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Resumo 

 

O presente relatório de estágio visa a apresentação de o processo de estágio de seis 

meses realizado na empresa alemã [itl] - Institut für Technische Literatur, sediada em 

Munique, e tem como objetivo a conclusão dos estudos no âmbito do Mestrado em 

Tradução e Serviços Linguísticos. 

A primeira parte deste trabalho visa descrever e a analisar detalhadamente todo o 

processo relativo a este estágio como a candidatura, a estrutura da empresa, o modo de 

trabalho e as tarefas executadas ao longo do estágio. 

A segunda parte aborda, de um ponto de vista crítico e analítico, alguns casos práticos 

relativos ao trabalho de gestão de projeto, terminologia e tradução efetuados durante o 

estágio.  

Palavras-chave: estágio, tradução, gestão de projetos, controlo de qualidade 

 

The goal of this report is to present the traineeship process that took place for six 

months at the German company [itl] - Institut für Technische Literatur,based in Munich. 

Moreover, it aims at completing the studies and obtaining a Master degree in 

Translation and Linguistic Services. 

Firstly, this report describes and analyses in detail the whole traineeship process ranging 

from the application and company structure to the working methods and the tasks that 

were carried out during this training. 

Secondly, it offers an approach, from an analytical and critic point of view, of some 

case studies concerning project management, terminology and translation tasks carried 

out during this traineeship. 

Key-words: traineeship, translation, project management, quality assurance 
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Introdução 

 

O presente relatório visa descrever todas as atividades exercidas e competências 

adquiridas ao longo dos seis meses (de setembro de 2013 a fevereiro de 2014) na 

empresa [itl]. O estágio na [itl] Munique surge como resultado de uma procura 

exaustiva por um estágio na área da tradução de documentação técnica, no âmbito do 

MTSL – Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos que frequento na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto.  

 

Depois de um longo tempo de procura de um estágio na minha área de estudo, com 

envios sucessivos do curriculum vitae para empresas portuguesas e alemãs, das quais 

não obtive qualquer tipo de resposta positiva, surgiu alguma frustração.  

 

Foi então que recebi uma proposta de seis meses de estágio remunerado em Munique 

com início a 1 de setembro de 2013 e conclusão a 28 de fevereiro de 2014. Sendo a 

minha língua de estudo o alemão, e tendo uma incessante vontade de estagiar no 

estrangeiro, não hesitei em aceitar a proposta que, sendo tão aliciante e promissora, me 

permitiu desafiar as minhas competências pessoais, profissionais e académicas. Este 

estágio permitiu-me desenvolver as capacidades técnicas, intelectuais e sobretudo 

linguísticas, adquiridas ao longo do meu percurso académico.  

 

O facto de a [itl] ter como principal função os serviços prestados na área da gestão de 

projeto fez com que este estágio me permitisse conhecer outras vertentes do processo de 

tradução, que as minhas experiências académica e profissional ainda não me tinham 

permitido explorar, o que veio a ser extremamente enriquecedor, podendo assim 

complementar a minha formação na área.  

 

Project management in translation and localization projects involves identifying 

requirements, organizing a project plan, then securing and managing staff 

resources to successfully complete and deliver the project.
1
 

 

                                                             
1
 http://blog.globalizationpartners.com/why-is-translation-project-management-necessary.aspx 

[consultado a 07.04.2014] 

http://blog.globalizationpartners.com/why-is-translation-project-management-necessary.aspx
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1. Apresentação da empresa 

 

A [itl] Munique surge em 1982, prestando apenas serviços na área da documentação 

técnica.  

Com a necessidade de expansão de negócio dos clientes, a [itl] Institut für Technische 

Literatur começa a prestar serviços de tradução dessa mesma documentação técnica. 

 

Atingindo um grande volume de trabalho, tornando-se um sucesso na área da tradução 

técnica e com um leque de clientes cada vez mais vasto, a [itl] sediada em Munique, 

depara-se com a necessidade de crescer, tendo hoje em dia as suas filiais em Estugarda e 

Cottbus (Alemanha), Viena e Linz (Áustria) e em Kreuzlingen (Suíça).  

 

 

1.1 Áreas de trabalho 

 

Certificada pelas normas europeias DIN EN 15038 e EN ISO 9001
2
, a [itl] presta 

serviços especializados de tradução em todos os idiomas e nas seguintes áreas técnicas: 

 

- Química 

- Bens de consumo 

- IT (hardware, software, base de dados) 

- Engenharia aeroespacial 

- Medicina 

- Tecnologia automóvel 

- Tecnologia de automatização 

- Eletrotécnica 

- Construção e instalação de máquinas 

- Tecnologia de comunicação 

 

Sendo as últimas cinco áreas as que constituem o maior volume de trabalho da empresa 

e nas quais todos os esforços se concentram. 

                                                             
2 Estas normas são descritas em maior detalhe no capítulo 1.2. Normas europeias 
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No âmbito das áreas referidas, o tipo de documentação com que a [itl] trabalha mais 

frequentemente é:  

 

- Documentos técnicos (manuais de instruções, fichas técnicas)  

- Documentos jurídicos 

- Documentos científicos 

- Textos de marketing 

- Sites 

- Localização de software 

 

Como se trata de uma empresa sediada na Alemanha, e a grande parte dos seus clientes 

são empresas ligadas à indústria alemã, a [itl] executa, na sua maioria, projetos que têm 

como língua de partida o alemão e como língua de chegada as mais variadas línguas.   

Os seus serviços têm tido um contributo muito significativo para a indústria alemã e 

para a sua expansão nos mercados mundiais. São reflexo disso, os clientes como por 

exemplo a BMW, Siemens, Miele e outras marcas de renome internacional, com os 

quais a [itl] colabora há anos, prestando um serviço altamente personalizado, sempre 

focada em dar as melhores soluções no que diz respeito à tradução técnica e às escolhas 

da terminologia. A seguir irei falar mais aprofundadamente sobre as duas principais 

normas usadas no âmbito dos serviços de tradução. 

 

 

1.2 Normas europeias 

 

A normalização tem como objetivos principais assegurar a aptidão de um produto, 

processo ou serviço, abrangendo uma gama que se adeque às necessidades dos 

mercados. 

Visa também a compatibilidade de um produto, processo ou serviço, isto é, tornar os 

produtos ou serviços passíveis de serem utilizados conjuntamente nas condições 

específicas de modo a irem de encontro às exigências impostas. 

Por fim, tem sempre em linha de conta a segurança que um produto, processo ou serviço 

pode oferecer ao consumidor, bem como a proteção do meio ambiente. 
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Estas são regras gerais que conduzem a soluções e acordos comuns para solucionar 

problemas de cariz repetitivo, permitindo melhorar e adequar os produtos, processos ou 

serviços ao fim para que foram concebidos. 

Passo então a descrever as duas principais normas pelas quais se regem os profissionais 

que prestam serviços de tradução. 

 

 

1.2.1 DIN EN 15038:2006 

 

 

A norma europeia EN 15038 foi aprovada e publicada em 2006 pelo CEN (Comité 

Europeu de Normalização) constituído por 29 países da União Europeia. (A designação 

norma DIN aplica-se apenas à normalização e padronização utilizadas na Alemanha.) 

 

Esta norma europeia é específica para serviços de tradução. Engloba todo o processo de 

tradução, bem como os demais aspetos relacionados com a prestação do serviço, 

assegurando a qualidade do processo de tradução.  

 

Esta estabelece e define os requisitos que devem ser cumpridos por um prestador de 

serviços de tradução, nomeadamente no que se refere aos recursos humanos e técnicos, 

à gestão dos projetos, às relações contratuais entre os clientes e gestores de projeto e aos 

procedimentos do serviço. Exige que o prestador de serviços de tradução (agência ou 

empresa de tradução, equipa de tradutores, etc.) disponha de um procedimento 

documentado para a gestão dos projetos de tradução e que descreva as diversas fases da 

gestão dos projetos desde o controlo e supervisão do processo de preparação até à 

validação e entrega final do mesmo.
3
 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Informações disponíveis em  http://www1.ipq.pt/PT/ProjectoJuventude/site/Manual_Normalizacao.pdf 

[consultado a 14.08.2014] 

http://www1.ipq.pt/PT/ProjectoJuventude/site/Manual_Normalizacao.pdf
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1.2.2 EN ISO 9001:2008 

 

 

Esta norma foi aprovada pelo CEN em 2008 e sendo uma norma de sistema de gestão 

de qualidade, visa controlar os processos ao nível da gestão de qualidade, de modo a 

aumentar a satisfação do cliente e ir de encontro aos seus requisitos. 

Nela estão descritos os critérios de controlo de qualidade de um determinado serviço ou 

produto procurando sempre assegurar a satisfação do cliente. 

De um modo geral, esta norma tem como objetivo o cumprimento de dois requisitos 

fundamentais: 

 

-a aptidão de uma organização para proporcionar, de forma consistente, um 

produto que vá de encontro aos requisitos do cliente. 

 

-aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema de gestão 

de qualidade, procurando melhorá-lo continuamente para garantir a conformidade 

com os requisitos do cliente.
4
 

 

 

1.3 A estrutura da empresa  

 

Constituída por cerca de 100 funcionários, na sua maioria gestores de projeto, esta 

empresa tem ao seu serviço uma extensa rede de tradutores freelancer (cerca de 2.300) 

em todo o mundo, que prestam diariamente serviços de tradução nas mais diversas áreas 

da documentação técnica, tendo como objetivo principal, a prestação de um serviço de 

qualidade de tradução, apostando constantemente na procura e contratação de bons 

profissionais nas áreas da redação técnica, terminologia, tradução, bem como de 

profissionais de informática e apoio técnico.  

 

                                                             
4 Informações disponíveis em 

http://www.negociosglobais.com/cfiles/acisat/downloads/h/NP_EN_ISO_9001_2008.pdf  [consultado a 

20.06.2014] 

 

http://www.negociosglobais.com/cfiles/acisat/downloads/h/NP_EN_ISO_9001_2008.pdf
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1.3.1 Estrutura geral da empresa e o ambiente de trabalho 

 

Com uma equipa multicultural de profissionais altamente qualificados nas áreas 

supramencionadas e juntamente com uma criativa equipa de marketing, que realiza 

frequentemente palestras, workshops e formações na área das ferramentas CAT 

(Computer aided translation), a [itl] Munique proporciona aos seus colaboradores um 

ótimo ambiente de trabalho, apostando numa constante formação profissional, onde a 

entreajuda e a partilha de conhecimentos são o mote para um trabalho de qualidade e 

consequente satisfação pessoal e profissional, bem como para os seus clientes. 

 

Hoje em dia o trabalho de tradução deixa de ser visto como uma atividade solitária para 

se tornar uma atividade dinâmica e multidisciplinar, tal como refere a autora Celia Rico: 

 

For some time now, we have been witnessing a gradual momentum which is 

remodelling the translation profession and transforming it from service into 

industry, that is to say, an economic activity concerned with the output of a 

specific product and which manages complex processes, develops synchronized 

goods, and which is based on team work, leverage of existing material (corpus), 

and information technology.  

[Rico: 2002] 

  

 

1.3.2 A estrutura interna da empresa 

 

A [itl] Munique tem aproximadamente 40 colaboradores e divide-se nos seguintes 

departamentos: 

 

Departamento de documentação técnica  

Liderado por uma diretora, responsável pela coordenação dos redatores que produzem 

os textos técnicos.  
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A este departamento cabe a função de redigir e preparar todos os textos relativos aos 

produtos dos clientes, tais como: brochuras, memórias descritivas, manuais de 

instruções, fichas técnicas, etc. 

 

Departamento de tradução 

Liderado por um diretor, responsável por toda a gestão do departamento; apoiado por 

chefes de equipa, responsáveis por toda a delegação de tarefas inerentes aos projetos, a 

aquisição de clientes novos, a escolha do gestor de projetos que irá trabalhar com esses 

mesmos clientes, a resolução de problemas que gestor de projeto tenha com o cliente ou 

ao nível de relacionamento profissional ou ao nível de problemas relativos ao projeto.  

 

O chefe de equipa pode e deve intervir nestas situações, tentando resolver a situação e 

sendo um mediador entre ambos. É o chefe de equipa, que também decide muitas vezes 

quais as prioridades dos seus gestores e que os aconselha e orienta no seu trabalho.  

 

Os chefes de equipa colaboram também com um vendor manager, que é responsável 

pela mediação entre a empresa e os seus parceiros profissionais, neste caso, os 

tradutores. É ele o responsável pela avaliação, contratação e distribuição de todos os 

tradutores freelancer que trabalham para a empresa.  

 

Deste departamento fazem também parte os terminólogos, profissionais responsáveis 

pela gestão e atualização das bases de dados terminológicas criadas para cada cliente. 

Estes terminólogos trabalham diariamente para fornecer aos tradutores uma maior e 

melhor informação terminológica que lhes permite atingir um nível de qualidade mais 

elevado no seu trabalho. 

Por fim, os gestores de projeto completam o leque de profissionais que compõem o 

departamento de tradução. São responsáveis por supervisionar todo o processo de 

tradução.  

Foi nesta área de trabalho que desempenhei as minhas funções enquanto estagiária e é 

sobre as suas especificidades, dificuldades e importância que me vou centrar neste 

relatório. 



9 
 

Departamento de layout 

 

Responsável pela formatação e edição dos documentos traduzidos.  

Estes colaboradores trabalham em parceria com os gestores de projeto e têm como 

função trabalhar todos os documentos já traduzidos de modo a ficarem com o mesmo 

aspeto formal do documento original, para que mais tarde seja feita a entrega final ao 

cliente.  

São criados ficheiros com a extensão DTP (Desktop publishing), que são ficheiros de 

layout de página. O ficheiro DTP inclui normalmente os textos, as imagens, a 

formatação específica da página, e é utilizado frequentemente para criar os documentos 

para impressão. 

 

 

Departamento de marketing 

 

Responsável pela execução de tarefas que visam promover e divulgar a empresa, tais 

como publicidade, eventos, formações, workshops, entre outros. 

 

 

Departamento de TM support (apoio às memórias de tradução)  

 

Responsável por fornecer todo o apoio técnico aos gestores de projeto ao nível das 

ferramentas CAT e memórias de tradução, sempre que surgem problemas como a 

atualização dos conteúdos das memórias ou com a formatação específica de 

determinados documentos. 

Estes profissionais agilizam o processo de tradução na medida em que libertam os 

gestores de projeto desta tarefa, permitindo-lhes dedicar todo o seu tempo útil à gestão 

de projeto. 

 

 

Departamento de IT support (apoio informático) 

 

Constituído por profissionais formados na área da informática, responsáveis pela 

manutenção e pelo apoio técnico de todo o sistema informático da empresa. 
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1.4 Integração na empresa 

 

Após a primeira entrevista com o diretor do departamento de tradução em janeiro de 

2013, ficou acordado que começaria o meu estágio em setembro desse ano. Em agosto, 

depois de concluídas todas as burocracias inerentes ao processo de estágio com os 

recursos humanos, teria então início no dia 2 de setembro o meu estágio na [itl] em 

Munique. 

 

No primeiro dia, foi feita uma visita guiada à empresa na companhia de uma das chefes 

de equipa, que mais tarde viria a ser uma das minhas principais orientadoras durante o 

estágio. 

 

Depois de apresentados todos os colegas de trabalho e as respetivas instalações, e já no 

meu local de trabalho, foram-me dadas as principais instruções específicas da empresa, 

que deveria ter em conta durante o período de estágio, nomeadamente, informações 

sobre as contas de e-mail, palavras-passe de acesso aos diversos programas e servidores 

virtuais, bem como instruções sobre a base de dados interna da empresa, chamada site 

force.  

 

Formações 

 

- Introdução à Site force 

-SDL Trados Studio 2011 

-Transit V e Transit NXT 

-Across 
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1.5 A plataforma Site force 

 

A site force é a plataforma comum a toda a empresa – uma base de dados que inclui 

todas as informações dos clientes, tradutores, projetos e gestores de projeto. É nesta 

plataforma que são geridas todas as informações relativas aos projetos de tradução como 

por exemplo o número do projeto, o cliente, os tradutores, os orçamentos, as tarefas 

inerentes ao projeto, o estado do projeto, o gestor de projeto responsável, bem como o 

seu horário, entre outros. 

 

É através da plataforma site force que todos os gestores de projeto estão a par do 

trabalho uns dos outros e é também através dela que é possível a delegação de tarefas. 

 

A site force é também a ferramenta de gestão de trabalho pessoal dos funcionários da 

empresa, sendo nela que cada funcionário introduz o seu horário e justifica as suas horas 

de trabalho e todas as suas tarefas. 

 

1.5.1 O funcionamento 

 

Abaixo uma explicação mais detalhada sobre o site force: 

 

Esta primeira imagem apresenta o formato do horário de trabalho (Zeiterfassung), onde 

consta o nome do funcionário e ao qual só ele e os responsáveis pela contabilidade têm 

acesso, através de um nome de utilizador e de uma palavra-passe. 

 

Aqui eram registadas as horas de trabalho – hora de entrada, pausa e hora de saída.  

Todos os campos de preenchimento são editáveis, de modo a permitir qualquer tipo de 

alteração. 

 

Depois de registadas as horas de trabalho do respetivo dia, e ao clicar no botão editar, 

era necessário justificar as horas despendidas em cada projeto e descrever as tarefas 

executadas.  
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Apenas este campo é restrito a cada um dos funcionários, sendo os outros de acesso 

livre a todos os gestores de projeto, pois esta era uma ferramenta indispensável para a 

gestão de todos os projetos e tarefas da empresa e permitia que todos estivessem em 

contacto e ao corrente de todos os trabalhos efetuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

1.5.2 A importância da plataforma site force na gestão dos projetos 

 

É importante referir que a cada cliente da [itl] é atribuído um número de referência, e 

outro para cada projeto. Passo a explicar: se o cliente tem por exemplo o número 12510, 

este será sempre o seu número de referência, e depois só mudará o número do projeto, 

por exemplo: 12510-171 – este último representa o número do projeto.  

 

Para poder justificar as minhas tarefas de cada dia, tinha de me vincular ao projeto no 

qual tinha trabalhado, para que o meu nome constasse da lista de pessoas que 

trabalharam nesse mesmo projeto; para isso tinha de procurar o número do projeto em 

questão na base de dados site force.  
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Havia duas formas de o fazer: o primeiro método de procura seria no campo dados da 

empresa (Firmenübersicht), em contactos (Kontakte), através da introdução do nome do 

cliente, digitando-o no primeiro campo superior à esquerda em empresa (Firma) e 

clicando em seguida no botão verde procurar (Suchen), como está ilustrado na imagem 

abaixo. 

 

 

 

Figura 2 

 

Este primeiro passo dava-me acesso à lista de todos os projetos daquele mesmo cliente, 

já concluídos ou em curso, o que por vezes gerava algumas dúvidas, pois todos os 

nomes dos projetos eram semelhantes.  

 

O mais fácil seria requisitar o número do projeto a quem me delegasse as tarefas, antes 

mesmo de as começar, e foi o que fiz à medida que fui ganhando experiência.  

 

 

 

Figura 3 



14 
 

Era necessário então, digitar o número do projeto em projetos (Projekte), na imagem 

acima, no primeiro campo à direita em proposta/número de projeto 

(Angebote/Projektnummer), e assim acedia diretamente ao projeto em causa e não a 

toda a lista de projetos.  

 

Depois de encontrado o projeto, vinculava-me ao mesmo e este aparecia na minha lista 

de tarefas, depois era apenas necessário justificar o número de horas despendidas e as 

tarefas executadas referentes a esse mesmo projeto. 

 

É importante referir que cada cliente possuía um número de referência para tarefas 

contabilizadas e outro para tarefas não contabilizadas. Passo a explicar: 

 

Muitas vezes, apesar de justificarmos horas despendidas num projeto para um 

determinado cliente, nem todas essas horas eram cobradas ao cliente. Existe uma 

margem, isto é, um determinado número de horas, que a [itl] “suporta”, que em alemão 

se designa por Unverrechenbare Stunden, que significa precisamente “horas não 

contabilizadas”. 

 

Na imagem abaixo, em contas (Rechnungen) pode verificar-se também, o estado 

(status) do projeto – se estava a ser traduzido, se estava em processo de edição, se já 

tinha sido contabilizado, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

A imagem abaixo ilustra o campo as minhas tarefas (Meine Aufgaben) onde eu podia 

editar ou criar as minhas tarefas.  

 

Clicando no botão acima à esquerda em nova tarefa (Neue Aufgabe) podia incluir novas 

tarefas inerentes ao projeto. A imagem abaixo ilustra uma tarefa (Aufgabe) criada por 
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mim relativa a Project managment, trata-se de um QS-Qualitätssicherung, em inglês 

QA-Quality assurance de um projeto de tradução DE- ES, FR, PT. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

À medida que o tempo ia passando, depois de alguns dias de formação e trabalho com 

esta ferramenta, já estava bastante familiarizada com o ritmo de trabalho e adaptada ao 

funcionamento da empresa.  

Depois de uma breve formação sobre as ferramentas CAT utilizadas, com algumas das 

quais já estava familiarizada devido à minha formação académica, estava então apta a 

elaborar tarefas inerentes ao Project managment. 

 

2. O processo de tradução 

 

O processo de tradução é muito mais do que receber um texto e traduzi-lo. Existe uma 

série de etapas que fazem parte deste processo e que não podem ser ignoradas, de forma 

a garantir a qualidade final do trabalho. Todos os projetos de tradução passavam por um 

controlo de qualidade rigoroso até chegarem ao cliente. 

With strong project management, it’s possible to anticipate and eliminate 

problems instead of always fighting fires. Managing all the issues properly will 

also help promote speed and quality while reducing the cost of translation.
5
 

 

                                                             
5 http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-

success/#.U2zfFdJdWSp [consultado a12.07.2014] 

http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-success/#.U2zfFdJdWSp
http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-success/#.U2zfFdJdWSp
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A equipa da [itl] tinha um papel fundamental, esforçando-se diariamente para que o 

processo fosse o mais rápido e eficiente possível.  

Como a [itl] Munique é constituída por uma equipa multicultural de profissionais que 

têm em comum estudos na área da tradução e por isso processo passava muitas vezes 

por partilhar informação, colocar dúvidas linguísticas aos colegas nativos ou discutir 

soluções terminológicas.  

 

  

2.1 Intervenientes no processo de tradução - A relação entre 

cliente/[itl]/tradutor 

 

O processo de tradução conta com a participação de três partes fundamentais que unem 

os seus esforços para atingirem um resultado que vá ao encontro da qualidade esperada. 

 

A cada gestor de projeto é atribuída pelo chefe de equipa, uma carteira de clientes fixa, 

com os quais os gestores de projeto estão constantemente em contacto mantendo, assim, 

uma relação profissional estreita, para que o serviço de tradução prestado seja o mais 

personalizado possível e tenha uma maior qualidade.  

 

Cada cliente tem as suas exigências e trabalha de forma diferente, por isso existem 

tradutores que trabalham muito frequentemente para os mesmos gestores de projeto e 

consequentemente para os mesmos clientes, pois estes já conhecem bem o seu trabalho 

e o seu perfil.  

 

Para além de cada gestor ter os seus clientes fixos, também acaba por ter um leque de 

tradutores com os quais trabalha mais frequentemente. O cliente exige muito do seu 

gestor de projeto, mas este último exige muito dos tradutores com quem trabalha, pois 

quando há uma falha por parte do tradutor, todo o trabalho do gestor de projeto é posto 

em causa e será ele a dar a cara e a responder por isso. Por este motivo é que a escolha 

do tradutor é muito importante em cada projeto.  
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Aqui o vendor manager tem um papel muito importante e decisivo. É ele que vai propor 

e eleger os tradutores, consoante os projetos. É ele que conhece melhor o perfil de cada 

tradutor, os preços que cada um pratica, e é a ele que os gestores de projeto recorrem 

para escolher os tradutores que melhor se adequam às necessidades de cada projeto e 

que respondem aos critérios de cada cliente, tal como é afirmado na citação: 

 

A good translator is only a quarter of a successful project – good project 

management support making up the balance. Project managers need to provide 

translators with reference, context and knowledge to produce the best results
6
. 

 

Todo o processo de tradução, neste caso, vai muito para além do trabalho do tradutor. 

Há um trabalho rigoroso e criterioso por parte de todos os intervenientes, terminólogos, 

equipa de layout e gestores de projeto, que diariamente trabalham em conjunto e se 

dedicam a todo o processo, para que o resultado final tenha toda a qualidade que o 

cliente exige, como refere a autora Celia Rico: 

Translation teams share data, clients, targets, projects, people, and resources, 

and it is the task of project managers to plan, instruct, monitor, and control 

large amounts of data quickly and accurately, while facilitating the problem-

solving and decision-making process.  

[Rico, 2002] 

 

A mim, como estagiária, era exigido o mesmo rigor nas tarefas diárias que 

desempenhava. Tinha de seguir meticulosamente aquilo que me era pedido pelo gestor 

de projeto, para que o meu trabalho também correspondesse àquilo que o cliente 

exigisse do gestor, porque, no fundo, o meu trabalho consistia em dar todo o apoio e a 

cobertura necessários aos gestores de projeto em todas as etapas do processo de 

tradução. 

 

                                                             
6
http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-

success/#.U2zfFdJdWSp [Consultado a 20.04.2014] 

 

http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-success/#.U2zfFdJdWSp
http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-success/#.U2zfFdJdWSp
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Todas as tarefas executadas no projeto são descritas na site force à medida que o 

processo vai avançando, para que todos os gestores de projeto saibam o estado (status) 

desse mesmo projeto.  

 

Isto é muito importante para que o trabalho e o processo de tradução nunca sofram 

interrupções. Caso o responsável pelo projeto não esteja presente por algum motivo, 

poderá delegar diretamente noutro colega. Assim o colega acede à site force e terá todas 

as informações sobre o projeto, podendo prosseguir com o trabalho sem que este seja 

interrompido ou adiado e possa ser entregue ao cliente no prazo previsto: Professional 

project managers act as a kind of smoke detector that recognizes early signs of a 

project deviating from the budget or delivery date. 

 

 

2.2 Material de referência 

 

Para além do texto a ser traduzido cada cliente fornece ao seu gestor de projeto o 

material de referência necessário a cada projeto.  

 

Deste material constam bases de dados terminológicas específicas da marca, glossários, 

gráficos, memórias de tradução, guias de estilo, entre outras informações que possam 

ser consideradas relevantes para a tradução. Este material vai ser analisado e organizado 

pelo gestor de projeto e mais tarde enviado ao(s) tradutor(es). 

 

Este procedimento permite que haja coerência e rigor terminológicos em todos os 

projetos de tradução de cada cliente, acabando por facilitar muitas vezes o trabalho tanto 

do tradutor como o do gestor de projeto. 

 

2.2.1 As ferramentas CAT 

 

Para além das competências linguísticas da equipa, do contacto e da partilha, as 

ferramentas CAT eram fundamentais na resolução de eventuais problemas que 

surgissem ao longo do projeto, como afirmam os autores: 
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(…) translation is now no longer the preserve of human translators but, in a 

professional context, increasingly a process and product that marries 

computing power and the computerized analysis of language to the human’s 

ability to analyse sense and determine appropriate forms in the other 

language.  

[Hatim, Munday, 2004:4] 

 

A ferramenta CAT, termo inglês que designa a tradução assistida por computador, 

consiste numa ferramenta de apoio ao trabalho do tradutor. 

 

É um programa informático de memória de tradução, que auxilia o tradutor ao longo da 

tradução. Este programa permite importar, para além de glossários e dicionários, uma 

memória de tradução que vai sendo alimentada e atualizada à medida que o tradutor vai 

traduzindo, e vai armazenando todas as unidades de tradução relativas ao projeto.  

 

As ferramentas mais utilizadas na [itl] para a realização da gestão de projetos eram o 

SDL Trados Studio 2011, o Trados 2007, o Transit XV/Next e o Across que foi a 

ferramenta CAT que mais utilizei, por isso é nela que me vou basear para descrever as 

minhas tarefas mais à frente. 

 

A [itl] tem ao seu serviço pessoal espacializado na área das ferramentas CAT, como o 

gabinete de TM support, que me forneceu todo o material necessário para trabalhar com 

as ferramentas de apoio à tradução, nomeadamente manuais de instruções para Across, 

SDL Trados Studio 2011 e Transit. Estes manuais de instruções eram elaborados por 

esse mesmo gabinete, e tinham como público-alvo os tradutores e os gestores de 

projetos.  

 

Como estagiária fui pioneira no teste da utilização desses manuais de instruções. Apesar 

de ter adquirido conhecimento em contexto académico, sobre o domínio de algumas das 

ferramentas CAT, havia algumas ferramentas na [itl] com as quais nunca tinha 

trabalhado, por isso foram-me fornecidos esses manuais de instruções para que me 

familiarizasse com as mesmas.  
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Através da leitura e do modo como aprendia a utilizar a ferramenta, seguindo todos os 

passos descritos, e através do meu feedback após a utilização, era possível determinar se 

o manual de instruções funcionava ou teria de sofrer alterações.  

 

 

2.2.2 Memória de tradução  

 

A memória de tradução é sempre constituída por um par de línguas, e exige constantes 

atualizações e correções. Esta pode ser fornecida pelo próprio cliente ou criada pela 

[itl].  

 

Tudo o que o tradutor vai traduzindo, a memória de tradução vai armazenando como 

uma unidade de tradução constituída por um segmento na LP (língua de partida) e um 

correspondente na LCH (língua de chagada).  

 

Se um segmento de tradução na LP se repetir ao longo do texto, como este já foi 

traduzido e armazenado na memória de tradução, esta vai detetar que já existe um 

correspondente na LCH para esse mesmo segmento e vai automaticamente exibir essa 

combinação. Assim o tradutor só terá de selecionar essa unidade traduzida e colocá-la 

diretamente no texto. 

 

Isto permite aos tradutores rentabilizar o tempo de trabalho na tradução, bem como 

conseguir uma melhor consistência ao nível terminológico e contextual.  

 

Normalmente, estas TMs (translation memories) são muito ricas, pois tratando-se de 

clientes com os quais a [itl] trabalha há muitos anos, e sendo estes de uma área técnica, 

muita da informação guardada nas TMs é repetida, o que permite uma resposta mais 

rápida, consistente e assertiva por parte do tradutor.  
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2.3 Análise do documento e orçamento 

 

Com a ferramenta CAT o gestor de projeto vai analisar o documento obtendo um 

relatório pormenorizado e completo, no que diz respeito ao número total de palavras, 

bem como aos No matches, que representam todos os segmentos que ainda não foram 

traduzidos; Fuzzy matches, que representam todos os segmentos no texto, que foram 

parcialmente traduzidos ou que têm alguma semelhança ao nível da sintaxe ou de 

vocabulário; Repetitions, que são todos os segmentos que se repetem ao longo do texto 

e por fim aos 100% matches, que representam todos os segmentos já traduzidos e 

confirmados na memória de tradução.  

 

Estes elementos são contabilizados e somados percentualmente, consoante o preço por 

palavra e mediante uma fórmula, da qual resultará o orçamento final. Normalmente os 

preços são calculados da seguinte forma: fuzzy matches valem 50% do preço por 

palavra, Repetitions 10% e 100% matches valem 25%. 

 

Dada a confirmação por parte dos tradutores, é elaborado imediatamente um orçamento 

para o tradutor, onde estão patentes todos estes elementos e o valor total a receber por 

esse projeto. Todos os valores variam, obviamente, consoante o valor que o tradutor 

cobra por palavra. Em simultâneo, é enviado um outro orçamento ao cliente com os 

mesmos elementos, mas neste caso com a margem de lucro que a [itl] cobra. 

 

Todo o material a traduzir é imediatamente enviado para o(s) tradutor(es) e os prazos 

são sempre estipulados partindo do princípio que cada tradutor traduz, em média, 2.000 

palavras por dia; assim são previstos os prazos de entrega na [itl].  

 

É importante referir que cada projeto da [itl] tem, na maior parte da vezes, mais do que 

uma LCH. Existem clientes que requisitam projetos de tradução que podem ser de 

alemão para mais de 20 línguas diferentes, e por isso é que muitas vezes me refiro a 

mais do que um tradutor. 
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2.4 Contacto com o tradutor e criação do projeto 

 

Depois de receber o material a ser traduzido, o gestor de projeto analisa todos os 

documentos que vão ser traduzidos na ferramenta CAT com a qual o cliente trabalha, 

para que possa fazer a contagem das palavras e elaborar o respetivo orçamento e os 

prazos de entrega. 

 

Após a analise e organização de todo o material recebido, o gestor de projeto contacta 

o(s) tradutor(es) das línguas requisitadas para o projeto e envia-lhe(s) todo este material 

de referência como diretriz, e que deve ser sempre seguido e respeitado.  

 

Adjudicado o pedido de tradução e entregue todo o material relativo ao projeto, o gestor 

de projeto (Project manager) cria um novo projeto na plataforma site force, com os 

dados relativos ao cliente e respetivo projeto, digitando o número de referência do 

cliente e o número do novo projeto, tal como é referido em mais detalhe no capítulo 

1.5.2. A importância da site force na gestão dos projetos. 

 

 

2.5 O projeto e as várias etapas 

 

Quando o projeto está traduzido, o tradutor envia de imediato os ficheiros ao gestor de 

projeto para que este controle a qualidade do mesmo e para que tenha tempo de fazer as 

devidas correções e/ou alterações. A este processo chamamos QS-Qualitätssicherung 

(QA-quality assurance). 

 

É nesta fase que incide a maior parte do meu trabalho como estagiária, do qual vou falar 

mais à frente na segunda parte no capítulo 1. Controlo de qualidade. 

 

Na [itl] era muitas vezes aplicado o “princípio dos quatro-olhos”, designado em alemão 

por Vier-Augen-Prinzip, muito utilizado em várias áreas como o direito, a economia e a 

indústria, que consiste no controlo de um produto por parte de duas pessoas com 

diferentes competências na mesma área de trabalho.  
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Na área da tradução este procedimento consiste na releitura do texto traduzido por parte 

de duas pessoas, neste caso o tradutor e o gestor de projetos. 

Depois de todas as correções feitas, os ficheiros são enviados para o departamento de 

Layout, onde serão devidamente editados e formatados segundo os documentos 

originais. 

Quando os documentos se encontram prontos, são enviados de novo ao cliente, que 

normalmente tem a seu cargo um revisor (proofreader), altamente qualificado e com 

todos os conhecimentos relevantes sobre a terminologia da marca em questão. É ele que 

define toda a terminologia a ser usada nos projetos, e é também ele que corrige e faz as 

últimas alterações no projeto.  

 

O revisor (proofreader) relê todos os ficheiros em PDF que lhe foram enviados por pela 

[itl], inserindo em forma de comentário todas as alterações/correções ao nível 

terminológico, contextual e de outros conteúdos relevantes, bem como da própria 

formatação, para que os gestores de projeto possam fazer as devidas modificações nos 

ficheiros editáveis do projeto. 

 

Uma vez recebidos os ficheiros com as correções, o gestor de projeto faz, o que se 

designa em alemão Korrektureingabe, inserção de correções diretamente no projeto 

para que TM guarde as alterações, e volta a criar um documento traduzido e reenvia-o 

para o layout.  

 

Assim o documento fica corrigido segundo as exigências do cliente e a memória de 

tradução fica atualizada com as alterações que o cliente fez, para que num próximo 

projeto, a terminologia técnica já conste da memória, e assim o tradutor conseguirá um 

trabalho com mais consistência e qualidade. 

 

Finalmente, depois de todo este controlo e após o aval do cliente, é entregue a tradução 

devidamente controlada e corrigida e feito o pagamento do projeto:  
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Project management is about planning, coordinating and managing every 

aspect of a language project to ensure a successful outcome. It’s a service 

that’s as valuable to clients as the actual translation process.
7
 

 

 

  

                                                             
7
http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-

success/#.U2zfFdJdWSp [Consultado a 21.04.2014] 

 

http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-success/#.U2zfFdJdWSp
http://rubric.com/2013/08/07/project-management-accounts-for-three-quarters-of-translation-success/#.U2zfFdJdWSp
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SEGUNDA PARTE 

Análise de casos práticos 
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Uma vez que a [itl] é uma empresa que aposta na gestão de projetos, durante o meu 

estágio tive a oportunidade de ficar a conhecer em detalhe as funções desempenhadas 

por estes profissionais.  

 

Todo o meu trabalho passou por dar apoio aos gestores de projeto e pela execução de 

várias tarefas relativas à gestão de projeto. Passo a descrever detalhadamente algumas 

das tarefas nas quais consistiu a maior parte do meu trabalho. 

 

1. Controlo de qualidade 

 

O controlo de qualidade de um projeto é uma etapa muito importante no processo de 

tradução e pode ser um processo bastante demorado porque há muitos fatores a ter em 

conta no que diz respeito à eliminação de todos os erros detetados.  

 

Depois de traduzidos, os documentos são sujeitos a uma rigorosa revisão por parte dos 

gestores de projeto.  

 

Foi nesta etapa que tive um papel fundamental no apoio aos gestores de projeto, pois 

como estes tinham por vezes muito trabalho em mãos, e como estagiária já tinha 

adquirido alguma experiência neste tipo de tarefa, ficava muitas vezes responsável pelo 

controlo de qualidade dos projetos. 

 

QS-Qualitätssicherung, ou em inglês QA-Quality assurance é uma função das 

ferramentas CAT, que faz um exame (Prüfung) minucioso a todo o documento 

traduzido. Este analisa as unidades de tradução uma a uma e compara os segmentos 

originais com os traduzidos. 
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1.1 Tipos de erro 

 

Quando é executado o comando exame (Prüfung) a ferramenta CAT analisa todo o 

documento e compara os segmentos de ambas as línguas ao nível da ortografia, dos 

marcadores de formatação (tags), da terminologia, dos 100% matches, dos fuzzy 

matches, dos espaços, da pontuação, das letras maiúsculas/minúsculas, bem como dos 

segmentos não traduzidos. 

 

Depois de executado o comando, deve corrigir-se todos os erros detetados, porém 

existem erros que na verdade não são considerados erros e que devem ser ignorados por 

serem apenas indicações incorretas do programa.  

 

Por se tratar de um programa informático que se limita apenas a comparar formalmente 

os segmentos, a intervenção humana torna-se fundamental. Passo a descrever com 

detalhe alguns dos erros mais frequentes. 

 

 

1.1.1 Consistência da pontuação final (Konsistente Satzendzeichen) 

 

Um dos erros mais comuns situava-se no âmbito da consistência da pontuação final 

(Konsistente Satzendzeichen). Este tipo de erro variava muitas vezes de idioma para 

idioma, e na maior parte das vezes eram erros que tinham de ser ignorados porque 

diziam respeito às escolhas do tradutor; isto é, ao estilo.  

 

O programa indicava-me que numa determinada unidade de tradução se encontrava um 

erro porque a pontuação na tradução não correspondia à pontuação do texto original.  

Na verdade isto não poderia ser considerado como um erro.  

 

Muitas vezes em vez de um ponto final constava uma vírgula, porque a continuação da 

frase estava na unidade de tradução seguinte. Como o programa analisa as unidades de 

tradução comparando o segmento da LP com o correspondente na LCH, não deteta que 

a continuação da frase possa estar na unidade a seguir.  
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Para além do programa indicar que o segmento da LCH não corresponde ao segmento 

da LP, devido à ausência de um ponto final, deteta consequentemente que na unidade de 

tradução seguinte a frase começa com letra minúscula indicando um erro de “escrita 

maiúscula consistente” (Konsistente Groβschreibung), sobre o qual falarei mais à 

frente. 

 

Uma situação em que podia ocorrer um erro de consistência da pontuação final era no 

caso de existir uma abreviatura no segmento da LP e no da LCH não. Passo a 

exemplificar: 

 

Tipo de documento: Manual de instruções para uma marca de telecomunicações. 

Exemplo  

 

DE- Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. 

PT- O alarme de despertar toca durante 60 segundos. 

 

Neste caso a palavra alemã Sekunde está abreviada para Sek., seguida de um ponto, o 

que não acontece na tradução portuguesa segundos. Como o programa não deteta o 

ponto na tradução, assinala incorretamente um eventual erro de pontuação. 

 

 

1.1.2 Consistência das maiúsculas na escrita  

(Konsistente Groβschreibung) 

 

Outro erro que surgia muito frequentemente e que tinha também de ser ignorado na 

maioria das vezes pelas razões supramencionadas, designa-se por “escrita maiúscula 

consistente” (Konsistente Groβschreibung). 

 

Em algumas línguas opta-se por colocar um ponto final no fim de uma oração, porém 

existem situações em que as orações estão separadas por um ponto e vírgula ou por dois 

pontos, e nestes dois últimos casos é normal que a frase seguinte continue com letra 

minúscula.  
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Quando isto acontece o programa indica que há um erro no que diz respeito à primeira 

letra da frase porque no texto da LP, por exemplo, a frase começa com letra maiúscula e 

na tradução começa com letra minúscula ou vice-versa. 

 

Isto acabava por interferir obviamente com a deteção de erros de pontuação, porque 

muitas vezes no texto da LP constavam dois pontos ou um ponto e vírgula e no texto 

traduzido constava uma vírgula, ou até mesmo um ponto final.
8
  

 

Um dos maiores problemas que surgiram em relação aos erros de escrita 

maiúscula/minúscula, foi o facto de em alemão, todos os substantivos se escreverem 

com letra maiúscula e na maior parte das outras línguas se escreveram com letra 

minúscula.  

 

No caso do português normalmente os substantivos se escrevem com letra minúscula e 

por vezes confrontado com o alemão resultava num destes erros. Passo a exemplificar: 

 

Tipo de documento: Manual de instruções para uma marca de sistemas a laser 

Exemplo  

 

DE              PT 

Mit seiner Hilfe können Sie: Através deste você poderá: 

 

einen Markierauftrag erstellen oder 

bearbeiten 

criar ou editar um trabalho de marcação 

Vorlagen öffnen und bearbeiten (in 

begrenztem Umfang) 

abrir e editar modelos (num âmbito 

limitado) 

Parametersätze erstellen und bearbeiten criar e editar conjuntos de parâmetros 

 

die Konfiguration des Lasersystems 

einstellen 

configurar o sistema a laser 

 

 

Aqui pode verificar-se que tanto no texto alemão, como na tradução portuguesa a 

primeira frase termina com dois pontos, seguida de quatro tópicos, que supostamente 

                                                             
8 cf. capítulo 1.1.1 Consistência da pontuação final (Konsistente Satzendzeichen) 
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começam com letra minúscula em ambas as línguas. Neste caso o programa deteta o 

erro de maiúscula/minúscula na segunda e terceira unidades de tradução. Isto acontece 

devido à diferente estrutura sintática de ambas as línguas.  

Como já foi referido, em alemão todos os substantivos se escrevem com letra maiúscula 

e o verbo vem no fim da oração, enquanto no português os substantivos se escrevem 

com letra minúscula e o verbo vem no início.  

No exemplo acima representado, na tradução todos os quatro tópicos começam por um 

verbo e o substantivo vem sempre no fim. Trata-se de uma enumeração em que no 

primeiro tópico o substantivo trabalho de marcação tem o artigo indefinido um, porque 

em alemão o substantivo Markierauftrag também tem o artigo indefinido einen. 

No segundo tópico o substantivo modelos não tem artigo e o mesmo acontece com o 

substantivo Vorlagen, que por não ter o seu artigo faz com que a frase em alemão 

comece com letra maiúscula, resultando assim na deteção de um erro. O mesmo 

acontece no terceiro tópico.  

 

Quanto ao quarto tópico existem algumas considerações a ter em conta. A frase em 

alemão começa com o substantivo Konfiguration, antecedido pelo artigo definido die – 

portanto a sua tradução em português é a configuração, e termina com o verbo 

einstellen, cuja tradução em português é ajustar ou sintonizar. Portanto a tradução 

portuguesa seria: ajustar configuração. Como na língua portuguesa, o substantivo 

configuração é um deverbal, isto é, resulta do verbo configurar, a melhor opção será 

utilizar apenas esse verbo.  

 

De qualquer modo, não estamos perante nenhum erro porque ambas as frases começam 

com letra minúscula. 
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1.1.3 Controlo de formatação (Formatierungs-Kontrolle)  

 

Erros que tinha de ter sempre em consideração eram designados pelo programa por 

“controlo da ordem de formatação” (Formatierungs-Abfolge-Kontrolle) e “controlo da 

aplicação de formatação” (Formatierungs-Gebrauchs-Kontrolle), que basicamente tinha 

que ver com a devida utilização e colocação das etiquetas.  

Estas são essenciais para formatação do texto. Definem as variáveis, como por exemplo, 

se uma palavra está escrita em negrito ou em itálico, etc.  

Sempre que o programa indicava que havia um erro de posicionamento de um tag, era 

necessário verificar a tradução, e conferir se o tag estava exatamente no mesmo lugar na 

comparação com o texto original, o que muitas vezes provou ser tarefa difícil, e passo a 

explicar porquê:    

Este tipo de controlo de qualidade era feito em todos as línguas, muitas das quais não 

dominava.  

Algumas das línguas com que mais trabalhei foram: inglês, francês, francês belga, 

holandês (neerlandês), italiano, espanhol, polaco, checo, dinamarquês, finlandês, sueco, 

línguas árabes e asiáticas, bem como o português europeu e o português do Brasil, tendo 

sempre como língua de partida o alemão. 

Para fazer a colocação correta dos tags tinha muitas vezes de recorrer a dicionários 

online que me ajudassem a perceber a língua de chegada para que, comparando com o 

texto original, conseguisse colocar o tag no sítio correto eliminando, assim, o erro. 

Como o alemão tem uma estrutura sintática muito diferente da do português, por 

exemplo, este processo tornava-se muitas vezes difícil, porque na maior parte das vezes 

os verbos em alemão vêm no fim da oração e em português, no início.  

O mesmo acontece com os adjetivos, que em alemão se encontram antes do substantivo, 

ao contrário do que acontece normalmente em português. O mesmo se pode dizer de 

muitas das línguas paras as quais se traduzia. Passo a exemplificar: 
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Tipo de documento: Manual de instruções de uma marca de telecomunicações 

Exemplo  

 

DE- Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren <391/>Freisprech-Profilen<391/> 

PT- 4 <391/>Perfis de mãos-livres<391/> ajustáveis para uma conversação de 

qualidade 

 

Aqui podemos verificar que o termo “Perfis de mãos-livres” está entre dois tags 

(<391/>) com o correspondente alemão Freisprech-Profilen. O importante é que o tag 

se encontre imediatamente antes e imediatamente depois do termo para que este fique 

em negrito no documento original.  

Porém, podemos constatar que no texto alemão o adjetivo einstellbaren se encontra 

antes do termo Freisprech-Profilen, e no texto português o seu correspondente 

“ajustáveis” se encontra depois de “Perfis de mãos-livres”. Por isso é que é muito 

importante, nestes casos, o domínio de ambas as línguas para que haja uma devida 

colocação destas etiquetas de formatação. 

 

1.1.4 Vários espaços (Mehrere Leerzeichen)  

 

Um dos erros mais frequentes, com os quais eu tinha de ter especial atenção, era o erro 

de “vários espaços” designado em alemão por Mehrere Leerzeichen, que consiste, como 

o próprio nome indica, em detetar os espaços a mais no texto. Estes surgem quando o 

tradutor coloca no seu texto mais espaços entre palavras do que os que constam do 

original.  

Muitas vezes, o tradutor ao datilografar carrega na tecla de espaço vezes a mais 

resultando daí muitos espaços “acidentais” ao longo de todo o documento traduzido, 

que têm de ser apagados, e se o tradutor ao reler o texto não os detetou, cabe ao gestor 

de projeto fazê-lo.  
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A deteção deste erro na ferramenta CAT era frequente na língua francesa, porque como 

já referi anteriormente, no francês, existe um espaço antes de determinada pontuação. 

Isto não acontece no alemão, o que por vezes, quando o projeto era de alemão para 

francês, resultava em imensos erros desta categoria e estes eram, na sua maioria, para 

ignorar. 

Nas traduções para o francês era frequente encontrar espaços antes da pontuação. Isto 

explica-se pelo facto de o francês ter uma pontuação e regras de espaçamento muito 

diferentes das do alemão. 

Em francês é regra ter-se espaços antes de um ponto e vírgula, dois pontos, ponto de 

exclamação e ponto de interrogação, por isso era frequente a deteção de erros por parte 

do programa. 

 

1.1.5 Consistência na colocação de parênteses (Konsistente Klammern)  

 

Erro designado por “consistência na colocação de parênteses” Konsistente Klammern. A 

sua verificação consistia basicamente em conferir na tradução, se a colocação de 

parênteses estava igual à do texto original, o que por vezes também não acontecia por 

opção do tradutor, e normalmente eram erros para serem ignorados.  

A colocação dos parênteses é muito relativa, pois o que no texto original pode ser 

informação secundária e que por este motivo está entre parênteses, pode ser formulado 

de modo diferente na tradução e assim, já serem dispensados os parênteses. 

O não estava entre parênteses no texto original passava a estar entre parênteses na 

tradução. Passo a citar um exemplo: 

 

Tipo de documento: Manual de instruções de uma marca de telecomunicações 

Exemplo  

 

DE- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. 
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PT- A distância entre o terminal móvel e o que se pretende monitorizar (por exemplo, 

um bebé) deve ser de 1 a 2 metros. 

 

Aqui o tradutor poderia simplesmente ter optado por traduzir do seguinte modo:  

A distância entre o terminal móvel e o bebé deve ser de 1 a 2 metros. 

Neste caso, o tradutor incluiu a informação o que se pretende monitorizar, que não está 

patente no original, mas que no fundo quer explicar que o objeto de monitorização pode 

ser outra coisa que não um bebé; neste caso está em vez de Baby (em alemão) e a 

palavra “bebé” está entre parênteses como um exemplo, o que não acontece no original. 

Mas conclui-se que a informação, apesar de estar disposta de um modo diferente, está 

patente na tradução. 

Todos estes casos eram revistos um a um, e só eram alvo de alteração caso se concluísse 

que, na tradução houve um esquecimento por parte do tradutor de colocar os parênteses 

no devido lugar, caso contrário não se faziam modificações. 

  

1.1.6 Verificação ortográfica (Rechtschreibprüfung)  

 

Erros de ortografia designados no programa por “verificação ortográfica” 

Rechtschreibprüfung, aos quais tinha de estar extremamente atenta, eram muitas vezes 

detetados pelo programa porque uma determinada palavra não estava incluída no 

dicionário da língua em questão, o que na maior parte das vezes também era um erro 

para ser ignorado, pois na verdade não havia erro.  

 

O programa como não continha essa mesma palavra no dicionário, não a reconhecia 

como sendo correta. Porém, existiram situações em que realmente existia erro 

ortográfico e então tinha de ser devidamente corrigido. 

 

Como já foi referido anteriormente, nós trabalhávamos com muitas línguas, e por vezes, 

a deteção destes erros tornava-se numa tarefa praticamente impossível.  
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No caso de dominar a língua em questão, eu própria corrigia os erros ortográficos, mas 

quando eu ou qualquer outro gestor de projetos não dominávamos a língua em causa, 

como era o caso da maioria das línguas asiáticas, por exemplo, cabia-nos apenas confiar 

“cegamente” no tradutor nativo.  

Como a empresa é constituída por funcionários com variadíssimas línguas maternas, 

tínhamos a oportunidade de tirar dúvidas com nativos das respetivas línguas, 

promovendo assim, não só a qualidade do trabalho, como também o princípio do 

trabalho de equipa e da entreajuda. 

 

 

1.1.7 Terminologia (crossTank)  

 

O processo de eliminação de erros mais demorado e complexo era o de “terminologia” 

(crossTank), devido ao volume de termos técnicos que cada segmento de tradução 

continha. 

Por vezes, um só segmento continha mais de quatro termos, que tinham de ser 

verificados na base de dados terminológica do projeto (crossTank, no caso do Across, 

que foi a ferramenta com a qual mais trabalhei) e ver se todos eles correspondiam. Caso 

isso não acontecesse, tinha de substituir os termos utilizados na tradução por aqueles 

que constavam da base de dados, pois estes eram termos já validados e eram a escolha 

do cliente. Estes termos teriam de constar ao longo de toda a tradução para que 

houvesse uma maior consistência. 

Era muito importante que cada termo tivesse um único correspondente na língua de 

chegada, para que não houvesse grandes variações terminológicas, o que muitas vezes 

não acontecia e acabava por resultar numa tradução inconsistente ao nível da 

terminologia.  

Esta era a principal preocupação e árdua tarefa da terminóloga da [itl], com quem tive a 

oportunidade de trabalhar, e a quem também prestei o meu apoio, principalmente com 

os conhecimentos de português, naturalmente.  
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Esta terminóloga tinha a seu cargo várias bases de dados terminológicas em várias 

línguas, que revia e atualizava diariamente. 

Por vezes, traduzir um termo era uma tarefa extremamente complexa, que dava azo a 

alguma discussão, e passo a exemplificar: 

 

Tipo de documento: Base de dados terminológica de uma marca de automóveis 

Exemplo  

 

Um termo do ramo da indústria automóvel (uma das mais importantes na Alemanha) 

definido em alemão por uma só palavra – Heckklappe que corresponde em português ao 

termo mais conhecido na linguagem comum por “tampa da mala do carro”, suscitou 

bastantes dúvidas, porque em alemão é de facto um pouco menos complexo, se 

desconstruirmos a palavra nos seus dois componentes Heck (Traseira) e Klappe 

(Tampa) verificamos que o termo acaba por ser bastante explícito, “Tampa traseira”. 

Na base de dados terminológica alemão-português da marca em causa constavam as 

seguintes traduções possíveis para o termo Heckklappe:  

-Porta da bagageira 

-Porta da mala 

-Tampa da bagageira 

-Tampa da mala 

Todos estes termos estão corretos, porém e como já referi acima, o termo Heckklappe, 

como todos os outros, só podia ter um correspondente na língua de chegada, o que 

muitas das vezes se tornava uma tarefa ingrata e extremamente complexa para o 

terminólogo. Como a terminóloga da [itl] era alemã, recorreu a mim para poder definir 

este termo.  

Existe de facto uma diferença entre os dois modelos de automóvel no que diz respeito à 

porta traseira (bagageira) – aquele a que chamamos carrinha (carro familiar), tem 
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normalmente uma porta traseira completa (quinta porta), em que o vidro de trás é 

componente da porta e normalmente se distingue por ter escova limpa para-brisas (nem 

todos os modelos se distinguem só por este fator, este também pode existir em veículos 

de apenas quatro portas) – neste caso utilizamos o termo “porta”, pois a porta e o vidro 

constituem um só elemento e quando se abre a porta traseira, o vidro acompanha. 

Nos modelos constituídos por três volumes: o capô, o tejadilho e a traseira “mala”, 

utiliza-se o termo “tampa” para designar o elemento rebatível na traseira do carro que, 

quando aberto, dá acesso à bagageira, pois este elemento não inclui o vidro e é de facto 

independente do resto dos elementos. 

Na linguagem automóvel, para ser considerado “porta” o elemento tem de incluir uma 

janela, é por este motivo que existe a distinção entre “tampa da bagageira” e “porta da 

bagageira”.   

Após alguma discussão e argumentação, e porque tínhamos de chagar a um consenso e 

definir uma só tradução para o termo Heckklappe, acabámos por optar por “porta”, pois 

seria o termo mais generalizado, e por “bagageira” porque é o termo técnico que 

designa o espaço na traseira de um automóvel onde colocamos a bagagem, mais 

conhecido na linguagem comum por “mala”. 

Deste modo, o termo “porta da bagageira” aplicar-se-ia aos dois modelos de automóvel. 

O ideal seria conseguir diferenciar os dois termos em português, pois existe uma clara 

diferença entre o conceito “porta” e o conceito “tampa”, mas como era necessário 

definir um termo só, optou-se pelo termo referido. 

Como única nativa do português, tive a oportunidade de poder ajudar nesta tarefa 

concreta e outras deste género, o que foi bastante desafiante, mas também muito 

enriquecedor e gratificante para mim enquanto estagiária. 
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1.1.8 Formato de datas, hora e números  

(Datums-, Zeit- und Zahlenformate)  

 

Aspeto fundamental que não podia deixar de ter em atenção eram os erros de “formato 

de datas, hora e números” Datums-, Zeit- und Zahlenformate.  

 

Este tipo de erro é detetado quando uma data, horário ou número não constam da 

tradução de forma igual ao original.   

 

Como é sabido, os números, datas e horas são uma parte muito importante da 

comunicação; se algum destes elementos falha, a informação pode ser deturpada, dando 

azo mal entendidos e a situações por vezes perigosas. O mesmo acontece relativamente 

à sua tradução.  

 

Estes elementos são referências muito importantes que por vezes podem fazer toda a 

diferença na transmissão de uma mensagem. Quando na tradução de um texto falha um 

número, por exemplo, na determinação de um horário – se em vez de “21 horas”, estiver 

“22 horas” ou até mesmo “12 horas”, este erro pode ser determinante. Por isso, é 

necessário uma redobrada atenção, no que diz respeito aos números.  

 

Normalmente, o que acontecia relativamente à deteção destes erros era o programa 

detetar a falta dos algarismos no texto traduzido, mas isto acontecia quando o tradutor 

optava por escrever o número por extenso – se no original estivesse o algarismo “2” e 

na tradução estivesse escrito “dois”, isto significa que a tradução estava correta, mas 

que o algarismo estava representado por extenso. O mesmo acontecia ao contrário, e 

passo a um exemplo: 

 

Tipo de documento: Manual de instruções de um equipamento a laser. 

Exemplo  
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DE- Der Bajonettverschluss ist nach einer Vierteldrehung entriegelt. 

PT- O fecho de baioneta é desbloqueado após um 1/4 de giro. 

 

Aqui o tradutor português traduziu “Vierteldrehung” como “um 1/4 de giro”. É comum 

na língua portuguesa, quando se refere a uma fração de medida, representar-se por 

números, já em alemão é comum escrever-se por extenso como podemos verificar no 

texto original, pela palavra composta “Vierteldrehung” – Viertel (Quarto/Quarteirão) e 

Drehung (Rotação/Giro). 

É claro que na maioria dos casos era isto que acontecia, mas havia sempre algumas 

situações em que realmente o tradutor se esquecia de referir os números ou trocava os 

algarismos de posição, e aqui sim, estávamos perante uma situação muito grave na qual 

tínhamos imediatamente de agir, lendo os segmentos um a um e corrigindo todos esses 

erros. 

 

1.1.9 Controlo de segmentos não traduzidos (Leerinhalts-Kontrolle) 

 

Caso existisse um erro de “controlo de segmentos não traduzidos” (Leerinhalts-

Kontrolle), isto é, que o tradutor se esquecesse de traduzir algum dos segmentos, eu 

reportava imediatamente ao gestor de projeto responsável, que contactava de imediato o 

tradutor e este teria de traduzir o texto em falta e reenviá-lo o mais rápido possível para 

nós.  

Este era um erro que não podia de forma alguma acontecer num projeto. Por este motivo 

este procedimento é da maior importância para todos os projetos realizados na [itl]. 

Nenhuma tradução é entregue ao cliente sem passar por todas estas etapas. 
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1.2 Extração de terminologia 

 

Muitas vezes era importante extrair a terminologia técnica dos textos originais, para que 

os termos pudessem ser devidamente traduzidos, revistos pelos terminólogos e aceites 

pelo cliente. Assim, eram incluídos na base de dados terminológica do projeto, para que 

o tradutor os pudesse utilizar na tradução. Isto facilitava o trabalho dos tradutores, 

rentabilizava o seu tempo e conferia consistência ao projeto.  

Definir um termo e a sua tradução pode ser uma tarefa de extrema dificuldade.
9
 

Este trabalho tornou-se bastante mais fácil devido ao facto de se poder aceder a 

imagens, e assim, saber realmente de que produto se tratava e que tipo de peça/objeto 

estava em questão.  

O facto de se poder ver o produto e perceber o contexto da sua aplicação, bem como o 

seu funcionamento, fez toda a diferença na capacidade de compreensão da terminologia, 

isto é, de ser capaz de distinguir, aqueles que eram termos técnicos, daqueles que eram 

termos técnicos e específicos ao tema em questão. 

A tarefa consistia em ler o texto original e elaborar uma tabela Excel, na qual se incluía 

todos os termos técnicos que fossem considerados relevantes e específicos ao domínio 

em causa.  

Na tabela, entre outros, foram incluídos termos considerados devido à sua 

especificidade técnica. Passo a citar exemplos: 

 

Tipo de documento: Site oficial de uma empresa alemã de sistemas de automatização 

 

Exemplo 1 

Torantrieb 

Este primeiro termo aparenta ser bastante claro no que diz respeito ao seu significado e 

à sua tradução.  

                                                             
9 Informações mais detalhadas no capítulo 1.1.7 Terminologia 
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É composto pelos substantivos Tor (portão) e Antrieb (mecanismo de acionamento).  

Haveria outras alternativas para a tradução de Antrieb como por exemplo 

“automatismo”, e como o produto em questão é constituído por um mecanismo 

automático, que é acionado através de um comando à distância, o termo “automatismo” 

foi considerado o mais adequado, centrava-se no aspeto mais relevante, do ponto de 

vista do utilizador, na descrição do objeto pretendido. 

A composição dos dois termos dá origem ao termo “automatismo para portão”.  

 

Exemplo 2 

Tiefgaragentorantrieb 

Este segundo termo é um pouco mais complexo do que o anterior – é constituído por 

dois termos, que por sua vez também são compostos, sendo o segundo o termo 

supramencionado Torantrieb.  

O primeiro termo Tiefgarage, é composto pelo adjetivo Tief (subterrâneo) e pelo 

substantivo Garage (garagem), e traduz-se pelo termo português “garagem 

subterrânea”, já o segundo termo Torantrieb, é composto pelos substantivos Tor 

(portão) e Antrieb, como já foi referido anteriormente. 

Ao termo Torantrieb (automatismo para portão) junta-se o termo Tiefgarage (garagem 

subterrânea), que origina um novo termo, muito mais específico – “Automatismo para 

portão de garagem subterrânea”. 

 

Exemplo 3 

Rolltorsteuerung 

Este termo é constituído por dois termos, um deles, composto. O primeiro composto por 

Roll (corrediço ou estore, provem do verbo rollen, cuja tradução é “rolar” ou “enrolar”) 

e Tor (portão). O segundo Steuerung que tem como tradução, neste caso, “comando”. 
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Neste caso em específico, se estivesse em causa a tradução deste termo, seria 

determinante o facto de ter disponível a imagem do produto, pois na imagem trata-se de 

um portão de garagem com a configuração de um estore, com exatamente o mesmo 

princípio de funcionamento. 

Estes foram, a título de exemplo, dois dos termos técnicos que constituíam a lista de 

termos que foram extraídos o documento original. 

O objetivo da “desconstrução” dos termos acima referidos não é encontrar a tradução 

para os mesmos, nem é o foco deste capítulo, mas sim, demonstrar a complexidade que 

existe em definir um termo e o que é ou não terminologia técnica.  

Foi essencial o domínio da língua de partida e sua a compreensão, para que pudesse 

realizar com eficiência a tarefa que me foi delegada. 

 

Depois de extraída toda a terminologia técnica, era entregue à colega terminóloga que 

iria, com a ajuda de colegas nativos, definir uma tradução para aqueles termos.  

Isto facilitava o trabalho do tradutor porque deste modo estes termos já constariam da 

base de dados terminológica, e o tradutor não perderia tempo a pesquisá-los, 

assegurando assim uma maior consistência terminológica nas traduções futuras.  

 

1.3 Problemas tradutivos 

 

Como já foi referido anteriormente, a maior parte do meu trabalho baseou-se em tarefas 

relativas à gestão de projetos e não à tradução. Contudo, tive a oportunidade de fazer 

pequenas traduções e de rever algumas traduções, nomeadamente da área técnica, sobre 

as quais pretendo falar não só pelas dúvidas que me suscitaram, mas também porque me 

levaram a refletir sobre o seu contexto de aplicação e sobre algumas soluções possíveis 

para uma melhor tradução.  

Passo a descrever alguns exemplos que me levaram a refletir sobre as opções tradutivas 

e sobre a aplicação de determinados termos mediante o contexto em que são aplicados: 

 

Tipo de documento: Manual de instruções para uma marca de telecomunicações 
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Exemplo 1 

 

DE- Im Ruhezustand funkt das Mobilteil nicht (es ist strahlungsfrei). 

PT- Em modo de repouso, o terminal móvel não faz transmissões (não emite radiação). 

 

Correção após revisão: 

PT- Em modo standby, o terminal móvel não faz transmissões (não emite radiação). 

 

Este é um excerto retirado de um manual de instruções de um telefone sem fios e insere-

se no contexto em que explica o modo de funcionamento do aparelho. 

Este exemplo refere-se a um caso em que a tradução já estava inserida na memória de 

tradução, pelo que me limitei a rever e a analisar a tradução do termo alemão 

Ruhezustand, que efetivamente se poderia traduzir como “modo de repouso”, visto que 

descreve o modo em que o dispositivo se encontra ligado à corrente, mas não efetua 

qualquer tipo de transmissão.  

Porém, optei por utilizar o termo inglês standby por ser um termo já bastante usual na 

linguagem relativa aos dispositivos eletrónicos.  

Muitas vezes o dispositivo eletrónico já contem indicações escritas ou gravadas em 

inglês como as expressões on ou off, bem como o standby, quando o dispositivo se 

encontra em modo de repouso. Nesses casos torna-se obrigatório a utilização do termo 

em inglês. 

 

Tipo de documento: Manual de instruções para uma marca de telecomunicações 
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Exemplo 2 

 

DE- Babyalarm (Babyphone) 

PT- Alerta de ruído  

 

Correção após revisão: 

PT- Alerta de ruído (Babyphone) 

 

Neste caso, após uma análise aprofundada das particularidades do produto, concluí que 

a função deste manual de instruções era, não só informativa, mas também apelativa, na 

medida em que no texto original existe uma clara intenção de promover outras funções 

que o produto pode oferecer, nomeadamente a função de intercomunicador para bebés. 

Este tipo de informação torna o produto mais apelativo, acrescentando-lhe valor ao 

oferecer funcionalidades ao público-alvo, que ao adquirir um telefone, poderá prescindir 

assim, de comprar produtos de outras marcas, nomeadamente Babycontrol para bebés. 

Por este motivo, e analisando a tradução portuguesa, optei por incluir o termo chave 

Babyphone, pois o termo “alerta de ruído”, seria demasiado neutro para ter esse efeito 

apelativo. 

 

Tipo de documento: Manual de instruções de uma máquina de corte a laser 

 

Exemplo 3 

 

DE- Wird einer der externen Sicherheitsschalter im Interlockschaltkreis geöffnet, wird 

die laufende Markierung sofort unterbrochen. 
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PT- Se abrir um dos disjuntores externos no circuito de comutação Interlock, a 

marcação em curso é imediatamente interrompida. 

 

Correção após revisão: 

PT- Se abrir um dos interrutores de segurança externos no circuito de comutação 

Interlock, a marcação em curso é imediatamente interrompida. 

 

Neste caso este trata-se de um manual de instruções para técnicos que operam máquinas 

de corte a laser. 

Importa realçar aqui a tradução do termo alemão Sicherheitsschalter, composto pelos 

substantivos Sicherheit (segurança) e Schalter (interrutor).  

Na primeira versão portuguesa, o tradutor optou por traduzir o termo 

Sicherheitsschalter como “disjuntor”. 

Em português utiliza-se o termo “disjuntor”, para designar um interrutor automático de 

corrente que funciona quando se dá uma variação anormal de intensidade ou de tensão. 

Normalmente este encontra-se no quadro elétrico de um espaço físico e normalmente 

aciona automaticamente quando existe uma sobrecarga elétrica, desligando e cortando 

assim, todo circuito elétrico. 

 

Neste presente exemplo, estamos perante uma máquina, na qual existe um sistema e um 

circuito elétrico que mantém o laser ligado continuamente. Em caso de emergência, 

perigo de queimadura ou outros perigos inerentes, existe um botão de emergência que 

deve ser acionado manualmente pelo operador, que corta imediatamente a corrente e 

desliga a emissão do raio laser. 

 

Por este motivo, optei por traduzir Sicherheitsschalter por “interrutor de segurança”, 

porque é precisamente do que se trata, pois enquanto o termo “disjuntor”
10

 pressupõe a 

interrupção automática do circuito elétrico na existência de uma sobrecarga, o interrutor 

de segurança pressupões o acionamento manual.  

                                                             
10 Mais informações disponíveis em:  http://www.priberam.pt/DLPO/disjuntor [consultado a 21.01.2014]. 

http://www.priberam.pt/DLPO/disjuntor
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1.3.1 O português do Brasil e o português de Portugal 

 

A indústria alemã é atualmente líder no que diz respeito à expansão económica e o 

Brasil, também em evidente expansão, é o seu parceiro comercial mais importante na 

América Latina.  

O particular interesse de ambas as partes passa, a título de exemplo, pelo setor 

energético e pela cooperação para um maior desenvolvimento das energias renováveis, 

bem como pelo crescimento e pela melhoria das infraestruturas no Brasil. 

É neste contexto que a indústria alemã tem procurado expandir-se, em particular no 

mercado brasileiro, sendo solicitadas várias traduções em português no domínio da 

tecnologia e da engenharia.  

Apesar de a língua ser a mesma, quando se trata de tradução ou localização, as várias 

diferenças entre as duas variantes do português tomam proporções muito grandes. 

 

1.3.2 Adaptação 

 

Durante o estágio era-me muitas vezes pedido que relesse textos traduzidos em 

português que tinham como destino o Brasil, e que os adaptasse para o português 

europeu, de modo a poder adequar aquela tradução ao mercado português. 

A chefe de equipa pediu-me para reler uma tradução em português, porque o texto tinha 

sido traduzido por uma tradutora brasileira que dominava as duas variantes, e que tinha 

aplicado ambas no mesmo texto. Isto resultou na mistura das duas variantes, que não 

podia ser considerado nem português do Brasil nem português europeu. Assim, a minha 

tarefa foi corrigir o texto e adaptá-lo ao português europeu. Passo a expor alguns 

exemplos: 

 

 

Tipo de documento: Ficha técnica de um compressor 
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Exemplo 1 

 

DE- Die verdichtete Luft wird dazu im Kompressor auf ca. +3 °C gekühlt, sodass der 

größte Teil des Öl- und Wasserdampfes auskondensiert und im Öl- und 

Wasserabscheider abgeschieden wird. 

PT-O ar comprimido é resfriado no compressor a aprox. +3 °C de modo que a maior 

parte do vapor de água e óleo é condensada e eliminada no separador de água e óleo. 

Adaptação: 

O ar comprimido é refrigerado no compressor a aprox. +3 °C de modo que a maior 

parte do vapor de água e óleo seja condensada e eliminada no separador de água e 

óleo. 

 

Neste caso, para além de uma interferência do português do Brasil, com o verbo 

“resfriado”, que adaptei para “refrigerado” existe um problema sintático.  

A conjunção alemã sodass ou so dass traduz-se em português por “de modo que” ou 

“para que” – conclui-se que na segunda oração que a tradução está correta. Porém em 

português esta conjunção tem de ser complementada com um verbo no conjuntivo, pois 

pressupõe uma finalidade, e na tradução verifica-se que o verbo está no infinitivo, pelo 

que procedi à correção. 

 

Exemplo 2 

 

DE- Die erweiterte Version der bewährten Kompressorsteuerung XXXXX. 

 

PT- A versão aprimorada do renomado comando de compressores XXXXX. 

 

 

Adaptação: 

A versão avançada do já comprovado comando de compressores XXXXX. 
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Neste caso estamos perante um problema tradutivo, pois o adjetivo alemão erweitert 

traduz-se em português por “avançado”, pois provém do verbo erweitern que significa 

“alargar”, “expandir”.  

 

Quanto à tradução feita, o termo erweiterte nunca poderia ser traduzido por 

“aprimorado”, pois não tem de todo o mesmo significado – “aprimorado” significa 

“feito com primor”, “perfeito”, por isso não tem o mesmo significado de “ avançado” 

como consta do original. 

 

Quando no original se faz referência a erweiterte Version, esta expressão traduz-se por 

“versão avançada”. Neste caso específico, há pouca margem para equívoco, pois os 

termos são claros e distintos. 

 

Em relação ao termo alemão bewährt, este traduz-se em português por “comprovado”, 

“experimentado”. 

 

O adjetivo “renomado”, para além de não ser usual em português europeu, (aqui a clara 

interferência do português do Brasil), pois dir-se-ia “de renome” se fosse o caso, não é a 

tradução correta para o termo bewährten, pelo que optei por corrigir para “já 

comprovado”. 

 

 

Exemplo 3 

 

 

DE- Die Variante mit Lüftungsklappen ermöglicht eine kontrollierte, 

temperaturabhängige Ableitung der Kühlluft in den umgebenden Raum bzw. ins Freie.  

 

PT- A variante com válvulas de ventilação possibilita um desvio do ar de refrigeração 

controlado, e de acordo com a temperatura, para o compartimento vizinho ou para 

fora. 
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Adaptação 

A variante com válvulas de ventilação possibilita um desvio controlado do ar de 

refrigeração, e de acordo com a temperatura, para o compartimento vizinho ou para 

fora 

 

Neste caso estamos perante um problema de estrutura sintática, que acabou por gerar 

um problema tradutivo.  

Na frase da LP existe a enumeração dos adjetivos kontrollierte (controlado) e 

temperaturabhängige (de acordo com a temperatura) que antecede o substantivo 

Ableitung (desvio). Esta enumeração de adjetivos pode gerar dúvida no que diz respeito 

ao substantivo ao qual se referem.  

Quando em alemão aparece: «eine kontrollierte, temperaturabhängige Ableitung der 

Kühlluft», é importante referir que tanto o primeiro adjetivo kontrollierte como o 

segundo temperaturabhängige se referem ao substantivo Ableitung.  

Se na LCH colocarmos o adjetivo controlado depois de todo o objeto direto «desvio do 

ar de refrigeração» estamos a classificar toda a expressão, quando na LP o adjetivo está 

a classificar apenas o substantivo Ableitung (desvio) e não o termo ar de refrigeração. 

A tradução correta seria: «um desvio controlado do ar de refrigeração, de acordo com a 

temperatura». 

Na tradução podemos verificar que o adjetivo controlado está referente ao substantivo 

ar de refrigeração e não ao substantivo desvio, o que gerou um erro de tradução, que 

corrigi, colocando o adjetivo no devido lugar, em concordância com o original. 

 

1.3.3 Acordo ortográfico 

 

O acordo ortográfico da língua portuguesa foi pensado para unificar e regular a 

ortografia da língua portuguesa. Trata-se de um documento assinado em 1990 pela 

Academia das Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras, pelas delegações de 
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Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e mais tarde 

por Timor Leste.  

A primeira grande reforma otográfica da língua portuguesa acontece em 1911, apesar do 

Brasil não ter aderido. Desde então que este tema se tem tornado um pouco polémico. 

Esta reforma visa aproximar a escrita dos países de língua portuguesa, apresentando 

uma redução significativa das diferenças ortográficas das mesmas.  

Após várias tentativas de aproximação ortográfica entre os dois países, Portugal passa a 

reger-se segundo o sistema sugerido pela Academia das Ciências de Lisboa em 1945. 

 Depois de várias alterações efetuadas posteriormente e após a negociação entre a 

Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira, o acordo ortográfico volta a 

sofrer alterações que acabam por ser aprovadas em 1990, tendo com único objetivo a 

unificação da ortografia em espaço lusófono. 

Muitas marcas para as quais a [itl] trabalha ainda não optaram pelo novo acordo 

ortográfico português, enquanto outras fazem questão de atualizar as suas memórias de 

tradução segundo o novo acordo ortográfico, o que muitas vezes se tornava confuso 

para mim.  

Alguns clientes queriam a tradução segundo o novo acordo ortográfico e apesar de o 

tradutor ter esse fator em conta ao traduzir, ao utilizar a memória de tradução já 

existente, como por exemplo os 100% matches, podia por vezes, criar um texto com 

alguma inconsistência onde constavam os dois tipos de ortografia.  

Consoante as exigências do cliente, a tarefa era reler o texto que tivesse alguma 

interferência do antigo acordo ortográfico e adaptá-lo ao novo acordo, ou se o texto 

estivesse escrito segundo o novo acordo, relê-lo e adaptá-lo segundo o acordo antigo, 

pois como já foi referido, havia clientes que ainda faziam questão de ter as suas 

traduções segundo o antigo acordo ortográfico. 

Este tipo de situação não acontecia com muita frequência, porque normalmente os 

tradutores cumpriam o que lhes era pedido por parte dos gestores de projeto, porém 

estes faziam sempre questão de reler mais uma vez as traduções para que tudo estivesse 

conforme o pedido dos clientes.  
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1.4 Alinhamento 

 

O alinhamento (alignment), que consistia em alinhar os textos da memória de tradução 

fazendo coincidir cada segmento da LP ao seu correspondente da LCH. Este 

procedimento era feito no programa com o qual o cliente trabalhasse, normalmente em 

Trados Studio 2011.  

Quando era necessário fazer um alinhamento o gestor de projetos responsável pelo 

projeto em questão preparava os ficheiros que continham a TM para ser alinhada, 

extraia-a e depois enviava-me o atalho que a contivesse. Após receber esse atalho via e-

mail era necessário abrir o Trados Studio 2011 na opção alinhar (align) e começar a 

trabalhar.  

O objetivo era alinhar cada segmento do texto na LP com o correspondente no texto na 

LCH, o que muitas vezes suscitou algumas dúvidas porque as línguas variavam, e havia 

línguas que não dominava, como por exemplo o francês ou o italiano, por vezes tinha de 

estar muito atenta e recorrer a dicionários ou mesmo a colegas nativos para ter a certeza 

que acoplava os segmentos originais às traduções certas.  

Apesar de não dominar as línguas, não havia grande risco de cometer erros, pois se 

tivesse dúvidas podia sempre recorrer aos colegas nativos e de facto todos os segmentos 

da LP tinham o seu correspondente na LCH e como a sua leitura era compreensível, foi 

um trabalho bastante interessante que executei com alguma facilidade e eficácia. 

Línguas como o francês ou o italiano foram bastante fáceis de trabalhar porque como 

têm algumas semelhanças com o português permitiram me mantivesse na minha zona 

de conforto.  

Este alinhamento era importante para que da memória de tradução constasse apenas 

uma tradução correspondente a cada segmento e não houvesse quebras ou misturas com 

outros segmentos não correspondentes. Passo a citar um exemplo: 
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Tipo de documento: Manual de instruções de uma marca de telecomunicações 

 

Exemplo  

 

Unidade de tradução não-alinhada:  

DE        PT 

Nur die Basis stellt über geringe 

Funksignale den Kontakt mit idem 

Mobilteil sicher. 

Apenas a base assegura o contacto com o 

terminal móvel 

 

Während des Gesprächs passt sich die 

Funkleistung automatisch an die 

Entfernung zwischen Basis und Mobilteil 

an. 

utilizando um sinal de baixa intensidade 

de transmissão. 

 

 
 

Durante a conversação, a potência de 

transmissão adapta-se automaticamente 

consoante a distância entre a base e o 

terminal móvel. 
 

 
 

 

 

Podemos verificar que, a primeira unidade de tradução está dividida em dois no 

segmento em português, enquanto no original em alemão, a frase se encontra numa só 

célula e consequentemente o segmento de baixo também não se encontra alinhado com 

o seu correspondente original. 

O alinhamento coloca todo o texto correspondente em PT numa só célula, para que a 

frase corresponda na sua totalidade à frase original em DE e esteja alinhada com a 

mesma. 
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Unidade de tradução alinhada: 

DE        PT 

Nur die Basis stellt über geringe 

Funksignale den Kontakt mit idem 

Mobilteil sicher. 

Apenas a base assegura o contacto com o 

terminal móvel utilizando um sinal de 

baixa intensidade de transmissão. 

 

Während des Gesprächs passt sich die 

Funkleistung automatisch an die 

Entfernung zwischen Basis und Mobilteil 

an. 

Durante a conversação, a potência de 

transmissão adapta-se automaticamente 

consoante a distância entre a base e o 

terminal móvel. 
 
 
 

 

 

Aqui acontece a supressão de uma das células, onde se encontrava o resto da tradução 

anterior e a sua junção à célula antecedente, para que a frase fique completa e 

totalmente alinhada com a correspondente. 

 

Assim, o segmento seguinte já vai poder ser alinhado com o seu correspondente. 

 

 

1.5 Inserção de Correções (Korrektureingabe) 

 

Como já foi referido anteriormente na primeira parte deste relatório, no capítulo 2.5 O 

projeto e as várias etapas, antes da derradeira entrega de cada um dos projetos de 

tradução, estes passam por um rigoroso controlo de qualidade.  

A parte final desse processo é a inserção de correções, que em alemão se designa por 

Korrektureingabe.  

Este procedimento ficava muitas vezes a meu cargo, pois enquanto eu tratava desse 

processo, a gestora de projeto responsável poderia tratar de outras tarefas, confiando-me 

este tipo de tarefa, que por já ter feito inúmeras vezes, sabia que não havia espaço para 

dúvidas ou falhas. 

Quando terminada a tradução e após o controlo de qualidade (QS-Qualitätssicherung), a 

tradução é enviada ao cliente para apreciação e possíveis alterações. Muitos dos clientes 
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da [itl] têm um revisor (proofreader) a seu cargo, normalmente um especialista 

responsável por rever e conferir toda a terminologia utilizada na tradução, bem como a 

devida formatação do documento. 

É enviado ao cliente um ficheiro PDF da tradução devidamente formatada. 

Após a receção do documento do revisor deixa um comentário em todos os sítios da 

tradução que irão ser sujeitos a alterações/correções, sejam elas opções terminológicas 

ou de formatação e reenvia o mesmo PDF para a [itl].  

Rececionado o PDF, este era aberto em simultâneo com o projeto e as correções eram 

copiadas do PDF diretamente para o projeto, para que todas as alterações fossem 

gravadas na memória de tradução. 

Quanto aos comentários relativos à formatação, estes eram ignorados e depois de 

concluídas todas as correções relativas à tradução, o documento era imediatamente 

enviado para o departamento de layout, para que fossem feitas as alterações de 

formatação. 

Certos clientes enviavam um guia de estilo – um documento que continha linhas gerais 

com as regras principais de tradução com alguns termos e regras de formatação 

obrigatórios que tinham de constar de toda a tradução, para que houvesse consistência. 

Era segundo estas regras que o(s) tradutor(es) e os PMs se deviam reger sempre.  

Estando na posse desses guias de estilo podia fazer as alterações no projeto mesmo 

antes da primeira entrega, assim já poupava o trabalho ao revisor e este escusava de 

reenviar o projeto para correções, pois as devidas alterações já tinham sido feitas e 

assim agilizava-se o processo e o cliente ficava satisfeito. 
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Conclusão 

 

O estágio ao qual se refere este relatório permitiu desenvolver, aplicar e melhorar todos 

os conhecimentos e competências adquiridos durante o Mestrado em Tradução e 

Serviços Linguísticos, a fim de iniciar um percurso profissional nesta área. 

Os conhecimentos da língua e cultura alemãs anteriormente adquiridos foram essenciais 

para despertar o gosto e interesse pelas línguas. O MTSL permitiu aprofundar e aplicar 

os princípios teóricos que servem de base às atividades dos profissionais de serviços 

linguísticos. Destes, destaco o gestor de projeto, cujo trabalho é descrito em detalhe 

neste relatório. 

Durante este estágio tive a oportunidade de pôr em prática competências como a 

elaboração de orçamentos, o controlo de qualidade, a extração de terminologia, a 

revisão, a tradução, a adaptação linguística de português do Brasil para português de 

Portugal, entre outras, adquiridas no âmbito das várias unidades curriculares do MTSL. 

Juntando estes fatores ao apoio da equipa multicultural de profissionais com quem tive a 

oportunidade de trabalhar na [itl], foi possível aliar os conhecimentos teóricos à 

experiência prática.  

Mais ainda, por ter integrado uma equipa de gestores de projeto, pude lidar diretamente com os 

desafios reais impostos no processo de tradução, bem como com os constrangimentos que dele 

podem advir. 

As tarefas executadas durante o estágio apresentaram desafios específicos para os quias foi 

fundamental o domínio das ferramentas informáticas, uma grande capacidade de pesquisa, bem 

como amplos conhecimentos linguísticos, nomeadamente da língua alemã. Daqui destaco o 

papel crucial deste Mestrado, bem como o trabalho de equipa realizado na [itl].  
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Anexo I – Certificado de estágio (Praktikumszeugnis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


