordo foi assinado só em 1931, sendo ainda interpretado de forma diferente nos 

vocabulários português e brasileiro;
39

 houve um novo acordo ortográfico em 1945, mas 

foi aplicado apenas em Portugal.
40

 

A última versão do Acordo ortográfico foi o resultado de um longo trabalho da 

Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa; o objetivo deste 

documento é o de uniformizar a ortografia em todos os países de língua oficial 

portuguesa. 

A 16 dezembro de 1990 foi assinado em Lisboa por representantes dos seguintes 

países: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe, e, em 2004, aderiu também Timor-Leste. A seguir, o Acordo foi ratificado por 

alguns destes países, que tentaram estabelecer uma data oficial para a sua entrada em 

vigor, mas sem êxito. Entrou em vigor oficial e definitivamente no início de 2009 no 

Brasil, e em maio de 2009 em Portugal, com um período de transição (durante o qual 

tanto a norma nacional como aquela introduzida pelo Acordo são válidas) de três anos 

no primeiro caso, e seis no segundo. Com exceção de Angola e Moçambique, os outros 

países da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) já ratificaram os 

documentos para a aplicação desta reforma.
41

 

De acordo com uma deliberação parlamentar, a partir de 1 de janeiro de 2012,  

 

 

                                                           
39

. Vocabulário da Lingua Portuguesa em Portugal no 1940, e o Pequeno Vocabulário 

Ortográfico da Lingua Portuguesa em 1943 em Brasil. 

40
. A autora M. Russo também explica no artigo a questão legal brasileira: 

“La Costituzione brasiliana del 1946, avocando a sé il diritto di vagliare qualsiasi protocollo 

internazionale con l’apposizione della firma da parte del Congresso, invalida automaticamente la riforma 

stipulata. Così se in Portogallo le scelte grafiche concordate secondo il protocollo del 1945 vengono 

immediatamente applicate, in Brasile esse rimangono lettera morta.” (279) 

41
. História do Acordo ortográfico e documentos oficiais – acordos e formulários – disponíveis 

no Portal da Língua Portuguesa. 
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em Portugal passa a ser aplicado o Acordo Ortográfico para qualquer tipo de ato 

legislativo e oficial.
42

 Muitos dicionários on-line disponibilizam conversores 

ortográficos e sintáticos gratuitos, e no Portal da Língua Portuguesa foi possível 

descarregar gratuitamente o Lince, uma ferramenta de apoio feita com a colaboração do 

ILTEC (Instituto Linguística Teórica e Computacional), projeto patrocinado pelo Fundo 

da Língua Portuguesa (IPAD).  

As principais mudanças nos critérios de aplicação do Acordo estão apresentadas 

na tabela abaixo:
43

 

 

Objeto Explicação Exemplos 

Alfabeto Passa a ter 26 letras: <k> <w> e <y> 

foram integradas. 

(1) Back-up; 

(2) Windsurf; 

Consoantes 

mudas
44

 

Eliminam-se as consoantes <c> ou <p> 

quando precedem um <c>, <ç>, ou <t>. 

 

Mantêm-se essas consoantes nos casos 

em que são realizadas como oclusiva. Nos 

casos em que existe variação na produção 

dessa consonante, aceitam-se ambas. 

(3) Ótimo; 

 

 

(4) sector (pt), setor (br); 

 

(5) Sumptuoso (pt), 

sontuoso (br); 

Trema 

(ü) 

Eliminado, a não ser nomes próprios ou 

derivados. 

(6) Hüben; 

(7) Mülleriano; 

Maiúsculas/ 

minúsculas 

Passam a ser escritas obrigatoriamente 

com minúsculas as estações do ano e os 

nomes de meses. No caso de nomes de 

obras apenas o primeiro nome tem a letra 

maiúscula. 

(8) primavera; 

(9) janeiro; 

(10) O homem que sabia 

javanês; 

                                                           
42

. Informações retiradas dos documentos oficiais no site da Assembleia da República “A 

História do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa” e “Guia para a nova ortografia da língua 

portuguesa” e comparadas com o “Guia da Reforma ortográfica” do Museu da Língua Portuguesa. 

43
. Tabela de resumo das principais mudanças criada com a consultação dos critérios e dos 

exemplos retirados do Portal da Língua Portuguesa, do “Guia da Reforma Ortográfica” e do teste do 

novo Acordo ortográfico realizado durante o estágio. 

44
 . Regra diferente para cada variedade nacional. 
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Ditongo 

<oi> 

Eliminado o acento gráfico em palavras 

graves e nas formas verbais terminadas 

em <eem>. 

Exceção: Palavras graves com ditongo 

<oi> tónico, regra que obriga à marcação 

da sílaba tónica por meio de um acento 

gráfico em palavras terminadas em <l>, 

<n>, <r>, <x> e <ps>. 

(11) Paranoico; 

(12) leem, veem; 

 

(13) destróier; 

Homógrafos  Eliminados os acentos gráficos utilizados 

para evitar a desambiguação. 

Exceção (continuam ter os acentos 

gráficos): 

Por (prep.) e pôr (verbo); Pode (pres. 

ind.) e pôde (pret. perf.) do verbo poder. 

(14) Pêlo e pelo (antes 

do AO)  agora 

pelo; 

Hífen Utilizado após estes elementos: 

- a palavra a que se juntam começa pela 

letra <h>, exceto no caso de palavras 

formadas com prefixos átonos 

como <des->, <in-> e <re->; 

- a letra com que terminam é a mesma 

com que se inicia a palavra a que se 

juntam, exceto no caso de prefixos átonos 

como <co->, <pre-> e <pro->; 

- terminam por <n> ou <m> e palavra a 

que se juntam começa com uma dessas 

consoantes ou com vogal; 

- terminam por <b> ou <d>, 

<sota->, <soto->, <vice->, <vizo->, 

<grão->,<grã-> ou <ex->; 

- são acentuados graficamente; 

- a palavra a que se juntam é um 

estrangeirismo, um nome próprio ou uma 

sigla; 

(15) Anti-histamínico; 

(16) reabilitar; 

 

 

(17) auto-observação; 

(18) cooperação; 

 

 

(19) pan-nacional; 

 

 

(20) sub-regulamentar; 

(21) vice-presidente; 

 

(22) pré-reforma; 

(23) anti-apartheid; 

 

(24) super-homem;  
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- prefixos <hiper/inter/super-> 

combinados com outros elementos. 

Eliminado após estes elementos: 

- formas monossilábicas do verbo haver à 

preposição de. 

 

(25) hei de; 

 

Tabela 3 – Exemplos das mudanças principais introduzidas pelo Acordo 

 ortográfico. 

 

Um estudante não-nativo que aprendeu, desde o começo, o português na variante 

de Portugal (e antes do novo Acordo ortográfico, como no meu caso), para produzir um 

texto que seja correto e coerente ao mesmo tempo, não deveria inserir palavras com a 

grafia derivada da pronunciação brasileira. Esta coerência é muito difícil porque existem 

muitas palavras em italiano que são mais parecidas com a variante portuguesa, mas 

também outras mais semelhantes à variante brasileira:  

 

Palavra portuguesa: Palavra italiana: 

Aspeto (ou aspecto) (pt) 

Aspecto (br) 

Aspetto (+pt) 

Subtil (pt) 

Sutil (br) 

Sottile (+br) 

Amnistia (pt) 

Anistia (br) 

Amnistia (+pt) 

Facto (pt) 

Fato (br) 

Fatto (br  pt) 

Exemplo particular: a pronúncia é mais parecida com a 

variante brasileira, mas um estudante que queira seguir a 

variante de Portugal escolherá facto para não o confundir 

com fato (vestuário, conjunto das peças de roupa).
45

  

 

                                                           
45

. Explicados no Dicionário Priberam: http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=fato. 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=fato
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Tabela 4 – Exemplos de grafias duplas e semelhanças entre o português e o 

italiano 

 

 Outro aspeto é o das maiúsculas e das minúsculas, que é mais complicado se 

comparado com a língua italiana. Nesta também existe uma regra geral sobre a escrita 

das estações e dos meses do ano, ou seja a de utilizar a minúscula, mas muitas pessoas 

escrevem-os com a letra maiúscula.
46

 Esta situação existe porque as pessoas que 

utilizam a maiúscula defendem a própria escolha com a justificação de que são nomes 

próprios, e também há professores que não corrigem este erro durante o período escolar. 

A eliminação das palavras homógrafas (como pára e para, para distinguir o 

imperativo da preposição) também gerou confusão na escrita, e isso continua a não ter 

sentido mesmo para os nativos de português. 

 

 

3.2. Retroversão (Ita – Pt) 

 

Os exemplos que vão ser apresentados neste capítulo fazem parte de documentos 

com conteúdos retirados de um site de comparação de preços, por sua vez relativos a 

variados produtos de muitas marcas. O trabalho constou de duas partes: uma revisão e 

uma tradução, ou seja uma retroversão (do italiano para português), e foi encomendado 

por uma empresa de tradução do Porto. Os documentos contêm o nome do site e dos 

parceiros – para além de nomes de marcas, códigos e descrições de promoção de vários 

produtos – que não vão ser mencionados por questões de privacidade e para evitar a 

publicidade oculta. 

 

                                                           
46

. Isso porque em geral os nomes dos dias da semana e dos meses escrevem-se com a letra 

minúscula, mas segundo alguns dicionários alguns feriados requerem a letra maiúscula, como assinalado 

num artigo da Accademia della Crusca, http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-

linguistica/domande-risposte/alcuni-quesiti-nomi-mesi-giorni-settimana. 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/alcuni-quesiti-nomi-mesi-giorni-settimana
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/alcuni-quesiti-nomi-mesi-giorni-settimana
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O texto é expositivo-argumentativo,
47

 da área da comunicação e do comércio, ou 

seja contem apresentações e descrições de muitíssimos produtos e contem poucos  

termos especializados. A nível linguístico é caracterizado por frases curtas e por 

construções paratáticas. Este tipo de texto é dirigido a um público homogéneo, que 

tenha um conhecimento mínimo sobre o produto que procura e deste tipo de sites, como 

o referido, onde possa pesquisar. O facto de o documento ter um vocabulário simples e 

termos de utilização constante não significa automaticamente que o processo de 

tradução seja mais fácil ou mais exato, como sublinhado por Carlo Milani num artigo 

sobre a traição da tradução: 

 

La traduzione  non è mai esatta, non può esserlo: le parole anche più semplici, o 

banali, o all'apparenza innocenti, coprono campi semantici sempre "lievemente" 

sfasati, nel passaggio (trans-) da una lingua all'altra. Datato, ma non troppo, 

l'esempio di Eco
48

 … sulla corrispondenza tra francese e italiano … Per me 

tradurre significa "rendere un significato disponibile", dare uno strumento in più. 

E' un'operazione al limite, fra il tradimento del significato originale, sempre 

sfuggente, e il senso che noi attribuiamo a quella parola, nel nostro 

personalissimo idioletto privato.
49

 

 

A revisão foi de cerca de duas mil palavras e a tradução de duas mil e oitocentas 

palavras, e o prazo de entrega era de cinco dias. Antes da aceitação do projeto foi 

efetuada uma leitura dos ficheiros e verificada a dificuldade do texto. 

                                                           
47

. Segundo a tabela dos macrotipos e formas textuais de F. Scarpa no livro La traduzione 

specializzata (26). 

48
. Aqui, C. Milani cita os exemplos de U. Eco do livro Dire quasi la stessa cosa (41) sobre o 

espaço semântico ocupado pelos termos italianos “legno” e “bosco” (madeira e floresta) que em francês 

são ambos “bois”. O livro de Eco oferece muitos exemplos de traduções em muitas línguas, e constitui 

um texto muito útil porque define e explica muitas problemáticas do processo de tradução; o autor volta a 

falar do exemplo comparativo também no fim do livro (351). 

49
. http://www.lanotadeltraduttore.it/identita_metissage.htm 

http://www.lanotadeltraduttore.it/identita_metissage.htm
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Não foram fornecidas indicações ou instruções complementares por parte do 

cliente; o project manager responsável forneceu uma memória de tradução, e isso 

contribuiu para a coerência do texto de chegada. Analisando o documento em todas as  

suas caraterísticas e seguindo o modelo analítico de Ch. Nord, foi escolhida uma 

tradução de tipo instrumental.  

O projeto envolveu vários documentos – enviados em formato SDLX – cujos 

conteúdos foram retirados do site que foi traduzido. Devido ao tipo de linguagem e aos 

produtos descritos dentro do próprio site, a pesquisa prévia foi bastante breve se 

comparada com o procedimento comum que decorre antes de traduzir textos 

especializados. Para a maioria dos termos foi suficiente uma pesquisa nos dicionários e 

nas enciclopédias, não se tratando de linguagem jurídica ou técnica; para os termos 

restantes foram consultados sites oficiais, ou reconhecidos através do Microsoft 

Language Portal. 

Seja durante a revisão, seja na tradução, foi preciso um trabalho de localização
50

 

para confirmar se os conteúdos iam ser traduzidos de forma correta, não só a nível 

gramatical e sintático, mas também apresentados na forma e no estilo mais adequados. 

Isso está sublinhado por Geoffrey Samuelsson-Brown no seu guia para tradutores: 

 

[Localisation] illustrates the importance of the command of the target language. 

If a translation is to be used in published form … a serious client will send your 

translation to his counterparty in the country where the translated document can 

be checked to ensure that it is suitable for the intended market. … Terminology 

reflects what is in current use and the language used is pitched at the right level 

… to ensure that the language used is topical and relevant for the intended 

market. … The essential factor to consider is the target reader. This governs 

choice of language, presentation, level at which the language is aimed. (31) 

 

 

 

                                                           
50

. Ver também F. Scarpa (293-298).  



Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

Relatório de estágio – AP | Portugal 

 56 

 Os exemplos que vão ser apresentados a seguir são os de retroversão e contêm 

os termos com maior ocorrência no documento. A tradução de todos eles foi verificada 

e analisada com uma tradutora/revisora nativa portuguesa antes da entrega final: 

 

(1) TP: “Su [nome do site], il comparatore di prezzi e servizi più simpatico e 

versatile del web, confronta i prezzi migliori shopping, prezzi, offerte, 

conveniente, notebook, smartphone e trova le offerte più convenienti del web per 

il tuo shopping online, verrai guidato nei tuoi acquisti e aiutato nel trovare i 

prodotti più desiderati e ambiti di sempre.” 

TC: “Em [nome do site], o comparador de preços e serviços mais simpático e 

versátil da Web, compare os preços melhores das compras on-line, [retirado o 

“preços”, ver TP] ofertas, vantajoso, notebooks, smartphones e encontre as 

ofertas mais vantajosas da Web para as suas compras online, vamos ajudá-lo nas 

suas compras a encontrar os produtos mais desejados e ambicionados de 

sempre.” 

TF: “Em [nome do site], o comparador de preços e serviços mais agradável e 

versátil da Web, compare as melhores ofertas das compras, preços, ofertas, 

vantagens, notebooks, smartphones e encontre as ofertas mais vantajosas da 

Web para as suas compras online, vamos ajudá-lo nas suas compras a encontrar 

os produtos mais desejados e ambicionados de sempre.” 

 

(2) TP: “[nome do site] è un sito di titolarità di [nome da companhia]” 

TC: “O [nome do site] é de titularidade da [nome da companhia]” 

TF: “O [nome do site] é um site pertencente à [nome da companhia]” 

 

Foi muito útil ter tido a possibilidade de discutir o trabalho com a revisora, 

porque era para mim difícil perceber algumas correções inseridas na versão final. 

A minha tradução foi mudada e foram inseridos termos como “agradável” – do (1) – 
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e “titolare” – do (2) – que são mais utilizados. Foram efetuadas mudanças de classe, 

como no caso do adjetivo “vantajoso” (1) que foi posto como substantivo na tradução 

final. No caso de “melhores ofertas”, apesar de a regra geral em português ser a de que 

(e ao contrário do italiano) o adjetivo seguir sempre o substantivo, no caso de um 

superlativo relativo não se segue esta regra, porque este vai-se antepor ao substantivo a 

que se refere.
51

  

 

(3) TP: “Confronta i prezzi… diventa inserzionista ... seguici su” 

TC: “Compare os preços ... torna-te anunciante ... segue-nos em” 

TF: “Compare os preços ... torne-se anunciante ... siga-nos em” 

 

No documento foram encontrados muitos erros de distração relativos ao 

imperativo: não era constante a utilização do número correto, que em português requer a 

terceira pessoa e em italiano a segunda.  

Além disso, durante a revisão da tradução foram encontrados muitas gralhas: o 

verbo ser com o acento errado (erro devido ao facto de, em italiano, o acento ser grave, 

ou seja “è”) e outras palavras com erros semelhantes porque os acentos em italiano são 

graves e não agudos, enquanto que em português o acento grave assinala a crase. 

Durante a revisão os problemas foram de tipo diferente, tendo sido corrigidos 

erros de uso como os que se seguem: 

 

(4) TP: “conveniente” 

TC: barato/económico/vantajoso 

TF: “vantajoso” 

 

                                                           
51

. Verificado também na gramática de G. Lanciani (97). 
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(5) TP: “banner” 

TC: “banner”  

TF: “faixa publicitária” 

 

(6) TP: “e-card” 

TC: “e-card” 

TF: “cartão virtual” 

 

(7) TP: “video card” 

TC: “cartão vídeo” 

TF: “placa gráfica” 

 

No caso do (4) era una falta de coerência de tradução (devido ao facto de que 

durante a tradução e a revisão as memórias de tradução às vezes não atualizavam o 

conteúdo inserido) mas que não impedia o leitor do texto de perceber a mensagem. 

Nos exemplos (5) e (6) o facto de deixar o termo em inglês (procedimento muito mais 

frequente em italiano do que em português) foi corrigido pela revisora através de uma 

verificação em sites técnicos. No caso do (5), a tradução de “banner” no Microsoft 

Language Portal foi comparada com outras traduções dentro de documentos da União 

Europeia, tendo a revisora decidido optar pela tradução final, que privilegia a 

explicitação em português do termo inglês.  

Quanto ao caso (7), não seguindo o método de pesquisa no Microsoft Language 

Portal, foi escolhida a tradução com mais ocorrências em sites de produtos tecnológicos 

em vez daquela que é indicada naquele site supracitado; conseguintemente, foi 

corrigido.  
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3.3. Tradução (Pt – Ita) 

 

Os exemplos que vão ser apresentados nesta secção fazem parte dum documento 

legal das Autoridades Portuguesas que foi encomendado para uma empresa de tradução 

de Lisboa. O documento é um ato do Departamento Central de Investigação e Ação 

Penal e, por questões de privacidade na descrição dos exemplos e na descrição geral do 

assunto, não serão mencionados os detalhes mais indicativos, como os nomes e os 

assuntos principais dos acontecimentos.  

Vamos definir como “texto” este documento legal, apesar de, como referem 

Alcaraz e Hughes no capítulo 5 da obra Legal Translation Explained, um documento 

escrito da área jurídica ter determinados traços linguísticos distintivos: 

“the term 'text' is being used here in the wide sense to include written genres 

sophisticated speakers of a language will probably be able to determine, on the basis of 

the respect or otherwise shown for conventions, whether the genre is used seriously … 

invoked for real-world purposes” (101). 

O texto, mesmo sendo da área de direito, não é caracterizado por construções 

hipotáticas ou por termos especializados. Com efeito, é constituído principalmente por 

descrições detalhadas das pessoas envolvidas e dos lugares onde decorreram as 

reuniões, e ainda por excertos das transcrições das conversas entre estes indivíduos, de 

nacionalidade portuguesa e estrangeira. A nível linguístico o texto é bastante claro e 

simples, com um estilo formal e uma prevalência de parataxe. Este tipo de texto é 

dirigido para um público especializado que tenha conhecimentos no domínio do direito 

e do procedimento legal, e que esteja familiarizado com este tipo de linguagem e 

acontecimentos. 

O texto é de 16.903 palavras e o prazo de entrega foi de três dias. Antes da 

aceitação do projeto foi efetuada uma análise e leitura dos ficheiros e verificada a 

dificuldade da formatação, e depois foram aceites todas as condições (incluindo o prazo 

de entrega, que o project manager não conseguiu alargar por ser um documento que 

tinha de ser traduzido urgentemente). Não foram fornecidas indicações ou instruções 

complementares, nem por parte do cliente nem pelo project manager responsável. 
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Ao analisar o documento e seguindo o modelo analítico de Ch. Nord, foi escolhida uma 

tradução de tipo documental. 

O projeto envolveu a tradução de três documentos – enviados seja em formato 

pdf seja em formato word pelo project manager – que faziam parte do mesmo ato legal. 

A pesquisa prévia à tradução respeitou o processo usual, mas foi bastante breve, por 

causa dos prazos apertados. Foram consultados documentos e definições nos sites 

oficiais, e as pesquisas seguintes tiveram de ser realizadas durante a realização do 

trabalho. 

Portanto, tendo o texto as características estilísticas mencionadas acima, a 

maioria dos termos faziam parte do vocabulário básico e foram verificadas nos 

dicionários de língua; no caso dos termos oficiais e técnicos, foram consultadas bases 

terminológicas, os documentos da União Europeia disponíveis na Internet,
52

 sites do 

governo português e do governo italiano e outros recursos. Infelizmente, e tal como o 

Microsoft Language Portal, (confirmar cap. 2.2.1.) também o Linguee – ferramenta que 

possibilita procurar um termo ou uma expressão em contexto, o que permite verificar a 

validade da tradução – não apresenta o par português-italiano ou vice-versa, não tendo 

sido assim possível a utilização deste site.  

Uma vez concluída a pesquisa prévia dos assuntos principais – ou seja a política 

aduaneira e a regulamentação aduaneira internacional –, e confirmada a tradução dos 

termos principais que tinham muitas ocorrências no texto de partida, o processo de 

tradução foi bastante rápido, apesar do tamanho do documento, que continha 

essencialmente falas entre as pessoas envolvidas portanto, prevaleciam frases breves. 

No seguinte serão apresentadas partes do documento com o texto de partida (TP), as 

várias opções de tradução para o texto de chegada (ODT) e a tradução final (TF). 

O exemplo de tradução que se segue faz parte do cabeçalho – presente em todas 

as páginas do documento apresentado – em baixo de uma imagem (o escudo da 

República Portuguesa): 

 

                                                           
52

. O glossário com as sínteses da legislação, o thesaurus multilingue EuroVoc e o EurLex para 

aceder aos documentos de caráter público e legal. 
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(1) TP: “Departamento central de investigação e ação penal” 

ODT: Magistrato inquirente/ Dipartimento di investigazione/ Procedimento 

giudiziario/ azione penale 

TF: “Dipartimento centrale di investigazione e azione penale” 

 

Para o “Departamento de investigação”, foram encontrados vários textos onde 

estava traduzido como “magistrato inquirente”, expressão sempre seguida do nome da 

cidade de referência; no caso deste documento, considerou-se mais apropriada uma 

tradução à letra do Departamento. Nos documentos encontrados havia várias traduções, 

foi confirmada também através da leitura da página deste departamento no site 

português da Procuradoria-Geral da Republica
53

 e no site italiano do Ministério do 

Interior.
54

 

Os exemplos que vão ser apresentados a seguir são termos e conceitos com 

maior ocorrência no documento: 

 

 (2) TP: “contentor” 

 ODT: contenitore/ container 

 TF: “container” 

 

Para confirmar a escolha de uma das duas formas foi suficiente adequar a 

tradução ao contexto do documento. Uma tradução à letra ou feita apressadamente – ou 

resultado da utilização de uma ferramenta de tradução automática – podia perfeitamente 

escolher utilizar a primeira opção de tradução, alterando completamente o sentido do  

texto original porque “contenitore” significa apenas “objeto destinado a conter objetos  

 

                                                           
53

. http://www.pgr.pt/grupo_pgr/DCIAP.html 

54
. http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html 

http://www.pgr.pt/grupo_pgr/DCIAP.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/index.html
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ou materiais; ou também recipiente, embalagem, invólucro”.
55

 Na linguagem aduaneira, 

em italiano, a opção que foi considerada a mais correta para traduzir finalmente 

“contentor” foi “container”, como confirmado em documentos oficiais da Agenzia delle 

dogane e dei monopoli e em textos jornalísticos
56

 sobre este assunto. 

 

 (3) TP: “Bill of Ladings” 

 ODT: Polizza di carico/ Polizza di carico marittimo 

 TF: “Polizza di carico marittimo” 

 

Embora a tradução portuguesa de “Bill of Ladings” seja, em muitos documentos 

oficiais, “preço de importação expresso”, no texto de partida estava em inglês. 

A tradução para italiano desta expressão, para ser totalmente eficaz dentro deste 

documento, necessita do adjetivo “marittimo” para esclarecer em qualquer das 

ocorrências dentro do texto a área aduaneira em questão. 

De facto, dizer “Polizza di carico” não constitue uma tradução inexata do original, mas 

não a mesma precisão. Esta escolha da segunda opção foi reforçada pelo facto de 

encontrar esta tradução em vários sites oficiais e de tradução, e por ter sido confirmada 

por um site do governo italiano,
57

 que fornece uma explicação do significado e da 

importância deste documento, ainda mais relevante nos casos de relações comerciais 

internacionais. 

 

 (4) TP: “Transcrição” 

 ODT: trascrizione/ verbale 

  

 

                                                           
55

. http://www.treccani.it/vocabolario/contenitore_(Sinonimi-e-Contrari)/ 

56
. http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-12-03/costi-nascosti-dogane-

091647.shtml?uuid=AbtPVc8G 

57
. http://www.itint.gov.it/ice/cda/templates/trasporti14_restyle.jsp 

http://www.treccani.it/vocabolario/contenitore_(Sinonimi-e-Contrari)/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-12-03/costi-nascosti-dogane-091647.shtml?uuid=AbtPVc8G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-12-03/costi-nascosti-dogane-091647.shtml?uuid=AbtPVc8G
http://www.itint.gov.it/ice/cda/templates/trasporti14_restyle.jsp
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TF: “Trascrizione” 

 

Aparecem muitas ocorrências com a primeira tradução do termo e muitas outras 

com o segundo. Foi confirmado “trascrizione” porque “verbale” em italiano tem mais a 

ver com as transcrições feitas dos discursos dos próprios arguidos e não se refere aos 

registos das atividades ou às conversas telefónicas deles. 

 

 (5) TP: “Packing list” 

 ODT: Distinta colli, distinta dei contenuti 

 TF: “Distinta dei contenuti” 

 

Havia uma alternância destas duas traduções nos textos oficiais encontrados; a 

tradução final foi confirmada através de um documento da ICE,
58

 Agência para a 

promoção no estrangeiro e a internacionalização das empresas italianas. 

Os dois exemplos apresentados a seguir são expressões idiomáticas: 

 

 (6) TP: “ele pediu uma cópia [da Bill of Lading] e que outro chouriço (sic) 

 [nome  dum arguido] havia de mandar.” 

 TF: “ha già chiesto una copia [della Polizza di carico marittima] e che l'altro 

 “scemo” (sic) [nome do arguido] avrebbe dovuto inviare.” 

  

(7) TP: [nome do arguido] pergunta “é canal verde” (sic) ao que [nome do 

 arguido] responde que “sim, sim. Sim, está tudo”. 

 

                                                           
58

.http://www.ice.gov.it/ 

http://www.ice.gov.it/
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 TF: [nome do arguido] domanda “è segnale verde” (sic) e [nome do arguido] 

 risponde “sì, si. Sì, c’è tutto.” 

 

No caso da primeira expressão do (6), em português dizer que alguém é um 

chouriço (em italiano o termo equivalente tanto ao nível da comida como da expressão 

idiomática é “salame”) quer exprimir implicitamente falta de inteligência e astúcia. Esta 

expressão idiomática, existindo na língua de chegada, tem o mesmo significado, mas foi 

escolhido o termo “scemo” (em português “estúpido, imbecil”) em vez que “salame” 

para prevenir a incompreensão de algum nativo italiano que não esteja familiarizado 

com a expressão idiomática. 

No (7) temos a mesma situação: se a tradução era também à letra, em italiano 

esta expressão tem o mesmo sentido que em português, “pode-se avançar”. Além disso, 

no documento, após o excerto apresentado, descreve-se o que esta expressão alusiva 

significa em contexto aduaneiro: “utilizada, na gíria da alfândega, para designar 

mercadorias que não são sujeitas a nenhum tipo de fiscalização”. 

Em última análise, apesar de ter sido um trabalho muito comprido, realizado 

com prazos apertados, e de ter encontrado durante a revisão muitos pormenores que não 

tinham sido traduzidos ou explicitados (símbolos, insígnias, parêntesis, etc.), a avaliação 

e a apreciação desta experiência e deste trabalho é bastante positiva. 
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4. Conclusão 

 

O estágio curricular realizado, como escolha final profissionalizante deste 

mestrado, na empresa AP | Portugal permitiu aprender as dinâmicas de trabalho que 

ocorrem na área da tradução e dos serviços linguísticos e a forma como são organizados 

os trabalhos dentro de um escritório: a divisão das tarefas, o trabalho de equipa, a defesa 

do próprio trabalho, o respeito dos prazos, entre outros aspectos. Foi uma experiência 

que permitiu utilizar os conhecimentos de teoria da tradução e das ferramentas de 

tradução assistida adquiridos nas unidades curriculares do mestrado. 

Os três meses de estágio foram principalmente dedicados à revisão e ao DTP de 

documentos, mas através destas tarefas foi possível aumentar o conhecimento 

linguístico do português em várias áreas especializadas (CAT tools, arquitetura, entre 

outras). Foi possível também desenvolver maiores capacidades de trabalho em equipa e 

aprender a defender, de maneira adequada, o próprio trabalho, especialmente quando 

eram revistas as traduções, ou quando era preciso rever uma tradução alheia. Nestes 

aspectos, o estágio teve um balanço positivo. 

Atualmente, como na Internet há sempre mais texto novo para traduzir, o 

mercado dos serviços linguísticos tem que lidar com uma quantidade de texto cada vez 

maior e utilizar cada vez mais as memórias e as ferramentas de tradução assistida. Por 

isso, o tradutor deve não só saber trabalhar com estes instrumentos, mas também ter 

familiaridade com a SEO (search engine optimization), para localizar os conteúdos que 

vão ser publicados pela Internet e filtrados pelos motores de busca, como Google, Bing 

e Yahoo. Para um tradutor, portanto, uma especialização na SEO faz com que os textos 

produzidos por aquele profissional sigam já as técnicas adequadas ao público de 

chegada. 

No que diz respeito ao novo Acordo ortográfico, foi uma grande dificuldade a 

aprendizagem e adaptação às mudanças linguístico-sintáticas introduzidas por ele. 

Resolver a problemática da coerência de utilização da variante portuguesa, durante a 

escrita de um texto ou de uma tradução (retroversão), é um verdadeiro desafio e 

constitui um requisito para atingir um nível excelente da qualidade do trabalho. 
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Finalmente, e através das experiências de trabalho realizadas como freelancer, 

foi possível aprender a gerir as tarefas como trabalhadora independente e conhecer mais 

recursos técnicos, seja relativamente às memórias de tradução, seja no que diz respeito à 

pesquisa de material oficial.  
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Anexos 

 

A. Dados 

 

Estagiária: Ughetta Rotundo 

Numero: 110728020 

Correio eletrónico: ughetta.rotundo@gmail.com 

 

Orientador: Professor Doutor Thomas Hüsgen 

Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Departamento 

de Estudos Germanísticos, Centros de Linguística da Universidade do Porto 

Correio eletrónico: thusgen@letras.up.pt 

 

Local de estágio: AP | Portugal, Empresa certificada de Tradução e serviços linguísticos  

Morada: Avenida da Republica, nº1105, 4430-203, Vila Nova de Gaia, Portugal 

Correio eletrónico: info@apportugal.com 

 

Supervisor no local de Estágio: Mário Júnior  

CEO da empresa 

Correio eletrónico: mario.junior@apportugal.com 
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B. Exemplos não apresentados da revisão do site da empresa AP | Portugal 

 

Legenda dos símbolos e da tabela: 

Símbolo  Explicação  

≠ Tradução diferente daquela presente no site. 

! Tradução imprecisa no site. 

X Tradução errada no site. 

 

Área do site 

Notas  

n° Símbolo 

(relevância 

do erro) 

Original  

(TP) 

Tradução 

anterior 

Nova tradução e símbolo ao lado. 

(*): já foi corrigido no site. 

(\): ainda não foi inserido no site. 

Explicação do tipo de erro. 

 

Coluna esquerda da página principal 

1 ≠ Orçamentos gratuitos 

aqui! 

Chiedi un preventivo 

gratuito qui! 

Preventivi gratuiti qui! (\) 

- Registo: inserção “chiedi” – “peça a/para” - mais informal respeito ao TP. 

2 ! Apoio ao cliente Servizio di assistenza Assistenza clienti (\) 

- Quebra do uso: em italiano a tradução é percebível, mas não está correta. 

3 ≠ Contactos Contattaci Contatti (\) 

- Nível sintático e registo: inserção de um verbo em vez de um substantivo, 

em português deveria ter tido a forma verbal “contacte-nos” para ser 

traduzido em italiano “contattaci”; na respetiva página dentro do site está 

traduzido corretamente, por isso há também uma falta de coerência. 

- Registo: inserção de um verbo na forma da segunda pessoa singular, 

portanto não utilizando o “você”, não está coerente com a linguagem formal 

do texto. 

4 X Empresa Imprese Impresa (\) 
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- Nível sintático: o número que era singular foi posto no plural. 

5 X Nos PALOP Nel PALOP Nei PALOP (Paesi africani 

di lingua originale 

portoghese) (\) 

- Nível sintático: o número que era singular foi posto no plural. 

- Pressupostos: supor que o leitor conhece a realidade dos PALOP e não 

explicitar o acrónimo. 

6 X Conta com uma larga 

base de tradutores a 

nível internacional 

Può contare su un 

gran numero di 

traduttori di livello 

internazionale 

Può affidarsi ad una larga 

rete di traduttori a livello 

internazionale (\) 

- Registo: o verbo, interferência linguística do original, “contare” em 

italiano poderia ser aceite, mas num discurso ou texto mais informal. Aqui 

não está coerente com a linguagem formal do texto. 

- Nível sintático: errado o uso da preposição “di” – “de” – que na tradução 

anterior altera o significado ao referir-se aos tradutores e não à base de 

tradutores da empresa.  

7 ! Conversor de moedas 

Conversor de 

medidas 

Convertitore di 

misura 

Convertitore di 

moneta 

Convertitore di moneta 

Convertitore di misura (\) 

- DTP e revisão: a tradução é correta, bem como a hiperligação, mas a 

ordem está invertida em relação à página em português. O erro não foi 

detetado durante a revisão ou no proofreading. 

Separadores em cima 

Janela com o logotipo da companhia 

8 x Empresa de tradução 

certificada pela 

norma europeia de 

qualidade 

EN15038:2006 

 Impresa di traduzione 

certificata secondo la 

norma di qualità 

EN 15038:2006 (\) 

- Omissão: Não há a tradução deste texto na página italiana. 
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Coluna direita da página principal 

9 X Serviço certificado 

EN 15038 

Serviço certificado 

EN 15038 

Servizio certificato EN 

15038 (\) 

- DTP e revisão: esta parte de texto não foi selecionada nem traduzida, o 

que não foi detetado durante a revisão ou no proofreading.
59

 

10 X Bureau Veritas 

Certification 

Bureau Veritas 

Certification 

Certificazione Bureau 

Veritas (\) 

- DTP e revisão: esta parte de texto não foi seleccionada e portanto 

traduzida e não foi detetado durante a revisão ou no proofreading. 

Caixas de texto centrais 

11 ≠ Membro Member Membro (\) 

- Erro de tradução: está traduzido para inglês. 

Texto de descrição 

Nota: o texto é diferente nas duas páginas, a versão portuguesa é de poucas linhas 

(antes de apresentar os vários serviços) e menciona a Norma de qualidade. 

A versão italiana tem um texto mais comprido e faz uma descrição da companhia 

mas não menciona a Norma.
60

 Por esta razão os exemplos do n.13 ao n.20 não têm o 

texto em português. 

12 X Legendagem Sottotitolatura Sottotitolazione (\) 

- Nível linguístico e coerência terminológica: mais abaixo, na página inicial, 

está traduzido desta forma - “sottotitolazione” (mas na primeira ocorrência 

está mal escrito “sottotilolazione”); trata-se da forma com mais ocorrências 

(também podemos utilizar “sottotitolaggio”). 

13 X  Estesa borsa di 

traduttori 

Estesa rete di traduttori (\) 

- Quebra do uso: o texto percebe-se, mas não tem sentido em italiano, ou 

melhor, o termo “borsa” neste contexto é insólito. 

14 X  Madre língua Traduttori madrelingua (*) 

                                                           
59

. Foi verificado que aquela imagem não está traduzida em nenhuma versão – inglesa, 

espanhola, francesa e alemã. 

60
. Além disso, não está presente em cima da logomarca da companhia como mencionado no 

exemplo número 8. 
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- DTP: o texto foi escrito com letra maiúscula e separado. 

15 X  Garantisce Garantisca (*) 

  - Nível sintático: em italiano o conjuntivo é utilizado nas frases relativas 

restritivas quando a frase subordinada exprime uma hipótese. 

16 X  Epurata Traduzione corretta e 

rigorosa (*) 

  - Registo: “epurata” não é um termo adequado à linguagem deste texto. 

17 X  Della impresa Dell’impresa (*) 

- Nível sintático: erro talvez devido a  um empréstimo ou uma cópia da 

forma  portuguesa “da empresa”;  em italiano é preciso o apóstrofo. 

18 X   Scarica la brochure AP | 

PORTUGAL – versione 

inglese – per maggiori 

informazioni. (*) 

  - DTP e revisão: esta parte de texto não foi selecionada nem traduzida, o 

que não foi detetado durante a revisão ou no proofreading. 

19 X  Centro di appoggio Centro di assistenza (*) 

  - Quebra do uso: tradução literal de “apoio”, a tradução parece feita 

transferindo só o termo português, mas em italiano não está correta. A 

expressão “centro di appoggio” é utilizada em italiano mas em contextos 

diferentes, por exemplo para traduzir a expressão “centro de acolhimento”. 

20 X  Qualit´ Qualitá (\) 

- DTP e revisão: erro de teclado que não foi detetado durante a revisão ou 

no proofreading. 

Separadores em cima (seleção de cada separador) 

Nota: estas primeiras fichas de correção são o resultado da análise do texto dentro da 

página, mas sem verificar todas as hiperligações presentes dentro das páginas. 

Interpretazione 

21 x Respondemos no 

prazo máximo de 

24 horas. 

Rispondiamo nel 

termine massimo di 

24 ore. 

Rispondiamo entro 24 ore. 

(\) 

- Quebra do uso: tradução literal da forma frásica portuguesa; em italiano 



Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

Relatório de estágio – AP | Portugal 

 76 

aquela frase é percebível, mas não está correta. 

(Este erro está repetido quatro vezes dentro do texto desta página.) 

22 X Em geral abaixo In generale qui sotto Che seguono in basso (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da forma portuguesa; em italiano é 

percebível, mas não está correta. 

23 X Que se revezam, 

Em princípio, 

che si scambiano, 

in linea di principio, 

che si alternano, 

normalmente, (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da forma portuguesa. Em italiano é 

percebível, mas não está correta. 

24 X Através de 

auscultadores 

Attraverso gli 

auricolare 

Ascoltano attraverso gli 

auricolari (\) 

- Nível sintático: o número que era plural foi posto no singular. 

25 X Proferido em sala 

para um microfone 

Proferi in sala tramite 

un microfono. 

Trasmesso in/ nella sala 

tramite un microfono. (\) 

- DTP e revisão: erro de omissão (provavelmente “proferido” não foi 

selecionado) que não foi detetado durante a revisão ou no proofreading. 

26 ! Quase em 

simultâneo 

Quasi 

simultaneamente 

Quasi simultaneamente, gli 

interpreti (\) 

- Registo: É mais coerente com a linguagem formal do texto, e fica mais 

claro o período se for repetido novamente o sujeito da frase. 

27 X Os ouvintes 

dispõem de 

auscultadores  

La platea dispone di 

auricolari e di un 

ricevitori 

Al pubblico vengono 

forniti degli auricolari e un 

ricevitore (\) 

- Nível estilístico: a tradução anterior é muito ligada ao texto de partida e 

o verbo “dispor” neste contexto não é adequado. 

- Nível sintático: o número que era singular foi posto no plural. 

28 ! Na língua da sua 

escolha 

Nella lingua scelta Nella língua selezionata (\) 

  - Quebra do uso: tradução anterior é muito ligada ao texto de partida. 

Mais formal e coerente com o resto do texto pôr “selecionada” em vez de  

“escolhida”. 

29 X Com a ajuda de Con l’ausilio di grazie alla presa di note 
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notas qualche appunto (prise de notes)
61

 (\) 

- Registo: a tradução anterior é muito ligada ao texto de partida; pôr o 

nome técnico mais conhecido (e com mais ocorrências) é mais coerente 

com o estilo do contexto. 

30 X Reuniões riunini Riunioni (\) 

  - DTP e revisão: gralha que não foi detetada durante a revisão ou no 

proofreading. 

31 X De uma língua para 

outra, com 

naturalidade 

Da una lingua 

all’altra, con 

naturalità 

Da una lingua all’altra, con 

naturalezza (\) 

  - Quebra do uso: tradução literal da forma frásica portuguesa; em italiano 

aquela frase é percebível, mas o termo não está apropriado ao contexto. 

32 X A elocução, o tom e 

as convicções do 

orador 

Pronuncia, tono, e 

convinzioni 

lo stile, il 

tono/l’intonazione, e le 

affermazioni (*) 

  - Quebra do uso: tradução literal da forma frásica portuguesa; em italiano 

aquela frase é percebível, mas falta coerência com o estilo do texto. 

33 X Profissional Profissionista Professionista (\) 

  - DTP e revisão: gralha que não foi detetado durante a revisão ou no 

proofreading. 

34 X Assalariado Dipendenti salariati Dipendenti/ dipendenti 

stipendiati (\) 

  - Nível linguístico e lexical: tradução literal da forma frásica portuguesa; 

em italiano aquela frase é percebível, mas não está correta. 

35 X Discurso Discurso Discorso/enunciato (\) 

  - DTP e revisão: erro de omissão que não foi detetado durante a revisão 

ou no proofreading. 

36 X Conhecimentos Consocenze Conoscenze (\) 

  - DTP e revisão: erro de omissão que não foi detetado durante a revisão 

                                                           
61

. Prise de notes, chamado “presa di note” e “sistema di annotazione”, como referido na obra 

Interpretazione simultanea e consecutiva. Foram muitos úteis para os processos de tradução e revisão os 

capítulos 12 e 13 (189-206) que analisam os problemas de reformulação para e da língua estrangeira. 
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ou no proofreading. 

37 X Nesse caso, é In questo caso, ``e In questo caso, è (\) 

  - DTP e revisão: gralha que não foi detetado durante a revisão ou no 

proofreading. 

38 ! País paese Paese (\) 

  - Nível sintático: em italiano “paese” com minúscula significa aldeia, com 

maiúscula significa país (Portugal, no caso desta frase). 

39 X Materiais/ Serviços 

adicionais 

Materiali/ Servizi 

addizionali 

Materiali/ Servizi 

aggiuntivi (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da forma frásica portuguesa; em italiano 

aquela frase é percebível, mas não está correta. 

Trascrizione 

40 ! Língua de origem Língua di origine Língua di partenza/ língua 

originale (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da forma frásica portuguesa; em italiano 

aquela frase é percebível, mas não está correta. 

41 X SALVAGUARDA

MOS OS 

REGISTOS DE 

SOM ORIGINAIS 

SALVAGUARDAM

O LE 

REGISTRAZIONE 

ORIGINALI 

CONSERVIAMO LE 

REGISTRAZIONI 

ORIGINALI (\) 

- Quebra do uso: tradução literal do verbo; em italiano a forma não está 

correta. 

- Nível sintático: o número que era singular foi posto no plural. 

42 X Num curto espaço 

de tempo -  

In breve tempo- In breve tempo – (\)  

- DTP e revisão: gralha (traço) que não foi detetado durante a revisão ou 

no proofreading. 

43 ! é possível melhorar 

a percetibilidade 

dos ficheiros de 

som 

è possibile migliorare 

le condizioni di 

suono dei file 

è possibile migliorare le 

condizioni d'audio dei files 

(\) 

- Quebra do uso: tradução literal do termo; neste contexto “audio” é mais 
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apropriado do que “suono”. 

- Nível sintático: file, além de ser uma palavra estrangeira, é masculino 

em italiano e tem plural. 

44 X RESPEITAMOS A 

TUA 

PRIVACIDADE 

RESPETTIAMO LA 

TUA PRIVACY 

RISPETTIAMO LA TUA 

PRIVACY (\) 

- DTP e revisão: gralha que não foi detetado durante a revisão ou no 

proofreading. 

Sottotilolatura (deveria ser sottotitolazione, ver exemplo n.12)  

45 X Trabalha em 

parceria 

Lavora in 

partenariato 

Lavora collaborando con 

(\) 

- Quebra do uso: tradução muito ligada ao texto de partida; “partenariato” 

é um termo que existe em italiano; embora a forma esteja correta, as 

formas mais utilizadas são “partnership” e “collaborazione”. 

46 X processo rotineiro 

na nossa instituição 

processo usuale nella 

nostra istituzione. 

Procedimento comune 

nella nostra impresa (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da frase e que em italiano não está 

correta. 

47 X Constante 

monitoração  

Costante 

monitoraggio 

Controllo costante (\) 

  - Quebra do uso: tradução literal da frase e que em italiano não está 

correta. 

Software 

48 X Based tools –  Based tools- Based tools – (\) 

- DTP e revisão: gralha (traço) que não foi detetado durante a revisão ou 

no proofreading. 

49 x Todo o mercado 

CPLP 

Tutti i paesi del 

mercato CPLP 

Tutti i Paesi del gruppo 

CPLP (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da frase e que em italiano não está 

correta. 

- Nível sintático: em italiano “paese” com minúscula significa aldeia, com 

maiúscula significa país. (como no exemplo n.38) 
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50 X Agende a sua 

formação 

Fissa la tua 

formazione 

Prenota la tua formazione 

(\) 

- Quebra do uso: tradução literal da frase e que em italiano não está 

correta. 

51 X Consulte as nossas 

perguntas 

frequentes 

Consulta le nostre 

domande frequenti 

Visita la pagina delle 

domande frequenti (\) 

- Quebra do uso: tradução literal da frase e que em italiano não está 

correta. 

 

Tabela 5 – Exemplos não apresentados da revisão do site da empresa AP | 

Portugal 

 














