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A IMPORTÂNCIA DA REVISÃO, POR UM NATIVO INGLÊS,  

DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO 

TIAGO ANTÓNIO CASACA DE ROCHA VAZ 

 RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE: revisão, revisão linguística, revisão técnica, língua franca 

A língua inglesa tem vindo a assumir uma posição cada vez mais firme como língua 
franca do mundo científico e académico. Como tal, as exigências relativamente a artigos 
propostos para publicação prendem-se, como não podia deixar de ser, com a qualidade e 
o interesse científico da investigação, mas também com a qualidade do inglês utilizado 
para divulgar essa mesma investigação. Apesar de ser frequentemente negligenciada, a 
revisão antes da submissão do artigo às revistas científicas torna-se um passo 
importante no processo de escrita científica. O mesmo se pode dizer em relação ao 
processo tradutório: é fundamental haver uma revisão antes da entrega da tradução ao 
cliente. Acima de tudo, a revisão deve ser vista como sendo fundamental (mas não 
única) para o controlo de qualidade de traduções e/ou artigos científicos. Essa é, 
precisamente, uma das razões pelas quais existe o processo de peer review (revisão por 
pares) quando os investigadores pretendem divulgar o seu trabalho. O trabalho realizado 
permitiu desenvolver competências fundamentais para um tradutor, bem como analisar 
as competências que devem ser fundamentais para um revisor. Além disso, foi 
elaborada uma comparação entre a revisão de documentos técnicos (escritos em inglês) 
feita por um revisor nativo inglês e pelo estagiário (a rever na segunda língua). Foi 
ainda possível analisar a opinião de investigadores não nativos ingleses (que estão a 
desenvolver o seu trabalho em Portugal) em relação à revisão e aos serviços de 
tradução/revisão. Por fim, são apresentadas algumas propostas que visam auxiliar os 
investigadores a vencerem a barreira linguística aquando da divulgação do seu trabalho. 



THE IMPORTANCE OF REVISION, BY A NATIVE SPEAKER,  

OF SCIENTIFIC ARTICLES INTENDED FOR PUBLICATION 

TIAGO ANTÓNIO CASACA DE ROCHA VAZ 

ABSTRACT 

KEYWORDS: translation revision, revision, review, lingua franca 

English has been establishing itself ever more firmly as the lingua franca of the 
scientific and academic world. Therefore, articles that are submitted to journals are 
inevitably required to have scientific quality and interest. However, they must also be 
written in a way that does not compromise scientific communication (i.e. 
�understandable� English). Although revision is usually neglected, its practice before 
submitting an article to a journal becomes an important step of scientific writing. The 
same can be said regarding translation: it is essential that translation revision is carried 
out before delivering the translated text to the client. Above all, translation revision 
should be considered a fundamental (yet not unique) way of assuring quality control of 
translations and scientific articles. This is exactly why peer review is carried out when 
researchers want to communicate their findings/research. The conclusion of this report 
enabled the development of essential translation skills, as well as the analysis of the 
fundamental competences required by a translation reviser/reviewer. Furthermore, I 
compared revision of technical texts (written in English) done by a native speaker 
against that done by the trainee (revising in his second language). I also analysed the 
general opinion of non-native English speakers/researchers who work in Portugal 
regarding revision/review and translation/revision services. Finally, I present some 
suggestions which aim at helping researchers communicate their work (in English). 
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Introdução 

A língua inglesa tem vindo a assumir uma posição cada vez mais firme como 

língua franca da divulgação científica e tecnológica. Como tal, as exigências 

relativamente a artigos propostos para publicação prendem-se não só, e como não podia 

deixar de ser, com a qualidade científica do estudo realizado ou do artigo de divulgação 

proposto, mas também com a qualidade do inglês utilizado para essa mesma publicação. 

Assim sendo, revela-se pertinente a revisão de artigos destinados a publicações 

científicas e que são elaborados por investigadores de países cuja língua oficial não é o 

inglês (como é o caso de Portugal). 

Neste contexto, o presente relatório de estágio tem por objectivo analisar a 

importância da revisão, idealmente por um nativo inglês, de artigos científicos para 

publicação. Esta análise ajudará a salientar a importância da revisão, não só em artigos 

científicos, como em todos os tipos de documentos traduzidos, principalmente do ponto 

de vista do controlo de qualidade das traduções. 

Por norma, a revisão é feita por uma equipa de revisores (em que um se 

encarrega do controlo do rigor científico e outro se encarrega do controlo da qualidade 

do inglês). Porém, a situação mais comum acaba por ser a escolha de um revisor que 

tenha boas competências linguísticas e experiência na tradução de documentos da área 

técnica em causa. No entanto, é necessário alertar para a importância da revisão no 

processo tradutório, bem como para o facto de o revisor não dever ser apenas um 

tradutor que, por acaso, faz uma revisão. A tarefa da revisão requer um conjunto de 

competências específicas, que resultam numa competência revisória.  

Numa vertente mais prática (porém experimental), são apresentadas neste 

relatório algumas revisões, de forma a comparar as diferenças encontradas entre uma 

revisão feita por um nativo inglês e uma revisão feita por um não nativo inglês. São, 

ainda, apresentados os resultados de um questionário a investigadores não nativos 

ingleses, elaborado com o intuito de averiguar se sentem a necessidade de que os seus 

artigos sejam revistos antes de serem submetidos a revistas científicas. Os resultados 

também indicam a opinião geral destes investigadores em relação a serviços de tradução 

e de revisão. 



2 

No Capítulo I é feito um enquadramento em relação à língua franca do mundo 

académico. No Capítulo II são desenvolvidos aspectos essenciais à revisão, como os 

principais parâmetros e princípios, sendo ainda feita uma proposta de organização de 

terminologia e tipologia da revisão. No Capítulo III é analisada a divulgação científica 

por parte de investigadores não nativos ingleses, bem como os problemas com que se 

deparam. Por fim, no Capítulo IV, é feita uma descrição do trabalho realizado durante o 

estágio na empresa, e são ainda apresentados os resultados e as conclusões de duas 

propostas de estudo. 
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Capítulo I: O inglês como lingua franca do mundo científico e académico 

1. A língua franca mundial 

A língua inglesa tem-se tornado cada vez mais importante para a comunicação 

global, ao ponto de se afirmar, com alguma naturalidade, que �hoje em dia quase toda a 

gente sabe falar inglês.� Este tipo de comentário tem razão de ser, pois a língua inglesa 

é habitualmente a primeira língua estrangeira a ser aprendida na escola (Ostler 221), 

para além do facto de estar omnipresente nas sociedades actuais (seja em anúncios, na 

televisão, na internet e nos restantes meios de comunicação). 

Há já algumas décadas que é considerada uma língua muito importante para a 

comunicação a nível mundial, e ninguém tem dúvidas de que o conhecimento da mesma 

é uma competência cada vez mais necessária, ou mesmo obrigatória, em vez de uma 

competência complementar. Esta é uma das razões pelas quais o inglês adquiriu, há já 

algum tempo, o estatuto de língua franca global. 

Lingua franca � expressão que terá surgido em meados do século XVII, muito 

provavelmente de origem árabe, como referência aos invasores europeus das cruzadas, 

os francos (Briney; Harper) � é uma língua que é utilizada para a comunicação entre 

pessoas que não têm uma língua materna comum e que, portanto, provêm de diferentes 

contextos linguísticos e culturais (Björkman 104; Bortoletto; Briney; Collinge 299; 

Coury; Metsä-Ketelä 117). Isto significa que uma língua, mesmo não sendo utilizada a 

nível mundial, pode funcionar como língua franca, mais especificamente em contextos 

localizados (o que se foi verificando ao longo da história, e continua a verificar-se nos 

dias de hoje). 

Durante o Império Romano, o latim foi a principal língua utilizada para 

comunicar. Entre os séculos VII e XII, o árabe foi importante para a divulgação e 

comunicação no mundo das ciências, tendo sido publicados muitos livros nesta língua. 

Na época dos Descobrimentos, o português e o espanhol também atingiram o estatuto 

de língua franca, ao estarem associados à expansão da Europa e sendo cruciais para as 

trocas comerciais e de informação. Mesmo após a queda do Império Romano, o latim 

continuou a ter uma importância significativa no contexto religioso e no mundo 
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académico, pelo menos até ao século XVIII. 1  Desde o século XVII que o francês 

adquiriu bastante importância no mundo literário e da diplomacia, e mesmo o alemão 

chegou a ser uma língua associada a grande divulgação no mundo científico, 

principalmente nos séculos XIX e XX. O chinês mandarim funciona, ainda hoje, como 

língua franca na zona da Ásia Central, sendo a língua comum entre os vários dialectos 

chineses (Bortoletto; Briney; Crato; Crystal 7-8, 11-12; Montgomery 13). 

O estatuto de língua franca sempre esteve ligado ao poder da nação ou do povo a 

ela associado. O latim acompanhou a expansão do Império Romano e, mais tarde, da 

Igreja Católica. Os países pioneiros na expansão marítima da Europa levaram consigo a 

sua língua a todas as partes do mundo. E o inglês seguiu esse caminho. 

Mas o poder militar, por si só, não explica a razão pela qual obteve uma tão 

grande importância na comunicação global. O inglês parece ter beneficiado de um 

conjunto de situações que contribuíram para o seu estabelecimento e consolidação como 

língua franca moderna e global. Em primeiro lugar, a expansão do Império Britânico, 

seguida das Revoluções Científica e Industrial (ambas com origem no Reino Unido, o 

que fez com que a maioria das descobertas e dos avanços tecnológicos fosse divulgada 

em inglês). Depois, o estabelecimento dos Estados Unidos da América como potência 

económica, e também científica, do século XX veio fortalecer ainda mais o poder da 

língua inglesa, principalmente após a II Guerra Mundial (Crystal 10, 59, 80-81; 

Westcombe 30). Ao longo de todos estes acontecimentos, a língua inglesa beneficiou 

ainda do facto de ter sido a língua associada às novas formas de comunicação que iam 

surgindo (comboio, rádio, telefone, internet), o que levou à sua propagação de uma 

forma mais rápida e muito abrangente.2

De acordo com Ostler (221), o actual estatuto do inglês, como língua franca 

global, assenta em três pilares: população (há cerca de 375 milhões de falantes nativos 

ingleses, e um número aproximadamente igual de falantes não nativos de inglês, e mais 

cerca de 750 milhões de pessoas que terão aprendido inglês na escola), posição (está 

presente em todo o mundo, e é a principal língua aprendida nas escolas, como língua 

                                                 
1 A obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, de Newton, foi publicada nessa língua, em 1687. 
2 Para Ostler (19), a propagação da língua [inglês] acontece por migração, em que a língua acompanha o 
movimento do povo (América do Norte e Austrália); difusão, em que a língua é assimilada através do 
contacto com outras comunidades (Índia e Escandinávia); ou infiltração, uma mistura das duas situações 
anteriores (África do Sul). Uma língua apenas se torna língua franca através da difusão e da infiltração. 
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estrangeira) e prestígio (está intrinsecamente associado ao avanço científico e 

tecnológico, o que representa riqueza e poder). 

2. O inglês como língua franca da ciência 

Se é possível constatar que o inglês é uma língua franca global, então revela-se 

inquestionável o seu estatuto como língua franca no contexto académico e científico. 

Esta posição surge como consequência do poder e da importância desta língua durante a 

Revolução Científica do século XVII e da incapacidade do francês e do alemão em 

conseguirem afirmar-se como línguas dominantes na ciência (em grande medida devido 

ao poder científico que surgiu nos EUA).3 Hoje em dia há cada vez mais publicações 

científicas, bem como dissertações de doutoramento, escritas em inglês (Segesten). 

Além disso, há inúmeras reuniões de negócios, encontros e conferências que são 

dominados pelo inglês, mesmo quando são realizadas para académicos de um país cuja 

língua oficial não é essa. E chega mesmo a haver cursos do ensino superior com 

destinatários maioritariamente não nativos ingleses, em que grande parte da informação 

é disponibilizada em inglês.4

Estes casos confirmam uma situação cada vez mais perceptível: no meio 

académico, o inglês é principalmente utilizado por não nativos ingleses. Em entrevista a 

David Crystal, Westcombe (30) informa que há cerca de dois mil milhões de pessoas no 

mundo que utilizam o inglês, dos quais apenas 400 milhões são nativos.5 No contexto 

académico, Montgomery (6) indica que, dos cerca de 3 milhões de investigadores na 

OCDE, metade é dos EUA, enquanto a outra metade pertence à EU e ao Japão.6

Montgomery (6-7) refere ainda que, em 2003, a �força laboral das ciências e da 

engenharia� dos EUA correspondia a 4,8 milhões de pessoas, enquanto a da Europa e da 

Eurásia correspondia a cerca de 6 milhões, o que o leva a afirmar que os cientistas que 

não são falantes nativos de inglês são mais numerosos do que os seus homólogos 

falantes nativos. Estes valores não são de espantar, especialmente se se tiver em 

consideração que dois terços dos investigadores do mundo realizam o seu trabalho em 

países cuja língua oficial não é o inglês (Coury; Montgomery 7). 
                                                 
3 Em 1995, cerca de 90% dos artigos da revista Linguistics Abstracts estavam escritos em inglês, e a 
percentagem era superior na área da informática (Crystal 112). 
4 Na Europa, o número de programas desenvolvidos em inglês triplicou, de 2003 a 2008 (Björkman 103). 
5Graddol 10; Mauranen 199; Metsä-Ketalä 117; e Ranta 97 confirmam este domínio. 
6  Dados mais recentes, de 2006 (OECD Statistics), indicam que 53% dos cerca de 4 milhões de 
investigadores dos países da OCDE não têm a língua inglesa como língua materna. 
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No entanto, o domínio da língua inglesa no mundo académico não é uniforme. 

Na área das ciências sociais e das humanidades já não se verifica um domínio tão 

avassalador (Cabral 233-234; Montgomery 6; Ortiz 14-15). Há mais espaço para a 

divulgação e publicação noutras línguas, particularmente na língua do próprio país. 

Uma das razões prende-se com o facto de serem áreas que lidam maioritariamente com 

a língua, história ou cultura do próprio país, daí terem mais impacto entre académicos 

que falem essa língua, e não haver tanta necessidade de que a divulgação seja feita 

exclusivamente em inglês. Já Ortiz (15) refere que o inglês não é tão dominante nas 

ciências sociais devido à própria natureza do objecto de estudo dessa área (a língua, a 

história e a cultura). Há, porém, uma clara tendência de afirmação do inglês nas ciências 

socias e humanidades (Flowerdew 244; Swaan 143-145). 

Porém, na área das ciências exactas e das ciências da saúde o poder do inglês é 

indiscutível. Torna-se, portanto, indispensável para um cientista ter bons conhecimentos 

de inglês e, acima de tudo, ter uma boa capacidade para conseguir comunicar em inglês 

de modo eficiente, seja de forma oral ou escrita. De acordo com Montgomery (11-12), 

há quem critique a prevalência do inglês no contexto académico, uma vez que é uma 

desvantagem e uma injustiça para a publicação e divulgação de trabalhos de não nativos, 

em relação aos investigadores cuja língua materna é o inglês (Ferguson et al. 42). Além 

disso, a necessidade de ter ou de adquirir uma boa fluência escrita e oral para 

�sobreviver� no mundo académico torna-se mais um obstáculo para os não nativos.7 Se, 

por um lado, ninguém obriga a que a publicação ou divulgação da ciência seja feita em 

inglês, a verdade é que, por outro lado, a não publicação em inglês pode levar a que o 

trabalho fique �invisível� e se mantenha apenas ao nível nacional, ficando quase como 

que confinado a uma �presença rural� (Meneghini and Packer 112; Montgomery 11-12; 

Ortiz 13). 

De qualquer maneira, a verdade é que a existência de uma língua comum para a 

comunicação e divulgação da ciência se torna uma grande vantagem para a própria 

ciência, pois permite que evolua mais rapidamente e adquira mais qualidade. Os 

trabalhos divulgados obtêm, assim, mais exposição, podendo haver uma maior 

verificação e escrutínio dos resultados e das conclusões, e beneficiar mais pessoas ou 

instituições (Segesten). Apesar de tudo, não deixa de ser importante que a divulgação a 

                                                 
7 A célebre expressão �Publish or perish!� é elucidativa. 
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nível local (ou seja, nacional) não seja negligenciada, para que a população se mantenha 

a par dos progressos que estão a ser feitos a nível mundial (Montgomery 12; Segesten).  

Por fim, convém relembrar que, apesar de a língua franca da ciência ser o inglês, 

a verdade é que se trata de uma �variedade� de inglês. Da mesma forma que o inglês 

global não é exactamente igual ao inglês �oficial� (Reino Unido, EUA, Austrália, etc.), 

também Uribe indica que costuma haver uma distinção em relação ao inglês académico. 

Segundo este, o inglês de conversação corresponde à linguagem usada no dia-a-dia, em 

situações comuns, enquanto o inglês académico corresponde a uma linguagem mais 

cuidada e necessária para níveis mais formais (ex: universidade ou níveis superiores).8

Pinchuck e Byrne também apresentam as características da linguagem científica, 

mas fazem ainda a distinção entre linguagem científica e linguagem técnica: a principal 

diferença está na forma como a informação ou o conhecimento são apresentados (Byrne 

8). Tal como Pinchuck (19-20, 163), Byrne (10) afirma que a primeira é mais formal, 

mais difícil e mais abstracta, e utiliza estratégias de retórica, expressões, termos e afixos 

de origem grega e latina (vocabulário mais �padronizado�), e pode mesmo ter alguns 

traços semelhantes ao texto literário; a linguagem técnica é, por sua vez, simples, 

concisa, sem ambiguidades, e �comum�, ou mesmo coloquial, não visando �entreter� o 

leitor, mas sim transmitir informação ou instruções sem que haja margem para dúvidas. 

Podendo considerar-se o inglês académico e o inglês científico como o mesmo 

tipo de linguagem, as suas características tornam-no algo particular. Lewis (142) diz 

mesmo que o inglês científico é tão diferente do inglês comum, que uma pessoa que não 

seja da área não será uma grande ajuda, pois não estará à vontade. Este aspecto permite, 

por um lado, que os não nativos ingleses que pertencem ao meio académico tenham 

conhecimento da linguagem científica usada e que, em princípio, tenham a tarefa mais 

facilitada no que respeita à comunicação em inglês científico (Meneghini and Packer 

113). Por outro lado, verifica-se que não deixam de ter algumas dificuldades, 

especialmente no que respeita à clareza com que transmitem as suas ideias, teorias ou 

descobertas (Iglesias and Batista 79; Kourilova 113-114; Marques 39; Tardy 263).9

                                                 
8 O inglês global, que Brutt-Griffler (1) chama de �Inglês Mundial�, tem sido estudado e verifica-se a 
utilização de frases mais curtas ou incompletas, a utilização �anormal� de artigos, de tempos verbais e da 
voz passiva (Björkman 111-112, 117), e ainda a utilização frequente da expressão more or less (Metsä-
Ketelä 129). 
9 Isto depende, obviamente, da sua fluência, escrita e oral, em inglês. 
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Como tal, muitos dos investigadores que não têm o inglês como língua materna 

podem beneficiar bastante ao pedirem que seja feita a revisão das suas comunicações 

(artigos, ou resumos para conferências), antes de serem submetidas para publicação ou 

divulgação. Este benefício será tanto maior quanto menor for a proficiência em inglês 

do investigador, e também quanto melhor for o revisor e a revisão (quer em termos 

linguísticos � um nativo inglês é, à partida, a melhor escolha �, quer em termos 

científicos � um especialista da área será a melhor solução). 
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Capítulo II: A revisão 

1. Revisão: terminologia, tipos e modalidades 

Em termos gerais, podem considerar-se quatro fases do processo de escrita: 

planeamento, recolha e organização de informação, redacção e revisão (Steps in the 

Writing Process � adaptado). O presente relatório aborda a revisão no âmbito de um 

tipo específico de escrita: a tradução.10

Apesar de ser uma etapa fundamental de qualquer processo de escrita, e 

especificamente do processo tradutório, a revisão não tem um grande passado de 

estudos nem de abordagens teóricas e, no geral, os que se têm debruçado sobre o tema 

têm-no feito através de discussões sobre práticas pessoais, sugestões ou manuais de 

estilo (Haar and Horning 3), e há autores que consideram que a revisão tem sido 

negligenciada (Galiano 198; Künzli Translation revision: a study of the performance of 

ten professional translators revising a legal text 116; Künzli Translation Revision: A 

Study of the Performance of Ten Professional Translators Revising a Technical Text

193; Mossop Revising and Editing for Translators 3).11 Felizmente, nas últimas décadas 

têm surgido mais estudiosos (e estudos) com interesse nesta área (destacam-se Brunette, 

Galiano, Künzli, Mossop e Robert). Devido à existência de pouca bibliografia sobre a 

revisão, particularmente em português, torna-se pertinente a elaboração de um relatório 

de estágio que aborde este assunto. Também será produtiva a elaboração de estudos 

mais exaustivos sobre revisão. 

Revision, editing, checking e proofreading são alguns dos termos utilizados 

quando se fala de revisão. No entanto, estes termos não são necessariamente sinónimos. 

Este é um dos problemas apontados por muitos dos autores acima indicados (Robert 3): 

a existência de alguma confusão na utilização da terminologia. Saliente-se a 

nomenclatura que surgiu em francês (c.f. Horguelin and Brunette), e até em espanhol.12

                                                 
10 A palavra �revisão� será aplicada em referência a revisão de tradução.  
11 De ora em diante, os artigos de Künzli (Translation revision: a study of the performance of ten 

professional translators revising a legal text; e Translation Revision: A Study of the Performance of Ten 

Professional Translators Revising a Technical Text) passarão a ser referidos como TRLegText e 
TRTechText, respectivamente, e o livro de Mossop (Revising and Editing for Translators) por RET. 
12 A sólida história de tradução, e de estudos de tradução, nestas línguas cedo permitiu compreender a 
importância da revisão. Será interessante averiguar por que razão não aconteceu o mesmo com o 
português. Seguem-se alguns exemplos de termos franceses: vérification, autorévision, relecture, révision 

bilingue, révision réciproque, interrévision, révision croisée, révision pédagogique, révision collective, 

révision professionnelle, révision linguistique (Robert 6-8). E também exemplos de termos espanhóis: 
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Mas falta alguma uniformização da terminologia inglesa, e mesmo a definição de uma 

terminologia em português. 

Ao invés de criar uma nova nomenclatura de raiz, e de modo a evitar mais 

confusão, é feita em seguida uma proposta de organização e adaptação da nomenclatura 

já existente. 

1.1. Revisão do próprio trabalho vs. Revisão do trabalho de outros 

Antes de começar a indicar os tipos de revisão, convém esclarecer que o termo 

revisão costuma ser aplicado no sentido da revisão do trabalho de outros, ou seja, 

quando a revisão é efectuada por outra pessoa que não o tradutor (Mossop RET 167; 

Künzli The ethical dimension of translation revision 42; Rasmussen and Schjoldager 

89; Robert 4). 13  Alguns autores chamam a este processo other revision (Mossop 

Empirical studies of revision: what we know and need to know 6),14 mas não haverá 

essa necessidade em português. Pode simplesmente fazer-se a distinção entre a revisão 

do próprio trabalho e a revisão do trabalho de outros indicando a primeira como �auto-

revisão� � self revision (Mossop RET 167; Rasmussen and Schjoldager 89; Robert 6). 

De uma forma mais simplificada, há autores que designam a revisão do próprio 

trabalho como verificação � checking (Robert 6). Na própria norma europeia sobre 

serviços de tradução, publicada em 2006, é utilizado o termo checking para indicar que 

o tradutor, após concluir a tradução inicial, deve realizar uma verificação do seu 

trabalho, quanto ao significado, a eventuais omissões ou erros, e ao cumprimento das 

especificações do trabalho, realizando, se necessário, correcções (Translation services � 

Service requirements 11).15

Para evitar utilizações ambíguas entre auto-revisão e verificação, e tendo em 

conta que a norma europeia tratou de definir esta tarefa como checking, parece 

adequado designar este tipo de revisão (revisão do próprio trabalho, ou auto-revisão) 

por verificação (checking). Quanto à revisão do trabalho de outros (other revision), 

                                                                                                                                               
revisión de una traducción própria, revisión de una traducción ajena, revisión de contenido, revisión 

lingüística, revisión funcional, revisión de la presentación, revisión completa, lectura de verificación, 

revisión de muestras, revisión parcial, revisión comparativa, verificación del texto de llegada, revisión 

unilingüe (Robert 6-8; Galiano 208-211) 
13 De ora em diante, este artigo de Künzli (The ethical dimension of translation revision) passará a ser 
referido por EDTR. 
14 Este artigo de Mossop passará a ser referido por ESR. 
15 De ora em diante, a norma passará a ser referida por EN15038. 
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bastará apenas fazer menção a �revisão�, e assume-se sempre como sendo revisão 

realizada por outra pessoa que não o tradutor. 

1.2. Revisão linguística (Revision) 

A norma europeia indica que é necessário que haja uma revisão que verifique se 

a tradução cumpre o fim proposto, devendo ser feita uma comparação entre o texto de 

partida (TP) e o texto de chegada (TC). Este processo deve ser realizado por alguém 

com competências adequadas, tanto na língua de partida como na língua de chegada 

(EN15038 11). Galiano (209) parece dar mais relevo à análise da linguagem, adaptação 

ao destinatário e ao uso da língua no texto de chegada. Na KennisTranslations 

(Condições Comerciais), as indicações seguem a norma europeia, sendo que este tipo de 

revisão da terminologia, gramática, estilo e precisão da tradução deve ser efectuado com 

comparação entre os textos de partida e de chegada.

Em termos de distinção entre este e outros tipos de revisão, a terminologia 

inglesa é mais clara, pois cada tipo é designado de maneira diferente. Em português, é 

necessário explicitar de que tipo de revisão se trata. Assim sendo, a expressão mais 

adequada para a revisão que pretende verificar a qualidade gramatical, o estilo e a 

precisão da tradução na língua de chegada é �revisão linguística� (revision). 

Esta revisão linguística deve, como foi dito inicialmente, ser realizada por 

alguém com competência linguística em ambas as línguas em questão. Da mesma 

maneira que se espera que o tradutor envolvido na tradução esteja a traduzir para a sua 

língua, também a revisão linguística deve, preferencialmente, ser feita por um revisor 

que tenha a língua de chegada como língua materna. Este estará, à partida, mais apto a 

detectar erros ou situações anómalas na língua de chegada, como, por exemplo, frases 

não idiomáticas, palavras que não �combinam� bem (collocations/colocações), estrutura 

frásica estranha, falsos cognatos e registo inadequado (utilização de calão em situações 

formais).  

1.3. Revisão técnica (Review) 

Continuando a utilizar a norma europeia como a principal referência para a 

organização da terminologia, convém agora abordar a revisão que é feita ao nível 
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técnico do texto. A norma EN 15038 prevê que também seja feita uma revisão em 

termos da adequação do texto à sua finalidade, respeitando as convenções da área em 

que se insere (EN15038 5). No entanto, a norma dá a entender que este passo pode ser 

opcional: �If the service specifications include a review,��. Esta abordagem não parece 

ser a mais correcta, pois o texto de chegada (independentemente do assunto que aborda) 

deve concordar com a área a que pertence, pelo que esta revisão deve ser considerada 

tão importante como a anterior. 

Galiano (209) parece simplificar um pouco este tipo de revisão, considerando-o 

como �revisão de conteúdo�, que serve para avaliar os aspectos relativos ao conteúdo 

(lógica, dados e linguagem especializada). A autora faz uma distinção entre revisão de 

conteúdo e revisão funcional (a última corresponde à análise dos aspectos relacionados 

com a função do texto de chegada � adaptação ao destinatário, exactidão e integridade). 

A questão da finalidade do texto está relacionada com a parte linguística, mas, como 

não podia deixar de ser, também envolve o assunto do texto, ou seja, a área específica 

ou técnica em que se insere. 

Para englobar todos estes aspectos, uma revisão deste tipo costuma ser 

considerada revisão técnica (review). Esta deve focar-se na análise da terminologia, 

linguagem e conceitos específicos da área de que trata o texto. 

Tal como a revisão linguística deve ser realizada por um falante nativo da língua 

de chegada, também a revisão técnica deve ser, idealmente, realizada por alguém com 

conhecimentos específicos sobre o assunto de que trata o texto. Assim sendo, o revisor 

técnico deve ser um especialista na área. 

1.4. Revisão de provas (Proofreading) 

O que Galiano (209) considera uma revisão de apresentação (aspectos de 

integridade e tipografia, de apresentação do texto de chegada), e o que a norma europeia 

(EN15038 5) diz ser a verificação das provas antes da publicação, pode simplesmente 

ser resumido por revisão de provas (proofreading).16

A revisão de provas consiste, então, numa análise do texto que visa a correcção 

de erros de ortografia e/ou de tipografia. É uma etapa que, caso o documento seja 

                                                 
16 Evita-se �verificação de provas� para que não haja confusão com a verificação (checking). 
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submetido a revisão linguística e/ou técnica, deve ser realizada apenas após as últimas 

terem sido concluídas, pois trata-se de uma revisão que é feita mesmo antes de o 

documento ser entregue como versão definitiva. 

Na eventualidade de ser o único tipo de revisão efectuado, a revisão de provas 

funcionará como uma revisão menos �exigente�, fundamentalmente para limar os erros 

ortográficos que tenham passado despercebidos ao tradutor. O revisor de provas precisa, 

então, de ser alguém com uma excelente capacidade para detectar os mais pequenos 

erros, ou seja, deverá possuir uma experiência significativa em revisão, pois 

provavelmente já terá ideia de �onde procurar� e em que aspectos do texto de chegada 

focar a sua atenção. 

1.5. Modalidades de revisão 

Para além da distinção entre os tipos de revisão, é oportuno referir as 

modalidades de revisão, que devem ser definidas à partida (antes de se iniciar a revisão), 

e que podem categorizar-se em dois grupos distintos: quanto à quantidade de texto que 

sofre revisão, e quanto à forma como a revisão é realizada. 

1.5.1. Revisão parcial vs. Revisão total 

A norma europeia é omissa em relação a esta situação, talvez partindo do 

princípio de que todos os textos devem ser sujeitos a uma revisão total. 

Obviamente que uma revisão parcial (partial revision) é mais rápida do que uma 

revisão total (full revision). No entanto, também é evidente que uma revisão parcial é 

mais susceptível a deixar passar erros presentes no texto traduzido do que uma revisão 

total. A revisão total garante uma maior qualidade do produto final do que a revisão 

parcial.17 Conforme Galiano (210) indica, as revisões podem ser enquadradas numa 

�escala� que vai desde uma revisão menos rigorosa (uma verificação ou uma revisão 

comparativa parcial) a uma mais exaustiva (uma revisão comparativa total, que 

                                                 
17 Certamente que se pode �ter a sorte� de se fazer a revisão parcial às secções do texto que necessitam de 
revisão. Mas também pode acontecer o contrário, e a revisão parcial ser apenas feita em secções que não 
necessitam de correcção, dando, assim, a ilusão de que a tradução já tem uma qualidade aceitável para ser 
entregue ao cliente. 
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contemple tanto a revisão linguística como a técnica). Cabe ao fornecedor do serviço de 

tradução decidir a modalidade a ser aplicada.18

1.5.2. Revisão monolingue/simples vs. Revisão bilingue/comparativa 

A norma europeia não faz uma distinção explícita entre estas duas modalidades 

de revisão. Refere, porém, que a revisão linguística deve ser feita recorrendo à 

comparação entre os textos de partida e de chegada. Em relação à revisão técnica, a 

norma indica que esta deve ser feita tendo em conta a finalidade do texto, e que, 

portanto, deve ser feita uma revisão técnica monolingue (EN15038 11). 

A nomenclatura utilizada por vários autores em relação a estas modalidades é, 

talvez, a que tem gerado mais confusão (Rasmussen and Schjoldager 90; Robert 12-13). 

Mas, no fundo, todos estão de acordo em relação a dois aspectos: a revisão monolingue 

(monolingual revision) é mais fraca do que a revisão bilingue, mas a primeira é mais 

rápida do que a segunda.19

Uma vez que a norma faz referência à forma como deve ser executada a revisão 

linguística (comparação entre os textos de partida e de chegada), parece sensato deixar 

de utilizar a expressão �revisão bilingue�, para passar a utilizar o termo indicado por 

Galiano (205-206): revisão comparativa (comparative revision). 

1.6. Competências editoriais 

Mossop (RET 27-28) e Galiano (208) apresentam um paralelismo entre as 

competências de um revisor e as de um editor, e explicam que as do primeiro podem ser 

vantajosas para o segundo, e vice-versa (embora sejam mais evidentes as vantagens para 

os revisores). Segundo este autor (Mossop RET 1-2), e até mesmo outros autores (Paul 

36-37), os tradutores (e os revisores) deparam-se cada vez mais com trabalhos que 

exigem alguns conhecimentos e competências em termos de edição. De acordo com 

Mossop, podem considerar-se quatro tipos de edição (aqui divididos em dois grupos, 

para facilitar o paralelismo com a revisão). A edição textual (copyediting) e a edição 

                                                 
18 De ora em diante, será utilizada a abreviatura FST para indicar Fornecedor de Serviços de Tradução. 
19 Será interessante estudar uma questão que Künzli (TRLegText 117) levanta sobre um estudo (c.f. 
Brunette, Gagnon and Hine) que produziu melhores resultados com a revisão comparativa (em relação à 
revisão monolingue), mas que levou a um maior número de casos de sobre-revisão (introdução de erros 
na tradução) e sub-revisão (incapacidade para detectar erros na tradução). 
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estilística (stylistic editing) consistem na verificação e correcção do texto, de modo a 

que esteja de acordo com as normas gramaticais e estilísticas pré-definidas pela 

publicação (Mossop RET 37, 60). Correspondem, de certa forma, à revisão linguística e 

à revisão de provas. 

Por sua vez, a edição estrutural (structural editing) e a edição de conteúdo 

(content editing) fazem com que o texto mantenha a estrutura típica da publicação 

(edição estrutural), além de servirem para uma verificação de factos, de lógica e de 

conceitos (edição de conteúdo). Neste caso não é possível fazer uma analogia tão directa 

com um tipo de revisão, mas a edição de conteúdo assemelha-se ligeiramente à revisão 

técnica (Mossop RET 74, 80).20

2. Princípios e parâmetros da revisão 

As formas de rever textos variam bastante de revisor para revisor, pois a revisão 

é um processo que depende das pessoas e, como tal, torna-se difícil encontrar um 

método perfeito, que garanta sempre boas revisões (Mossop ESR 19). É, portanto, 

natural que surjam várias propostas de métodos e de procedimentos para a revisão. 

Como já foi referido anteriormente, existe uma clara distinção entre revisão 

monolingue e revisão comparativa, e também entre revisão parcial e revisão total. No 

seu artigo �Translation Revision Procedures: An Explorative Study,� Robert faz um 

apanhado das principais propostas de procedimentos para a revisão e depois apresenta, 

ela própria, uma proposta. 21  A autora faz ainda uma comparação entre sete 

procedimentos, sendo que o que não é, de maneira nenhuma, recomendado é a 

realização apenas de uma revisão monolingue parcial (leitura do texto de chegada uma 

vez, sem se consultar o texto de partida). Por outro lado, o procedimento que reúne mais 

consenso entre os principais estudiosos da revisão como sendo o melhor é o da leitura 

inicial do texto de chegada (como se fosse um texto original) e, depois, uma leitura do 

texto de chegada apoiada pelo texto de partida (Galiano 200; Künzli Teaching and 

                                                 
20 Estas analogias são apresentadas apenas como propostas. 
21 Os procedimentos comparados por Robert (8-9) são: A) TC é lido uma vez, sem se ler o TP; B) TC é 
lido uma vez, o TP é consultado quando parece haver um problema; C) TC é lido uma vez e o TP é lido 
uma vez; D) o TC é lido uma vez e são feitas correcções, havendo depois uma comparação entre TC e TP; 
E) TP e TC são comparados e são feitas correcções e, depois, é lido o TC e são feitas alterações se forem 
necessárias; F) TP é lido, os TP e TC são comparados e são feitas correcções e, de seguida, o TC é lido e 
são feitas alterações; G) o TP é lido, o TC é lido, são feitas correcções e, por fim, os TP e TC são 
comparados e são feitas alterações. 
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learning translation revision: Some suggestions based on evidence from a think-aloud 

protocol study 13; Rasmussen and Schjoldager 114; Robert 12-13; Samuelsson-Brown 

111).22

De qualquer maneira, Mossop (ESR 19) afirma que não há um método que 

produza necessariamente melhores resultados do que outros. Tendo em conta as 

principais propostas dos vários autores, a revisão deve ser sempre total e a revisão 

parcial apenas deve utilizada como último recurso (quando não há hipótese de realizar 

uma revisão total). 

Mossop, no seu livro Revising and Editing for Translators, também apresenta 

algumas indicações relativamente a procedimentos e parâmetros de revisão. O autor 

analisa alguns dilemas: realização de uma ou duas leituras; realização da revisão 

comparativa no início ou no fim; realização de uma revisão total ou de uma revisão 

parcial; leitura do texto de partida logo no início, ou só durante a leitura comparativa 

(Mossop RET 152-155). No geral, o autor acaba por não dar uma resposta directa às 

questões, e refere que tudo depende um pouco do tempo disponível, do bom senso e da 

finalidade da tradução. No entanto, afirma que é fundamental que a leitura inicial seja a 

do texto de chegada, sem haver comparação com o texto de partida, pois trata-se de uma 

excelente oportunidade para ver a tradução do ponto de vista do utilizador/leitor final 

(Mossop RET 153). Ao dar-se início à revisão, Mossop indica que é importante 

ponderar sobre quais os parâmetros a analisar (concentrar a revisão apenas num, ou 

procurar analisar todos?). Mossop divide-os em quatro grupos: transferência, conteúdo, 

linguagem e estilo, e apresentação (Mossop RET 125). 

Também Galiano, em Propuesta metodológica para la revisión de traducciones: 

principios generales y parâmetros, apresenta uma análise detalhada de diversos 

métodos de revisão. Esta autora faz referência aos principais parâmetros da revisão, e 

ainda indica sete princípios a ter em consideração durante a revisão: conhecer as 

instruções de tradução; ler o texto de chegada como um texto original; estudar a 

rentabilidade da revisão; determinar a modalidade e o grau de revisão que o texto 

                                                 
22 Horguelin e Brunette preferem outro procedimento: a leitura inicial do texto de partida, seguida de uma 
leitura comparativa entre o texto de chegada e o texto de partida e, finalmente, uma leitura apenas do 
texto de chegada (Robert 12-13). De ora em diante, o artigo de Künzli (Teaching and learning translation 

revision: Some suggestions based on evidence from a think-aloud protocol study) passará a ser referido 
por TLTR. 
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requer; minimizar as alterações; justificar as correcções; e assumir a responsabilidade 

quanto à qualidade do texto de chegada após a revisão (Galiano 201-203). 

De todos os princípios indicados pela autora, destaquem-se três, que podem ser 

condensados em apenas dois, tanto pela sua importância, como pelo consenso que existe 

entre os estudiosos (Künzli TLTR 10; Mossop RET 156-158): eles são a análise da 

rentabilidade da revisão e a minimização e justificação de todas as alterações. 

O primeiro pretende que o revisor faça uma análise do texto (antes de realizar a 

revisão) e tenha em conta a finalidade e a qualidade do mesmo, o tempo previsto de 

revisão e o prazo de entrega, e ainda os custos envolvidos. Tudo isto para que 

compreenda se vale a pena fazer a revisão do texto, se compensa fazer a revisão, quer 

em termos de tempo e de custo, como em termos da qualidade relativamente à sua 

finalidade. Resumindo, o revisor deve colocar a si mesmo as seguintes questões: a 

qualidade actual da tradução é suficiente para a finalidade que o texto terá?23 Caso não 

seja, qual o tempo e o custo previstos para que essa qualidade seja melhorada? (Künzli 

EDTR 52; Künzli TRLegText 117; Künzli TRTechText 209; Lee 417; Mossop RET 156). 

O outro princípio visa evitar que o revisor realize alterações apenas por questões 

de gosto pessoal (Künzli TLTR 10; Mossop RET 155). Além disso, é algo que está 

estreitamente relacionado com um princípio fundamental dos tradutores, que é a 

capacidade de justificar as opções tomadas durante a tradução. O revisor acaba por ter 

de tomar a mesma decisão, mas em relação à revisão, ou seja, à alteração de palavras já 

escolhidas anteriormente pelo tradutor (Künzli TRTechText 197). 

3. A revisão no processo tradutório 

A tradução é um processo que envolve várias etapas, que vão desde o contacto 

inicial com o cliente até à entrega do produto final (o texto traduzido) ao mesmo 

(Künzli EDTR 44; Samuelsson-Brown 106). A revisão é parte integrante deste processo 

tradutório e constitui o que Magalhães (205) considera ser a segunda fase do trabalho. 

No entanto, a revisão sofre de um �problema�: é opcional! Na verdade, não 

deveria ser considerada desta forma. Felizmente, o Comité Europeu de Normalização 

publicou, em 2006, a norma europeia já referida anteriormente (EN15038), que ajuda a 

                                                 
23 A questão de se procurar uma �qualidade que seja suficiente� em vez de uma que �seja perfeita� é um 
assunto analisado por Künzli (EDTR 43). 
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esclarecer e a definir regras para a prestação de serviços de tradução. Este foi um passo 

importante para melhorar a qualidade dos serviços prestados por FST. Ainda que já 

existisse um conjunto de �boas práticas� de tradução (os textos traduzidos são, também, 

revistos), nem sempre se verifica o seu cumprimento (Rasmussen and Schjoldager 101, 

114). Mossop (RET 3) refere que muitos tradutores são avisados, durante a sua 

formação, para terem atenção à verificação, mas que não há muitas mais indicações para 

além destas, o que pode facilmente levar a negligenciar a revisão (e não apenas a 

verificação). Devido, por vezes, ao elevado volume de trabalho e à estipulação de 

prazos de entrega irreais, a revisão acaba por ser sacrificada.24 Esta situação acontece 

porque o tempo que deveria ser dedicado à revisão é muito reduzido, ou então nem é 

tido em conta. Além disso, a revisão acaba por ser ainda mais negligenciada por 

representar um custo adicional (Galiano 209; Künzli TRLegText 116, 124; Martin 57; 

Rasmussen and Schjoldager 91), que muitos clientes podem não estar, à partida, 

dispostos a suportar. 

A norma publicada exige, agora, que as traduções sejam revistas, o que veio não 

só dar mais relevo à revisão, como também relembrar a principal função da mesma: o 

controlo de qualidade. Estas consequências são de tal modo importantes, que vários 

autores prevêem um aumento da procura de serviços de revisão (Künzli EDTR 43; 

Künzli TRLegText 116; Mossop ESR 6; Robert 1). 

O controlo de qualidade em tradução é algo de extrema importância, que é 

principalmente feito através da revisão. É um processo que requer tempo e também 

comporta custos adicionais. Mas, sem este controlo, os tradutores colocam o seu 

trabalho em risco, pois há erros que podem passar despercebidos aos mesmos, por já 

estarem familiarizados com o texto. Martin (59) indica mesmo que este receio é 

saudável, e que a revisão pode cumprir a sua função nestas situações, continuando a 

manter os padrões de qualidade da tradução em níveis elevados. 

No âmbito do controlo de qualidade em tradução, é importante considerar o 

aspecto da finalidade da tradução. Não se justifica, por exemplo, que se faça uma 

revisão exaustiva de um documento para uso interno na empresa de tradução, da mesma 

forma que não se espera que se faça apenas uma revisão monolingue parcial de um 

documento para clientes �muito exigentes� (União Europeia, Governo, multinacionais, 

                                                 
24 Estes problemas podem ser da própria responsabilidade dos FST, que têm de passar a afirmar-se mais 
perante os prazos que os clientes pretendam estipular. 



19 

etc.). Cabe, portanto, ao gestor do projecto de tradução tomar uma decisão relativamente 

à necessidade da revisão, e ter em conta, desde o início, os custos e o tempo que a 

mesma requererá (Samuelsson-Brown 94). Trata-se de analisar, como já foi referido 

anteriormente, a rentabilidade da revisão. 

4. O revisor ideal 

É evidente, e altamente recomendado, que seja escolhido um revisor com o 

perfil mais adequado a cada tipo de revisão. De acordo com Galiano (208-209), a 

revisão ideal deveria englobar quatro áreas � terminológica (especialidade), linguística, 

funcional e tipográfica �, devendo, por isso, haver quatro tipos de revisores: um revisor 

técnico, que deve ser um especialista da área (técnica); um revisor linguístico, que deve 

ser um especialista da língua de chegada; um revisor-tradutor, que deve ser uma pessoa 

com competência tradutória para analisar a função do texto de chegada; e um revisor 

tipográfico, que deve ser um especialista em gramática, tipografia e apresentação. 

Como facilmente se deduz, esta situação é incomportável para qualquer empresa 

de tradução, já para não falar dos tradutores independentes. Apesar da proposta da 

autora ser a mais correcta, tal realidade apenas se verificou, verifica, ou verificará em 

grandes projectos de tradução, que envolvam elevados graus de exigência e de 

qualidade, bem como grandes quantias para cobrir todos os custos associados. 

Se a perspectiva da autora apresenta a situação ideal (mas, porém, extrema), a 

realidade no mundo da tradução não podia ser mais diferente: apenas costuma ser 

escolhido um revisor. Segundo um inquérito realizado em Agosto de 1993 (Magalhães 

205), os revisores possuem formação de nível superior. Mas, em relação a habilitações 

técnicas, apenas 57,8% indicam ter formação específica na área, o que parece ser um 

valor baixo, tendo em conta que o maior volume de trabalhos de tradução envolve 

textos técnicos.25

Porém, esta realidade é compreensível, o que não deixa, contudo, de apresentar 

dificuldades aquando da escolha do revisor (Künzli EDTR 51; Magalhães 205): é 

preciso encontrar um especialista disponível no momento, que compreenda a língua de 

partida e a linguagem técnica do texto de partida, e que tenha um bom domínio da 
                                                 
25 Uma vez que este inquérito já foi elaborado há quase duas décadas, será importante realizar um novo 
inquérito. Foi feita a tentativa de obtenção de resultados mais recentes, mas não se obteve resposta em 
tempo útil. 
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língua de chegada. Além disso, é necessário ter em conta o preço que o revisor irá 

cobrar (e analisar de que forma poderá afectar o valor a pagar ao tradutor). 

São várias as soluções possíveis para resolver estas dificuldades: a revisão é pura 

e simplesmente sacrificada e não é feita (o que não é nada recomendável); são 

contratados dois revisores, um para a revisão técnica e outro para a revisão linguística 

(já sem considerar os revisores funcional e tipográfico, sugeridos por Galiano); apenas é 

contratado um revisor técnico, e a revisão linguística é feita internamente (por um 

tradutor, que não o responsável pela tradução e que cumpre o papel de revisor); ou então 

apenas é contratado um outro tradutor (para além do responsável pela tradução) que 

tenha experiência na tradução de textos da área específica (para fazer o papel de revisor 

linguístico e técnico, em simultâneo). 

Esta última situação parece ser a mais comum (Rasmussen and Schjoldager 114-

115). Aliás, hoje em dia são muitos os tradutores que desempenham, a par das suas 

funções de tradutor propriamente ditas, funções de revisor, porque se pede (�exige� 

talvez fosse a palavra mais indicada) que o tradutor seja, cada vez mais, um homem dos 

sete ofícios (Mossop RET 2). Um tradutor pode até desempenhar as funções de revisor, 

mas o problema é que o facto de se ser um bom tradutor não significa que se seja, 

necessariamente, um bom revisor (Galiano 208). Os vários anos de experiência e prática 

tradutória dão alguma competência revisória ao tradutor. A experiência na tradução de 

documentos de áreas específicas também contribui para a sua competência revisória (na 

vertente de revisão técnica). Porém, um revisor deve possuir, para além das capacidades 

inerentes à competência tradutória, uma competência específica para as funções de 

revisão, ou seja, uma competência revisória. Esta, segundo Künzli (TLTR 11-18), deve 

englobar competências estratégicas, competências interpessoais e competências 

profissionais e instrumentais. O conjunto destas competências deve fazer com que o 

revisor seja capaz de aplicar critérios de avaliação adequados, de tomar decisões quanto 

a alterações a fazer, de avaliar a adequação de cada alteração, de analisar a legibilidade 

do texto, de colaborar com diferentes intervenientes no processo de tradução, de 

justificar todas as alterações que efectuar, de ter conhecimentos e experiência de prática 

tradutória, de saber utilizar ferramentas de tradução e fontes de informação, e de 

analisar a qualidade do texto em função da sua finalidade. 

Antes de terminar, é importante referir mais uma dificuldade que existe no 

mundo da revisão (e da própria tradução): a falta de comunicação, por vezes, entre 
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tradutor e revisor, ou entre estes e o cliente. Künzli (EDTR 44; TRTechText 194) refere 

que este problema é bem real. No entanto, este contacto deve ser valorizado e 

privilegiado (devendo a iniciativa partir do tradutor/revisor), principalmente porque o 

cliente deve ser considerado um especialista no assunto de que trata o texto: trata-se de 

um especialista tanto em termos técnicos, pois já está familiarizado com a terminologia 

e com os conceitos, como até em termos linguísticos, pois também deverá estar 

familiarizado com a forma e com o estilo que são habitualmente utilizados em textos 

desse tipo.26

Por fim, resta lembrar que a revisão é, de facto, um processo muito importante 

para o controlo de qualidade das traduções, mas que não é o único meio de efectuar esse 

controlo. Além disso, existem diversos factores que afectam a qualidade final de uma 

tradução, pelo que a revisão não deve ser vista como a única culpada se algo correr mal 

(ainda que deva assumir, como foi visto anteriormente, grande parte dessa 

responsabilidade). 

                                                 
26  De referir que alguns autores mencionam um tipo adicional de revisão, designada por validação 
(validation), que corresponde à revisão feita pelo cliente, e à incorporação das alterações sugeridas na 
versão final do texto (Robert 7; Samuelsson-Brown 111). Esta é, obviamente, uma mais-valia para o 
processo tradutório. 
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Capítulo III: A publicação científica e os investigadores não nativos ingleses 

1. O processo de peer review

Peer review é, como o próprio nome indica, a revisão técnica realizada por 

pares.27 É um processo que auxilia os editores de revistas científicas a avaliar os artigos 

que são submetidos para publicação (Coghill e Garson 71). Tal processo é realizado por 

investigadores que são considerados peritos na área (ou seja, que já tenham publicações 

aceites � Callaham 168). Estes são os revisores técnicos (peer reviewers), que analisam 

o documento quanto à sua qualidade, relevância, inovação e, acima de tudo, adequação 

à revista (Coghill e Garson 71).28 No entanto, quem tem a última palavra na aceitação 

ou rejeição do artigo é sempre o editor. Este apenas pede aos revisores técnicos que 

dêem a sua opinião para o auxiliarem na sua decisão (Hames 9).29

Os revisores técnicos também podem fazer comentários quanto à linguagem ou 

outros elementos relevantes para a comunicação da informação, mas a sua principal 

função não passa por corrigir erros relacionados com problemas linguísticos (Coghill e 

Garson 71; Davis; Hames 2-3). De qualquer forma, os autores têm acesso a várias 

indicações (estilo, construção frásica, gramática, voz passiva, entre outras) através de 

manuais de estilo apropriados para a sua área de investigação. Estas indicações servem 

para que os autores redijam os seus artigos de acordo com as regras próprias das revistas 

(Coghill e Garson 41-58, 105-128).30

Apesar de tudo, têm sido feitas muitas críticas ao processo de peer review. 

Kassirer (96) diz que há quem defenda que este processo atrasa a divulgação de ciência 

de vanguarda. Além disso, trata-se de um processo extremamente subjectivo, num meio 

onde se prima pela objectividade. Uma crítica mais grave é a de que nem todos os 

revisores técnicos (peer reviewers) possuem as competências adequadas para poderem 

julgar os artigos de outros investigadores, ou até que os revisores técnicos nem sempre 

são imparciais (Hames 2; Kassirer 96). 

                                                 
27 Será utilizada a expressão inglesa pela familiaridade do termo no contexto académico português. 
28 Uma das principais razões para a rejeição de artigos é a submissão dos mesmos a revistas que não são 
adequadas ao tipo de informação que se pretende divulgar (Most Common Reasons for Journal 

Rejections; Hames 26). 
29 A quantidade de artigos recebidos é tão elevada, que seria impossível o editor analisá-los todos.  
30 Este manual inclui diversos exemplos de utilizações correctas e incorrectas, bem como sugestões. 
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Mas, por muitas críticas que se apontem, a verdade é que é uma forma de 

garantir a qualidade da ciência e do conhecimento. É um processo que funciona como 

filtro, como o derradeiro controlo de qualidade científica (Callaham 166, Kourilova 

107).31 Para além disso, o processo de peer review visa auxiliar os autores, através dos 

comentários dos revisores técnicos. O principal objectivo destes comentários é, ao 

contrário do que se possa pensar, ajudá-los a melhorar o artigo (Shashok 2, 6); ou 

mesmo evitar o embaraço de o autor publicar algo com erros científicos (Coghill e 

Garson 71-72). 

Muito resumidamente, o processo de peer review tem início quando o editor 

recebe o artigo e faz uma primeira análise do mesmo. Se for da área de interesse da 

revista, o artigo segue para dois ou três revisores técnicos (normalmente sugeridos pelos 

próprios autores dos artigos). Estes analisam o artigo e enviam os seus comentários e 

opinião ao editor, que toma depois a sua decisão. Quando um artigo é submetido a uma 

revista, existem vários cenários possíveis, mas que são, fundamentalmente, a sua 

aceitação � sem alterações, com ligeiras alterações, ou com muitas propostas de 

alteração �, ou rejeição � com indicações para melhorar e incentivando-se uma nova 

submissão, ou totalmente rejeitado (Wager 27-28). 

2. Problemas com que se deparam os investigadores não nativos ingleses 

Conforme foi visto no final do Capítulo I, o domínio do inglês no mundo 

científico pode tornar-se uma dificuldade para a divulgação da investigação realizada 

por não nativos ingleses. Isto sucede porque demonstram algumas dificuldades na sua 

expressão escrita em inglês, a principal forma de comunicação no mundo científico. 

Todos os membros do mundo académico estão, de uma maneira ou de outra, sob 

pressão. É-lhes exigido que publiquem com uma certa frequência. Mas publicar já não é 

suficiente. Agora também lhes é exigido que publiquem comunicações de qualidade. 

Essa qualidade é comprovada pelo número de citações (Flowerdew 244; Marques 40).32

Se os artigos forem publicados em revistas com um baixo factor de impacto, ou em 

revistas em outras línguas que não o inglês, muito provavelmente não obterão a 

                                                 
31 Wager (3-5) distingue entre top-down peer review, em que há um excesso de artigos, e o processo serve 
para aceitar apenas os mais interessantes (10-20% dos artigos), e bottom-up peer review, que serve para 
eliminar os artigos de fraca qualidade, mas em que a taxa de aceitação é mais elevada. 
32 Em entrevista com Marques (40), Benedito Barraviera avisa que a expressão �Publique ou pereça!� 
(�Publish or perish!�) foi perdendo importância. Agora, mais do que publicar, é fundamental ser citado. 
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exposição necessária. Portanto, os investigadores procuram publicar em revistas com 

elevados factores de impacto, que são, na sua grande maioria, revistas que publicam em 

inglês (Flowerdew 243-244; Marques 40). Estas revistas costumam ter elevados níveis 

de exigência, pelo que os investigadores não nativos ingleses podem ter mais 

dificuldade para conseguirem publicar nas mesmas. 

De acordo com Flowerdew (247, 256), as principais dificuldades que os não 

nativos ingleses têm na publicação de artigos estão relacionadas, entre outras, com a 

gramática, a estrutura da argumentação, a forma como fazem afirmações científicas, o 

modo como apresentam um ponto de vista e a interferência da língua materna ou de 

aspectos culturais no processo de escrita científica. Também Burrough-Boenisch (227) e 

Vasconcelos (42) comprovaram que a competência linguística em inglês e a língua 

materna dos investigadores não nativos ingleses são factores que estão directamente 

relacionados com a forma como estes escrevem e comunicam os seus resultados e 

conclusões. Contudo, este problema resulta de limitações dos próprios investigadores. 

Existem propostas para a sua resolução, que serão abordadas na secção seguinte.  

Num tom mais reprovador, Kourilova (110) critica o processo de peer review e a 

forma como os revisores técnicos apresentam os seus comentários, mostrando pouca ou 

nenhuma consideração pelo facto de poder haver conflitos entre a língua materna dos 

investigadores não nativos ingleses e a língua em que têm de se expressar. A mesma 

autora apresenta algumas �provas� que parecem mostrar a relutância, por parte dos 

revisores técnicos, em reconhecerem a qualidade de artigos de investigadores não 

nativos ingleses, e também alguma incapacidade, dos editores, para reconhecerem uma 

segunda submissão de artigos que tinham sido já aceites anteriormente � e o mais 

espantoso é que vários foram rejeitados (Kourilova 111, 113).33 Callaham (166-167) 

refere vários estudos com artigos fictícios que demonstraram que os revisores técnicos 

não são capazes de detectar falhas graves nos artigos.34

Esta situação evidencia algumas fragilidades do processo de peer review. Se, por 

um lado, vários investigadores não nativos ingleses afirmam que o processo deveria ser 

mais flexível e ter em conta as suas limitações linguísticas, por outro, os editores 

                                                 
33 Na primeira situação, um artigo foi submetido por um médico eslovaco, mas o artigo tinha sido revisto 
por um cientista britânico (cujo nome foi omitido). Um dos revisores técnicos elogiou o elevado nível de 
inglês, enquanto o outro sugeriu uma revisão linguística total (Kourilova 111).  
34 Callaham (166-167) alerta para o facto de este tipo de estudos não ser a forma correcta de analisar a 
competência dos revisores técnicos, pois são usados textos que foram manipulados propositadamente para 
conterem erros. 
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defendem-se, dizendo que muitas das dificuldades que se apresentam aos não nativos 

ingleses também se verificam com os seus colegas nativos ingleses (Flowerdew 258; 

Shashok 3). Shashok (3) afirma que a frustração com os comentários dos revisores 

técnicos se verificou em situações em que os artigos foram escritos, revistos ou 

traduzidos por nativos ingleses. Mas também constatou que alguns editores concordam 

com os investigadores não nativos ingleses quando se fala em desvantagem face à 

língua utilizada para a comunicação (Shashok 4). 

Segundo vários autores, defensores do processo de peer review, o melhor a fazer 

é investir na boa preparação (ou mesmo formação) dos revisores técnicos (Callaham 

173-174, 180), apostar na elaboração de indicações mais precisas sobre os aspectos a 

analisar durante o processo de peer review, haver algum tipo de feedback em relação 

aos comentários do revisor técnico (para que também ele possa melhorar a forma como 

avalia os artigos), melhorar os critérios de selecção dos revisores técnicos e investir na 

avaliação do seu desempenho (Callaham 171-173, 177, 179; Moher 189). 

Acima de tudo, é importante melhorar a imagem que os investigadores têm do 

processo de peer review. É preciso alterar a perspectiva de satisfação face ao resultado 

deste tipo de arbitragem científica (satisfação apenas quando há aceitação do artigo, 

quando a maior preocupação deveria ser em relação à qualidade da ciência que é 

publicada), e ter em conta que se trata de um processo colaborativo, em que colegas do 

meio académico ajudam outros colegas a melhorarem a sua investigação, a 

comunicarem a informação de forma mais eficaz e a contribuírem para uma maior 

qualidade da ciência (Callaham 167; Weber et al. 2793). 

Por último, é útil relembrar que o processo de peer review (revisão técnica por 

pares) constitui uma das etapas do processo de escrita científica. Os investigadores 

começam por elaborar o plano de investigação, e segue-se a concretização da 

investigação ou elaboração das experiências. No final, os investigadores escrevem o 

artigo para divulgar o seu trabalho, e é feita uma revisão do mesmo. Procurando fazer 

uma analogia com o processo tradutório, o momento em que o investigador escreve o 

artigo pode considerar-se como sendo a etapa de tradução, a que se segue a etapa 

obrigatória de peer review. Assim sendo, no mundo da tradução, a revisão também 

deve passar a ser vista como obrigatória.  
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3. Propostas para ajudar investigadores não nativos ingleses 

De acordo com Burrough-Boenisch (227-228), os artigos elaborados por 

investigadores não nativos sofrem várias alterações, desde que são terminados, até ao 

momento em que são publicados. Segundo o autor, uma solução encontrada para 

melhorarem o artigo antes de o submeterem para publicação é recorrerem à opinião de 

colegas ou de orientadores, e a forma mais económica de ser feita uma revisão 

linguística ao artigo é precisamente através da opinião de colegas nativos ingleses. 

Por outro lado, Vasconcelos (43) apresenta propostas mais voltadas para o tipo 

de recursos que pode auxiliar os investigadores não nativos: a elaboração de um exame 

de proficiência em língua inglesa para mestrandos e doutorandos, 35  a criação de 

unidades curriculares que visem a aprendizagem da comunicação científica em inglês, e 

ainda o estabelecimento, nas instituições de investigação, de um centro de 

tradução/revisão, destinado ao tratamento e ao apoio linguístico para artigos escritos em 

inglês. 

Por fim, Shashok (6-7) apresenta uma proposta que pode começar a ser 

implementada com mais facilidade: a existência de colaborações entre profissionais da 

tradução e especialistas de áreas científicas, em que tradutores e/ou revisores ajudam os 

cientistas nas questões linguísticas dos artigos. Seria possível combinar e complementar 

diferentes competências com alguma facilidade: a competência tradutória e revisória, 

para analisar a legibilidade e adequação à finalidade do artigo; e a competência 

técnica/científica, que verifica a qualidade da ciência que se pretende divulgar no artigo. 

                                                 
35  Esta proposta faz todo o sentido, pois é praticamente impossível para um doutorando conseguir 
elaborar um bom trabalho de doutoramento sem ter boas competências linguísticas em inglês. 
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Capítulo IV: Estágio na KennisTranslations S.A. 

1. Descrição da empresa 

A KennisTranslations S.A. foi fundada há 11 anos, inicialmente com o nome 

100 Folhas. Ao longo dos anos foi adquirindo clientes de diversas áreas, essencialmente 

para serviços de tradução e de revisão. Em 2009 integrou o grupo KennisGuild e passou 

a designar-se KennisTranslations. Isto resultou numa maior expansão e exposição, 

associadas a um inovador modelo de funcionamento e à integração de novos membros. 

Actualmente encontra-se em fase de crescimento e de certificação (conforme norma EN 

15038). A empresa continua a apostar num ambiente de colaboração entre tradutores e 

tem como objectivo a representação em todos os continentes.36

O leque de serviços oferecido pela KennisTranslations é bastante diversificado 

(tradução, revisão, edição, elaboração de glossários, localização, legendagem, 

interpretação, redacção), tal como o é a oferta em relação aos pares de línguas de 

trabalho. Uma vez que conta com a colaboração de tradutores das mais diversas áreas e 

nacionalidades, a KennisTranslations lida com um número significativo de pares de 

línguas e com textos de várias áreas específicas. Em relação aos pares de línguas, 

destacam-se os principais: inglês-português, português-inglês, alemão-português, 

francês-português, espanhol-português, português-espanhol, italiano-português e 

holandês-português. As principais áreas de trabalho dizem respeito a Artes, Arquitectura, 

Indústria Farmacêutica, Medicina, Aeronáutica, Química, Biologia, Banca e Seguros, 

Ambiente, Indústria Automóvel, Patentes e Engenharia. A KennisTranslations valoriza 

bastante a formação multidisciplinar dos seus colaboradores, procurando que possuam 

bons conhecimentos de áreas específicas, bem como boas competências linguísticas.  

É ainda de salientar a grande importância que a KennisTranslations dá ao cliente. 

Uma das políticas da empresa consiste em integrar o cliente na equipa de trabalho, de 

modo a proporcionar um serviço que vá ao encontro das necessidades específicas do 

mesmo. 

                                                 
36 Está hoje representada nos seguintes países: Alemanha, Canadá, Espanha, França, Grécia, Holanda, 
Inglaterra, Itália, Polónia e Portugal. Tem também parceiros no Japão, na Roménia, na Rússia e na 
Ucrânia. 
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2. Trabalho realizado durante o estágio 

O estágio na KennisTranslations teve início no dia 1 de Setembro de 2011, com 

final previsto para 30 de Março de 2012. As 400 horas de trabalho foram distribuídas 

entre várias horas nas instalações da empresa, em Oeiras, e também a realização de 

trabalho à distância (teletrabalho). A KennisTranslations promove um ambiente 

informal, para que os tradutores se sintam à vontade, e fomenta a colaboração entre os 

mesmos. Neste sentido, a empresa procura que o tradutor se sinta confortável, dando-lhe 

autonomia para a gestão do trabalho e do tempo (por exemplo, através da realização de 

trabalho fora das instalações da empresa). Durante a realização do estágio, este aspecto 

foi fundamental para a concretização de diversos trabalhos, dado o horário 

relativamente preenchido do estagiário, por motivos profissionais.   

A KennisTranslations também faz questão de proporcionar uma boa experiência 

aos clientes. A empresa está plenamente segura de que esta é a forma mais adequada de 

estabelecer uma longa e saudável relação com os mesmos. Por outro lado, a 

KennisTranslations promove a procura de novos clientes por iniciativa dos seus 

próprios tradutores, para que desde o primeiro momento se crie uma relação de 

confiança que privilegie a comunicação entre tradutor e cliente. Como tal, tivemos 

oportunidade de, no início do estágio, aprender algumas formas de contactar potenciais 

clientes, realizando um trabalho de �comercial�. Considerando esta forma de angariação, 

os clientes procurados por cada tradutor estão principalmente relacionados com as áreas 

de interesse e de formação do próprio tradutor.37 Dada a nossa formação prévia em 

Engenharia Biomédica, e o tema do presente relatório de estágio, procurámos entrar em 

contacto com laboratórios de investigação científica, ou mesmo com os próprios 

investigadores. 

Em termos de tradução propriamente dita, os trabalhos realizados durante o 

estágio envolveram (quase exclusivamente) documentos técnicos, no par de línguas 

inglês-português. Foram traduzidos documentos da indústria farmacêutica, cartas de 

condução, casos de estudo de Medicina, planos de actividades de organizações não-

governamentais, questionários, manuais de auto-ajuda e ainda terminologia relacionada 

com a área de Economia e da Bolsa de Valores (Anexo I � Exemplos de traduções 

                                                 
37 Isto não significa que os tradutores apenas colaborem com clientes que tenham sido angariados por si.
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realizadas durante o estágio). As traduções realizadas durante o estágio envolveram um 

total de 31182 palavras.38

Considerando que este relatório de estágio aborda o tema da revisão, mais 

propriamente da revisão �científica�, convém explicitar qual a posição da empresa em 

relação a esta etapa do processo tradutório. 

A KennisTranslations é uma empresa que está em processo de certificação, 

segundo a norma europeia EN 15038, como já atrás foi referido. Como tal, rege-se pelas 

recomendações da dita norma. Na maioria dos casos, os revisores são tradutores que 

têm alguma experiência no desempenho dessas funções (revisão). A verificação 

(checking) por parte do tradutor é incentivada pela empresa, e a revisão (quer linguística, 

quer técnica) é sempre realizada por outra pessoa que não o tradutor. Por sistema, todas 

as traduções são revistas.39

O tradutor indicado para a revisão é sempre alguém com um bom domínio da 

língua de partida, um bom domínio da língua de chegada e bons conhecimentos técnicos 

(quer pela sua formação, quer pela sua vasta experiência na tradução de documentos 

similares ou da mesma área). Quando é possível, a empresa prefere indicar como revisor 

alguém que já tenha colaborado com o cliente, uma vez que terá mais facilidade em 

compreender os objectivos deste.40

Durante o estágio na empresa não nos foi possível realizar o trabalho de revisor, 

pois um dos princípios da mesma é o de que apenas tradutores mais experientes devem 

exercer essas funções. De qualquer forma, procurámos adquirir algumas competências 

nessa área, principalmente através da realização do trabalho que se explica de seguida. 

                                                 
38 Destas, 20890 correspondem a palavras novas, 3046 a fuzzies, 1322 a equivalências a 100% e 840 a 
repetições, em traduções de inglês para português. As restantes 5084 palavras foram palavras novas de 
traduções de italiano para português. 
39 A empresa procura, como já foi sublinhado anteriormente, dar a melhor resposta possível às exigências 
do cliente. Se um cliente quiser prescindir da revisão (mesmo após as recomendações da empresa para 
não o fazer), esta fase não será realizada. Porém, a verificação será sempre feita pelo tradutor. 
40  Em algumas situações, costumam ser designados um tradutor cuja primeira língua é a língua de 
chegada e um revisor cuja língua materna é a língua de partida (obviamente com bons conhecimentos da 
língua de chegada), para que haja uma certa complementaridade que permita a total compreensão do 
conteúdo. 
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3. Revisão de textos por um nativo inglês 

No âmbito deste relatório de estágio, e de forma a obter alguns exemplos 

concretos de revisão de textos científicos antes da sua submissão para publicação, 

entrámos em contacto com alguns investigadores e colegas de trabalho (de laboratórios 

de investigação). Conseguimos, assim, reunir seis documentos de carácter técnico-

científico. Com a devida autorização dos autores, os textos foram entregues a um 

revisor da empresa (nativo inglês), com experiência em tradução e revisão deste tipo de 

documentos. Os custos deste trabalho de revisão não foram cobrados aos clientes, por se 

tratar de um trabalho �extra� que os investigadores normalmente não iriam requisitar, e 

também por envolver uma despesa que muitos dos investigadores (no geral) não estão 

dispostos a suportar (ou não têm possibilidades para o fazer). Além disso, foi um 

trabalho que partiu da nossa própria iniciativa e era do nosso interesse, portanto os 

custos foram suportados pelo estagiário. 

A par da revisão realizada pelo nativo inglês, nós próprios procurámos realizar 

uma revisão dos mesmos documentos, para posterior comparação com os resultados da 

outra revisão. Tal revisão foi feita antes de ter acesso aos textos revistos pelo revisor 

inglês. 

Dos seis documentos enviados para revisão, quatro correspondem a secções de 

artigos científicos (resumo, introdução e métodos). Os outros dois são um artigo de 

divulgação (para uma revista generalista) e uma carta de candidatura a doutoramento.41

Em anexo (Anexo II � Prática e comparação de revisões) encontram-se algumas secções 

destes documentos, bem como algumas das alterações e indicações feitas pelo revisor 

inglês e por nós mesmos, enquanto revisor português (revisão na segunda língua). 

Todos os documentos foram escritos por investigadores que têm o português 

como língua materna. Os cinco primeiros (Rv01 a Rv05) foram escritos directamente 

em inglês, enquanto o último (Rv06) foi escrito em português e, posteriormente, 

traduzido para inglês (tradução para a segunda língua por um tradutor português). O 

último documento foi, portanto, o único com um texto de partida em português, 

permitindo assim a realização de uma revisão comparativa. 

                                                 
41 Apesar de este último documento não se tratar de um artigo científico, nem estar prevista a sua 
publicação, envolve alguma linguagem técnica e uma estrutura muito formal, pelo que foi incluído para 
análise. 
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Apesar desta limitação (impossibilidade de ser feita uma revisão comparativa), a 

amostra ilustra perfeitamente a situação real: os investigadores escrevem, na maioria das 

vezes, o seu artigo directamente em inglês. De certa forma, no momento em que passam 

as suas ideias e conceitos (que têm em mente) para o papel, ocorre um fenómeno de 

tradução interlinguística, do português para o inglês. 

Esta é uma das razões pelas quais consideramos importante a revisão, por um 

nativo inglês, deste tipo de textos. Os investigadores já se deparam com algumas 

dificuldades em relação ao discurso científico (pelas suas características � formalidade e 

abstracção � e pela sua estrutura � introdução, metodologia, discussão�). Se, além 

disso, ainda se depararem com dificuldades provocadas pela língua em que escrevem 

(diferente da sua língua materna), o discurso pode tornar-se incompreensível e incapaz 

de cumprir a função pretendida: a comunicação eficaz da investigação realizada.  

O documento Rv05 é um exemplo bem claro desta situação. Ao iniciarmos a 

nossa revisão, reparámos que o autor construiu muitas frases como faria em português, 

mas que se tornam complicadas e difíceis de entender em inglês. Além disso, houve a 

utilização de alguns falsos cognatos. O revisor inglês também foi incapaz de concluir a 

revisão deste documento, porque �muitas das frases tinham palavras confusas� que não 

permitiram compreender o seu significado. Isto, por sua vez, dificultou a revisão do 

texto, pois �não se compreende qual o significado pretendido.� O revisor acabou por 

sugerir que o autor escrevesse o texto em português, para ser traduzido para inglês. 

De facto, a sugestão do revisor parece ser a mais apropriada: tendo em conta o 

nível de inglês do autor em causa, o mais indicado é que o texto seja escrito na sua 

língua materna, para ser traduzido para inglês, e ser, posteriormente, revisto. No entanto, 

é importante salientar que esta não deve ser a primeira opção a ser escolhida, pois a 

tradução deste tipo de textos tem de ser muito cuidada e deve ser feita por alguém com 

as competências adequadas (por exemplo, alguém com experiência em escrita 

científica). Se assim não for, podem resultar traduções de difícil compreensão, e que não 

cumprem a sua finalidade (Lillis e Curry 93-95, 112-113). 

No extremo oposto situa-se o documento Rv02. O autor deste texto revela 

excelentes conhecimentos da língua inglesa. Na nossa revisão não houve alterações 

muito significativas, e houve poucas correcções feitas pelo revisor inglês (muito menos 

do que nos restantes textos). 
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Nos restantes documentos, observa-se a correcção de alguns aspectos, 

relacionados com collocations (colocações). Apesar de algumas correcções parecerem 

insignificantes, a verdade é que melhoram a qualidade linguística do texto (tornam a 

comunicação da informação mais eficaz e podem fazer com que o revisor técnico de 

revistas científicas se distraia menos com a forma como a informação está a ser 

transmitida e se concentre mais na própria informação). 

Independentemente da existência de investigadores não nativos ingleses com 

capacidades semelhantes às do autor do documento Rv02, pensamos que será muito 

vantajoso que se procurem maneiras de os ajudar, da melhor forma possível, na 

divulgação das suas investigações, para que não se corra o risco de se perder boa ciência 

devido a fracas capacidades comunicativas em inglês. No contexto científico português, 

este assunto merece alguma atenção. 

Cremos, pois, que a revisão de artigos científicos feita por um nativo inglês, e 

em que se estabeleça uma colaboração entre cliente e revisor semelhante à que se 

verifica na KennisTranslations, é uma boa forma de conseguir melhorar a qualidade do 

artigo. 

Uma crítica a esta proposta pode ser a de que se estará, de certa forma, a 

adulterar a comunicação, pois o artigo deixará de ser apenas fruto do trabalho do 

investigador e terá sido manipulado para poder ser aceite pelas publicações científicas. 

Porém, pensamos que qualquer investigador que passe a colaborar de perto com um 

revisor na preparação dos seus artigos científicos irá adquirindo, ao longo dessa 

colaboração, competências linguísticas que o tornarão cada vez mais independente. Por 

sua vez, o revisor também terá a oportunidade de adquirir mais competências técnicas 

que lhe permitirão aumentar as oportunidades de trabalho e a realização de traduções 

e/ou revisões mais exigentes (em termos técnicos). 

4. Questionário a investigadores 

Para além da comparação entre as revisões (secção anterior), considerámos 

também interessante averiguar qual a opinião que os investigadores que desenvolvem o 

seu trabalho em Portugal, e cuja língua materna não é o inglês, têm em relação aos 

serviços de tradução e de revisão de que podem usufruir. Procurámos ainda saber qual a 

sua opinião em relação à tradução e à revisão (no geral), qual a importância dada às 
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mesmas, e qual o tipo de revisão que consideram mais importante para as suas 

comunicações em inglês. 

O questionário (Anexo III � Questionário a investigadores: formulário) foi 

disponibilizado através da internet, entre os dias 21 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2012. 

Foram obtidas 23 respostas ao questionário (Anexo IV � Resultados do questionário a 

investigadores). 

Mais de metade dos investigadores (52%) respondeu que não possui nenhum 

curso de inglês, mas uma percentagem de 61% afirmou ter facilidade em escrever 

artigos em inglês. Seis investigadores ainda não submeteram artigos para publicação, 

por estarem numa fase anterior da investigação (recolha de dados), ou por estarem agora 

a iniciar o processo de escrita científica. Dos que já submeteram artigos, apenas dois os 

viram rejeitados (um porque a investigação não foi considerada relevante, e outro por 

questões relacionadas com o inglês). Os principais comentários dos peer reviewers aos 

artigos já publicados foram direccionados à metodologia (55%) e à discussão/conclusão 

(45%). Apenas 18% dos comentários visam a qualidade da escrita.42

Quatro investigadores contaram com a ajuda de colegas de laboratório e sete 

pediram ao orientador/coordenador ajuda para a revisão do artigo antes de ser 

submetido à revista. Apenas um indica que o orientador é inglês, mas todos consideram 

que a qualidade do artigo melhorou. Todos, também, encaram a revisão como sendo 

importante para o controlo de qualidade do artigo, mas a revisão técnica foi considerada 

mais importante do que a revisão linguística. 

Apesar de alguns investigadores terem referido que a revisão foi feita por um 

colega de laboratório, nenhum dos inquiridos considerou essa revisão como sendo a 

mais importante. As que foram indicadas como mais relevantes foram a revisão 

�combinada� de um especialista da área e de um inglês (não especialista) � sete 

respostas � e a revisão feita pelo orientador/coordenador � seis respostas. 

Alguns comentários deixados pelos investigadores revelam que, por vezes, não 

se lembram, ou não sabem, que podem requisitar serviços de tradução/revisão. Porém, a 

maioria considera ter competência suficiente, ou nunca ter sentido necessidade de 

procurar tais serviços. Há também alguns comentários relativamente aos preços que são 

pedidos por estes serviços (que os investigadores consideram elevados). 

                                                 
42 O total é superior a 100% porque, nesta questão, podia ser assinalada mais do que uma opção. 



34 

Apesar de não poderem ser utilizados para fazer generalizações (a amostra não é 

suficientemente significativa para tal), estes resultados servem para apresentar uma 

imagem do panorama da investigação feita em Portugal. Verifica-se que a maioria dos 

investigadores recorre a colegas de laboratório e ao orientador/coordenador para que 

seja feita uma revisão (quer linguística, quer técnica) antes de os artigos serem 

submetidos às revistas. Estes resultados confirmam o que já tinha sido visto na secção 2 

do Capítulo III. Tendo em conta os comentários relativos aos preços praticados por 

serviços de tradução/revisão, os resultados indicam ainda que os investigadores não 

estão dispostos, ou não têm possibilidades (sendo a segunda a mais provável, uma vez 

que muitos investigadores são pagos através de bolsas de investigação), para suportar 

esses custos, preferindo optar por alternativas mais económicas: pedir a um colega de 

laboratório.43 Apesar de não ser a melhor solução (como indicaram em resposta ao 

questionário), acaba por ser a melhor alternativa, uma vez que, pelo menos, conseguem 

que o trabalho seja visto por outra pessoa.44

De forma a procurar uma solução para esta situação, as propostas feitas por 

Vasconcelos (43) são pertinentes, nomeadamente: a existência de unidades curriculares 

de escrita científica, particularmente em cursos da área da ciência e da tecnologia; a 

existência de centros de tradução/revisão nas universidades; e a elaboração de um 

exame de competência linguística de inglês, para avaliar e encaminhar os alunos para 

cursos apropriados. Por fim, será aconselhável procurar uma cada vez maior e mais 

estreita colaboração entre investigadores/cientistas e profissionais da tradução. 

                                                 
43 O facto de pedirem ao orientador/coordenador para que faça uma revisão não é de estranhar, uma vez 
que o seu trabalho deve ser supervisionado pelo mesmo. 
44 Duas cabeças pensam melhor do que uma; quatro pares de olhos vêm melhor do que dois (Martin 59). 
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CONCLUSÃO 

Com a realização e conclusão do estágio foi possível executar tarefas que 

permitiram o desenvolvimento de novas capacidades e um contacto com a realidade do 

mundo da tradução. Acima de tudo, a elaboração deste relatório possibilitou a aquisição 

de conhecimentos específicos sobre um assunto extremamente importante no mundo da 

tradução e que, de certa forma, complementam a formação adquirida durante a 

componente lectiva do curso de Mestrado. 

Tal como foi visto no final do último capítulo, existem algumas propostas 

bastante razoáveis que visam melhorar e facilitar a divulgação da ciência por parte de 

investigadores não nativos ingleses (principalmente os que se deparam com problemas 

em relação à língua franca da ciência). De particular interesse (e talvez sendo a proposta 

mais fácil de implementar) será a inclusão de unidades curriculares sobre escrita 

científica em cursos da área das ciências. Isto contribuirá para uma melhor qualidade do 

ensino superior e uma maior exposição dos alunos ao mundo científico. Poderá até ser 

considerado um investimento para o futuro das universidades, pois estarão a apostar na 

formação de investigadores que, provavelmente, desenvolverão a sua actividade nas 

próprias universidades. 

Do ponto de vista da tradução, também será importante incluir uma unidade 

curricular sobre revisão nos cursos de Tradução. A relevância desta questão pode, muito 

provavelmente, passar despercebida durante os cursos. Uma solução (tendo em conta a 

eventual �resistência� à alteração de planos curriculares) poderá ser a colaboração com 

empresas que possam oferecer esse tipo de formação específica (por exemplo, a 

Tradulínguas). Numa perspectiva mais virada para a tradução/revisão técnica, seria 

interessante haver uma maior divulgação de cursos de tradução/revisão junto de 

cientistas de várias áreas, para que possam colaborar como tradutores/revisores 

especializados. 

Por fim, é importante alertar para o facto de haver pouca bibliografia sobre a 

revisão, principalmente em Portugal. Assim sendo, este relatório poderá dar frutos e 

abrir o caminho para estudos específicos sobre a revisão (alguns dos quais já propostos 

por alguns dos autores citados) como, por exemplo, a comparação de revisões entre 

alunos de tradução e profissionais da tradução, a comparação entre revisões feitas na 
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língua materna e revisões feitas na segunda língua, a comparação entre revisões 

monolingues e revisões comparativas, e ainda um estudo mais aprofundado sobre a 

própria prática da revisão por parte de empresas de tradução. 
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Anexo I � Exemplos de traduções realizadas durante o estágio 

1. EPAR: Trajenta 

1.1. Texto de partida em inglês 

What is Trajenta used for? 
Trajenta is used to treat type 2 diabetes mellitus. It is used together with metformin, or together with 
metformin and a sulphonylurea, when blood sugar is not already adequately controlled by diet, exercise 
and these antidiabetes medicines. 
It is also used on its own in patients whose blood sugar is not adequately controlled by diet and exercise 
alone and who cannot be treated with metformin because they cannot tolerate it or because they have 
kidney problems.  
The medicine can only be obtained with a prescription. 
(�) 
How is Trajenta used? 
The recommended dose of Trajenta is one tablet once a day with or without food. When added to 
metformin the dose of metformin should remain unchanged, however when combined with a 
sulphonylurea, a lower dose of the sulphonylurea may be considered because of the risk of 
hypoglycaemia (low blood sugar). 
(�) 
Why has Trajenta been approved? 
Based on the results of the main studies, the CHMP concluded that significant benefits in controlling 
blood glucose levels were seen in the combinations of Trajenta with metformin and with metformin plus a 
sulphonylurea. Trajenta on its own was also shown to be effective compared with placebo and was 
considered appropriate for patients who cannot take metformin either due to intolerance or because they 
have kidney problems. However the benefit of adding Trajenta to pioglitazone treatment was not 
considered to have been sufficiently established.  
The overall risk of side effects with Trajenta was mostly comparable to placebo and the medicine�s safety 
is similar to that of other dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitor medicines. 
The Committee therefore concluded that the benefits of Trajenta outweigh its risks and recommended that 
it be granted marketing authorisation. 
(�) 
Other information about Trajenta 
The European Commission granted a marketing authorisation valid throughout the European Union for 
Trajenta on 24.08.2011. 
The full EPAR for Trajenta can be found on the Agency�s website: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European Public Assessment Reports. For more information about treatment with Trajenta, 
read the package leaflet (also part of the EPAR) or contact your doctor or pharmacist. 
This summary was last updated in 07-2011. 

1.2. Tradução para português, realizada pelo estagiário 

Para que é utilizado o Trajenta? 
O Trajenta é utilizado no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. É utilizado em associação com a 
metformina, ou com a metformina e uma sulfonilureia, nos casos em que os níveis de açúcar no sangue 
ainda não são adequadamente controlados com dieta, com exercício físico e com os medicamentos 
antidiabetes apenas referidos. 
Também é utilizado em monoterapia (medicamento único) em doentes cujos níveis de açúcar no sangue 
não são controlados de forma adequada apenas com dieta e com exercício físico, e que não podem ser 
tratados com metformina por serem intolerantes a essa substância ou por terem problemas renais.  
O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 
(�) 
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Como se utiliza o Trajenta? 
A dose recomendada de Trajenta é um comprimido, uma vez por dia, com ou sem alimentos. Quando for 
associado à metformina, a dose desta deve manter-se inalterada. Contudo, quando o Trajenta for 
combinado com uma sulfonilureia, deve considerar-se uma dose mais baixa da mesma, devido ao risco de 
hipoglicemia (níveis baixos de açúcar no sangue). 
(�) 
Por que foi aprovado o Trajenta? 
Com base nos resultados dos estudos principais, o CHMP concluiu que se verificaram benefícios 
significativos relativamente ao controlo dos níveis de glicose no sangue para as combinações do Trajenta 
com a metformina, e com a metformina e uma sulfonilureia. O Trajenta em monoterapia também 
demonstrou ser eficaz, em comparação com o placebo, e foi considerado adequado a doentes que não 
podem tomar metformina, seja devido a intolerância à mesma ou devido a problemas renais. No entanto, 
considerou-se não ter sido suficientemente estabelecido o benefício de combinar o Trajenta ao tratamento 
com a pioglitazona.   
O risco global de efeitos secundário com o Trajenta foi principalmente comparável ao do placebo e a 
segurança do medicamento é semelhante à de medicamentos inibidores de dipeptidil peptidase 4 (DDP-
4). 
O Comité concluiu, então, que os benefícios do Trajenta são superiores aos seus riscos e recomendou a 
concessão de uma autorização de introdução no mercado para o medicamento. 
(�) 
Outras informações sobre o Trajenta 
Em 24.08.2011, a Comissão Europeia concedeu uma autorização de introdução no mercado, válida para 
toda a União Europeia, para o medicamento Trajenta.
O EPAR completo sobre o Trajenta pode ser consultado no sítio web da Agência: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Para mais informações sobre o 
tratamento com Trajenta, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR) ou contacte o seu médico 
ou farmacêutico. 
Este resumo foi actualizado pela última vez em 07-2011. 

1.3. Tradução para português após revisão, por um revisor português45

Para que é utilizado o Trajenta? 
O Trajenta é utilizado no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. É utilizado em associação com a 
metformina, ou com a metformina e uma sulfonilureia, nos casos em que os níveis de açúcar no sangue 
ainda não se encontramsão adequadamente controlados com dieta, com exercício físico e com os 
medicamentos antidiabéticosantidiabetes apenas referidos. 
Também é utilizado em monoterapia (tratamento por meio de um único medicamento único) em doentes 
cujos níveis de açúcar no sangue não são controlados de forma adequada apenas com dieta e com 
exercício físico, e que não podem ser tratados com metformina por serem intolerantes a essa substância 
ou por terem problemas renais.  
O medicamento só pode ser obtido mediante receita médica. 
(�) 
Como se utiliza o Trajenta? 
A dose recomendada de Trajenta é um comprimido, uma vez por dia, com ou sem alimentos. Quando for 
associado à metformina, a dose desta substância não deve ser alterada.manter-se inalterada. Contudo, 
quando o Trajenta for associado acombinado com uma sulfonilureia, podedeve considerar-se a redução 
dauma dose mais baixa da mesma, devido ao risco de hipoglicemia (níveis baixos de açúcar no sangue).).
(�) 
Por que foi aprovado o Trajenta? 
Com base nos resultados dos estudos principais, o CHMP concluiu que as associações de Trajenta com 
metformina, e de Trajenta com metformina e uma sulfonilureia resultaram emse verificaram benefícios 
significativos no que se refererelativamente ao controlo dos níveis de glicose no sangue para as 
combinações do Trajenta com a metformina, e com a metformina e uma sulfonilureia. O Trajenta em 
monoterapia também demonstrou também ser eficaz, em comparação com o placebo, e foi considerado 
adequado para o tratamento dea doentes que não podem tomar metformina, seja devido a intolerância à 

                                                 
45 As alterações realizadas pelo revisor português estarão indicadas a vermelho. 
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mesma ou devido a problemas renais. No entanto, considerou-se não ter sido suficientemente estabelecido 
o benefício de associarcombinar o Trajenta ao tratamento com a pioglitazona.   
O risco global de efeitos secundáriossecundário com o Trajenta foi, de um modo geral, principalmente
comparável ao do placebo e a segurança do medicamento é semelhante à de outros medicamentos 
inibidores dade dipeptidil peptidase 4 (DPPDDP-4). 
Por conseguinte, oO Comité concluiu, então, que os benefícios do Trajenta são superiores aos seus riscos 
e recomendou a concessão de uma Autorizaçãoautorização de Introduçãointrodução no Mercadomercado
para o medicamento.
(�) 
Outras informações sobre o Trajenta 
Em 24.08.2011, a Comissão Europeia concedeu uma Autorizaçãoautorização de Introduçãointrodução no 
Mercadomercado, válida para toda a União Europeia, para o medicamento Trajenta. 
O EPAR completo sobre o Trajenta pode ser consultado no sítio da internetweb da Agência em: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Para mais 
informações sobre o tratamento com o Trajenta, leia o Folheto Informativo (também parte do EPAR) ou 
contacte o seu médico ou farmacêutico. 
Este resumo foi actualizado pela última vez em 07-2011. 

2. EPAR: Rasitrio 

2.1. Texto de partida em inglês 

What benefit has Rasitrio shown during the studies?
The Rasitrio combination was more effective than the double combinations at reducing systolic blood 
pressure. After eight weeks, patients treated with Rasitrio had an average reduction in sitting systolic 
blood pressure of 37.4 mmHg. Reductions of 28.2 mmHg, 30.6 mmHg and 30.8 mmHg were seen for 
aliskiren plus hydrochlorothiazide, aliskiren plus amlodipine and amlodipine plus hydrochlorothiazide 
respectively. 

2.2. Tradução para português, realizada pelo estagiário 

Qual o benefício demonstrado pelo Rasitrio durante os estudos? 
A combinação do Rasitrio foi mais eficaz na redução da tensão arterial sistólica do que as duplas 
combinações. Após oito semanas, os doentes tratados com o Rasitrio tiveram uma redução média na 
tensão arterial sistólica, enquanto sentados, de 37,4 mmHg. Foram observadas reduções de 28,2 mmHg, 
30,6 mmHg e 30,8 mmHg para as combinações de aliscireno com hidroclorotiazida, de aliscireno com 
amlodipina e de amlodipina com hidroclorotiazida, respectivamente. 

2.3. Tradução para português após revisão, por um revisor português 

Qual o benefício demonstrado pelo Rasitrio durante os estudos? 
A associação de substâncias activascombinação do Rasitrio foi mais eficaz na redução da tensão arterial 
sistólica do que as associações duplas combinações. Após oito semanas, os doentes tratados com o 
Rasitrio apresentavamtiveram uma redução média dana tensão arterial sistólica, na posição 
sentadaenquanto sentados, de 37,4 mmHg. Foram observadas reduções de 28,2 mmHg, 30,6 mmHg e 
30,8 mmHg para as associaçõescombinações de aliscireno com hidroclorotiazida, de aliscireno com 
amlodipina e de amlodipina com hidroclorotiazida, respectivamente.
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3. EPAR: Komboglyze 

3.1. Texto de partida em inglês 

How has Komboglyze been studied? 
The effects of Komboglyze were first tested in experimental models before being studied in humans. 
The company presented the results of one new main study in patients with type 2 diabetes and five other 
studies which had already been assessed for the authorisation of Onglyza.  
The new study examined the effects of saxagliptin 2.5 mg taken twice daily compared with placebo when 
added to metformin in 160 patients whose blood glucose levels were not adequately controlled by 
metformin alone. The effects were measured after 12 weeks of treatment. The other five studies looked at 
the effects of saxagliptin (at various strengths) alone or in combination with metformin, compared either 
with placebo or a comparator medicine (a sulphonylurea or sitagliptin) in over 4,000 patients with type 2 
diabetes. The main measure of effectiveness in all the studies was the change in the levels of a substance 
in the blood called glycosylated haemoglobin (HbA1c), which gives an indication of how well the blood 
glucose is controlled.  
The company also presented the results of a study in 32 healthy people looking at the levels of saxagliptin 
in the blood when saxagliptin is taken at 2.5 mg twice daily compared with when it is taken at 5 mg once 
daily. 
(�) 
What is the risk associated with Komboglyze? 
The most common side effects seen with saxagliptin (seen in between 1 and 10 patients in 100) are upper 
respiratory infection (cold), urinary tract infection (infection of the structures that carry urine such as the 
bladder), gastroenteritis (diarrhoea and vomiting), sinusitis (inflammation of the sinuses), nasopharyngitis 
(inflammation of the nose and throat), headache, vomiting, nausea (feeling sick) and rash. The most 
common side effects seen with metformin (seen in more than 1 patient in 10) are gastrointestinal 
symptoms (symptoms affecting the stomach and gut). For the full list of all side effects reported with 
saxagliptin and metformin, see the package leaflet.
Komboglyze must not be used in patients who are hypersensitive (allergic) to saxagliptin and metformin 
or any of the other ingredients, or who have ever had a serious allergic reaction to any DPP4 inhibitor. It 
must not be used in patients suffering diabetic ketoacidosis or diabetic pre-coma (a dangerous condition 
that can occur in diabetes), patients with moderate to severe kidney problems or suffering from acute 
(sudden) conditions which can affect kidney function, patients suffering from acute or chronic diseases 
which can cause tissue hypoxia (where the tissue is deprived of adequate oxygen supply) such as heart 
failure or difficulty breathing, patients with liver problems, alcohol poisoning or alcoholism. It must not 
be used in women who are breastfeeding. For the full list of restrictions, see the package leaflet. 

3.2. Tradução para português, realizada pelo estagiário 

Como foi estudado o Komboglyze? 
Os efeitos do Komboglyze foram testados em modelos experimentais antes de serem estudados em seres 
humanos. 
A empresa apresentou os resultados de um novo estudo principal em doentes com diabetes tipo 2 e de 
cinco outros estudos que já tinham sido avaliados para a autorização do Onglyza.  
O novo estudo analisou os efeitos de 2,5 mg de saxagliptina administrada duas vezes por dia, em 
comparação com um placebo, e associada a metformina, em 160 doentes cujos níveis de glicose no 
sangue não eram adequadamente controlados apenas com metformina. Os efeitos foram analisados após 
12 semanas de tratamento. Os outros cinco estudos analisaram os efeitos apenas de saxagliptina (com 
várias dosagens) ou da sua combinação com metformina, em comparação com um placebo ou com um 
medicamento de comparação (uma sulfonilureia ou sitagliptina), em mais de 4000 doentes com diabetes 
tipo 2. Em todos os estudos, o principal parâmetro de eficácia foi a alteração dos níveis de uma substância 
no sangue denominada hemoglobina glicosilada (HbA1c), a qual fornece indicações sobre o sucesso do 
controlo dos níveis de glicose no sangue.  
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A empresa também apresentou os resultados de um estudo em 32 pessoas saudáveis relativamente aos 
níveis de saxagliptina no sangue, com uma dosagem de saxagliptina de 2,5 mg, duas vezes por dia, em 
comparação com uma única dosagem diária de 5 mg. 
(�) 
Qual é o risco associado ao Komboglyze? 
Os efeitos secundários mais frequentemente observados com saxagliptina (observados entre 1 e 10 
doentes num total de 100) são infecção das vias respiratórias superiores (constipação), infecção do tracto 
urinário (infecção das estruturas que transportam urina, como a bexiga), gastroenterite (diarreia e 
vómitos), sinusite (inflamação dos seios nasais), nasofaringite (inflamação do nariz e da garganta), dor de 
cabeça, vómitos, náusea (enjoo) e erupção cutânea. Os efeitos secundários mais comuns com metformina 
(observados em mais do que 1 em cada 10 doentes) são sintomas gastrointestinais (sintomas que afectam 
o estômago e os intestinos). Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente à 
saxagliptina e à metformina, consulte o Folheto Informativo. 
O Komboglyze não deve ser utilizado em doentes que são hipersensíveis (alérgicos) a saxagliptina e a 
metformina ou a qualquer um dos outros ingredientes, ou que já tenham tido uma reacção alérgica grave a 
qualquer inibidor DPP4. Não deve ser utilizado em doentes que sofram de cetoacidose diabética ou pré-
coma diabético (uma condição perigosa que pode ocorrer com diabetes), em doentes com problemas 
renais moderados a graves ou que sofram de condições agudas (súbitas) que possam afectar a função 
renal, em doentes que sofram de doenças agudas ou crónicas passíveis de causar hipoxia tecidular 
(situação em que os tecidos são privados do fornecimento adequado de oxigénio), tais como insuficiência 
cardíaca ou respiratória, e em doentes com problemas hepáticos, intoxicação alcoólica ou alcoolismo. 
Não deve ser utilizado em mulheres que estejam a amamentar. Para a lista completa de restrições de 
utilização, consulte o Folheto Informativo. 

3.3. Tradução para português após revisão, por um revisor português 

Como foi estudado o Komboglyze? 
Os efeitos do Komboglyze foram testados em modelos experimentais antes de serem estudados em seres 
humanos. 
A empresa apresentou os resultados de um novo estudo principal em doentes com diabetes tipo 2 e de 
cinco outros estudos que já tinham sido avaliados para a autorização do Onglyza.  
O novo estudo analisou os efeitos de 2,5 mg de saxagliptina administrada duas vezes por dia, em 
comparação com um placebo, quandoe associada a metformina, em 160 doentes cujos níveis de glicose 
no sangue não eram adequadamente controlados apenas com metformina. Os efeitos foram analisados 
após 12 semanas de tratamento. Os outros cinco estudos analisaram os efeitos da monoterapia com apenas 
de saxagliptina (acom várias dosagens) ou da sua associaçãocombinação com metformina, em 
comparação com um placebo ou com um medicamento de comparação (uma sulfonilureia ou sitagliptina), 
em mais de 4000 doentes com diabetes tipo 2. Em todos os estudos, o principal parâmetro de eficácia foi 
a alteração dos níveis de uma substância no sangue denominada hemoglobina glicosilada (HbA1c), a qual 
fornece indicações sobre o sucesso do controlo dos níveis de glicose no sangue.  
A empresa também apresentou os resultados de um estudo em 32 pessoas saudáveis no qual foram 
observados osrelativamente aos níveis de saxagliptina no sangue, quando 2,5 mgcom uma dosagem de 
saxagliptina são tomadosde 2,5 mg, duas vezes por dia, em comparação com uma única tomadosagem
diária de 5 mg. 
(�) 
Qual é o risco associado ao Komboglyze? 
Os efeitos secundários mais frequentes associados àfrequentemente observados com saxagliptina 
(observados entre 1 ae 10 doentes em cadanum total de 100) são infecção das vias respiratórias superiores 
(constipação), infecção do tracto urinário (infecção das estruturas que transportam urina, como a bexiga), 
gastroenterite (diarreia e vómitos), sinusite (inflamação dos seios nasais), nasofaringite (inflamação do 
nariz e da garganta), dor de cabeça, vómitos, náusea (enjoo) e erupção cutânea. Os efeitos secundários 
mais frequentes associados àcomuns com metformina (observados em mais dedo que 1 doente em cada 
10 doentes) são sintomas gastrointestinais (sintomas que afectam o estômago e os intestinos). Para a lista 
completa dos efeitos secundários comunicados relativamente à saxagliptina e à metformina, consulte o 
Folheto Informativo. 
O Komboglyze não deve ser utilizado em pessoasdoentes que possam sersão hipersensíveis (alérgicas) 
àalérgicos) a saxagliptina e àa metformina ou a qualquer outro componente do medicamentoum dos 
outros ingredientes, ou que já tenham tido uma reacção alérgica grave a qualquer inibidor da DPP4. Não 
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deve ser utilizado em doentes que sofram de cetoacidose diabética ou pré-coma diabético (uma 
patologiacondição perigosa que pode ocorrer associada àcom diabetes), em doentes com problemas renais 
moderados a graves ou que sofram de patologiascondições agudas (súbitas) que possam afectar a função 
renal, em doentes comque sofram de doenças agudas ou crónicas passíveis de causar hipoxia tecidular 
(situação em que os tecidos são privados do fornecimento adequado de oxigénio), tais como insuficiência 
cardíaca ou respiratória, neme em doentes com problemas hepáticos, intoxicação alcoólica ou alcoolismo. 
Não deve ser utilizado em mulheres que estejam a amamentar. Para a lista completa de restrições de 
utilização, consulte o Folheto Informativo. 
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Anexo II � Prática e comparação de revisões 

1.1 Documento Rv01 � excertos do texto de partida 

Abstract: Lycopene is a carotenoid getting much attention recently, mostly due to its antioxidant 
properties and possible anticarcinogenic effects. Therefore, there is an increasing demand for high 
lycopene products, such as high lycopene pizza sauce and tomato juice. A new method for lycopene on-
line measurement in a factory� 
(�) 
The samples were then freeze dried for a better organic solvent extraction. Different extraction methods 
were tested and chloroform was selected to be the best solvent. Upon concentration, the dry extract was 
then diluted in a solution of acetonitrile:dichloromethane 1:1 for HPLC injection on a reversed-phase C18 
5�m 120Å (4.6 X 150 mm) column. 
(�) 
This leads to the differentiation of high lycopene products, which can be very interesting for tomato 
product producers with respect to e.g. payment of farmers and optimizing production line throughput. 

1.2. Documento Rv01 � excertos do texto revisto pelo estagiário 

Abstract: Lycopene is a carotenoid getting much attention recently, mostly due to its antioxidant 
properties and possible anticarcinogenic effects. Therefore, there is an increasing demand for high 
lycopene products, such as high lycopene pizza sauce and tomato juice. A new method for lycopene 
onlineon-line measurement atin a [descrição] factory� 
(�) 
The samples were then freeze dried for a better organic solvent extraction. Different extraction methods 
were tested and chloroform was selected to be the best solvent. Upon concentration, the dry extract was 
then diluted in ana solution of acetonitrile:dichloromethane 1:1 solution for HPLC injection on a 
reversed-phase C18 5�m 120Å (4.6 X 150 mm) column. 
(�) 
This leads to the differentiation of high lycopene products, which can be very interesting for tomato 
product producers with respect to e.g. payment of farmers and optimization ofoptimizing production line 
throughput. 

1.3. Documento Rv01 � excertos do texto revisto pelo revisor inglês46

Abstract: Lycopene is a carotenoid that has receivedgetting much attention recently, mostly due to its 
antioxidant properties and possible anticarcinogenic effects. Therefore, there is an increasing demand for 
high- lycopene products, such as high- lycopene pizza sauce and tomato juice. A new method for online 
lycopene measurement in a factory � 
(�) 
The samples were then freeze dried for a better organic solvent extraction. Different extraction methods 
were tested and chloroform was selected to be the best solvent. Upon concentration, the dry extract was 
then diluted in a solution of acetonitrile:dichloromethane 1:1 for HPLC injection on a reversed-phase C18 
5�m 120Å (4.6 X 150 mm) column. 
(�) 
This makes it possibleleads to differentiate the differentiation of high- lycopene products, which could 
provecan be very interesting for tomato product producers with respect to e.g. the payment of farmers and 
optimizing production line throughput. 

                                                 
46 As correcções/sugestões feitas pelo revisor inglês serão apresentadas a azul. 
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2.1. Documento Rv02 � excertos do texto de partida 

Abstract:  
Before fermentation HF has to be defatted (HFDF). Saccharification and fermentation were performed by 
three different methods: application of ultrasounds after enzymes addition (�) on double quantity (DE). 
(�) 
Highest level of glycerol occurs in simultaneous with highest concentration ethanol, experiments coded 
DE/HSF and Ca/SSF. Highest level of acetic acid occurred at lowest concentration ethanol in the 
ultrasonicated experiments. 
(�) 
After fermentation the levels in protein and fibre increased almost three times to 29.43% protein, 30.81% 
NDF, 7.65% ADF and 1.75% ADL. 

2.2. Documento Rv02 � excertos do texto revisto pelo estagiário 

Abstract:  
Before fermentation HF, has to be defatted (HFDF). Saccharification and fermentation were performed by 
three different methods: application of ultrasounds after enzymeenzymes addition (�) on double quantity 
(DE). 
(�) 
The highestHighest level of glycerol occurs in simultaneous with highest ethanol concentration ethanol, 
experiments coded DE/HSF and Ca/SSF. Highest level of acetic acid occurred at lowest ethanol 
concentration ethanol in the ultrasonicated experiments. 
(�) 
After fermentation the levels ofin protein and fibre increased almost three times to 29.43% protein, 
30.81% NDF, 7.65% ADF and 1.75% ADL. 

2.3. Documento Rv02 � excertos do texto revisto pelo revisor inglês 

Abstract: 
Before fermentation HF has to be defatted (HFDF). Saccharification and fermentation were performed by 
three different methods: application of ultrasounds after enzymeenzymes addition (�) on double 
quantity[SL1] (DE). 
(�) 
The highestHighest level of glycerol occurs simultaneouslyin simultaneous with the highest concentration 
of ethanol, experiments coded DE/HSF and Ca/SSF. The highestHighest level of acetic acid occurred at 
the lowest concentration of ethanol in the ultrasonicated experiments. 
(�) 
After fermentation the levels in[SL2] protein and fibre increased almost three times to 29.43% protein, 
30.81% NDF, 7.65% ADF and 1.75% ADL. 

Comentário SL1: In double quantities? 
Comentário SL2: of? 

3.1. Documento Rv03 � excertos do texto de partida 

Dear Mr. Jackson, 
I am writing you to submit my application form regarding your PhD Program. 
(�) 
During my graduation I applied for and won a �beginner research grant� and I started collaborating on a 
project entitled � 
(�) 
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As a researcher on this Lab, I have been responsible for the lab�s maintenance and organization. 
(�) 
Rather than developing practical skills, I have been learning several important theoretical issues. Thus, I 
have been planning and developing some ideas for my own PhD project, and I was also encouraged to do 
so. 
(�) 
Therefore I find your PhD program of great interest and will definitely submit my application.  

3.2. Documento Rv03 � excertos do texto revisto pelo estagiário 

Dear Mr. Jackson, 
I am writing you to submit my application form regarding your PhD Program. 
(�) 
During my graduation I applied for and won a �beginner research grant[TV3]� and I started collaborating 
on a project entitled � 
(�) 
As a researcher working on this Lab, I have been responsible for the lab�s maintenance and organization. 
(�) 
In addition toRather than developing practical skills, I have been learning several important theoretical 
issues. 
(�) 
Therefore I find your PhD program of great interest and will definitely submit my application.  

Comentário TV3: Confirmar se é esta a expressão. 

3.3. Documento Rv03 � excertos do texto revisto pelo revisor português 

Dear Mr. Jackson, 

I am writing to you to submit my application form forregarding your PhD Programme[SL4]Program. 
(�) 
During my graduation[SL5] I applied for and won a �beginner�sbeginner research grant� and beganI 
started collaborating on a project entitled� 
(�) 
As a researcher aton this laboratoryLab, I have been responsible for maintainingthe lab�s maintenance and 
organizing the laborganization. 
(�) 
Rather[SL6] than developing practical skills, I have been learning several important theoretical issues. 
Thus, I have been planning and developing some ideas for my own PhD project, and I was also 
encouraged to do so.
(�) 
Therefore I find your PhD programmeprogram of great interest and will definitely submit[SL7] my 
application.

Comentário SL4: I have used UK spelling but this should be changed to US spelling if the application is 
for the US. 
Comentário SL5: Graduation year? The graduation itself could refer to the ceremony. 
Comentário SL6: Or �In addition to��? 
Comentário SL7: This describes an intention while the first line of the letter states that the application is 
actually being submitted. 
Comentário SL geral: Some rewording necessary in some sentences. 
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4.1. Documento Rv04 � excertos do texto de partida 

Abstract: This project born with the idea of giving response to some goals of a research project for which 
I have been contributing: �[project name]�. 
The need and curiosity in understanding and characterizing muscle activation patterns in sports is the 
origin of our interest. 
(�) 
After understanding algorithms we would like to study less complex to more complex tasks, it means less 
degrees of freedom to more degrees of freedom. 
(�) 
However, our main interest concerns in determining muscle activation patterns in sports tasks, such as 
golf swing. There are a few studies in sports about this issue. Recently in cycling this approach have been 
studying (Wakeling et al. 2009; Hug et al. 2010). Hug et al. (2010) was trying to understand if the 
interindividuality variability of EMG patterns is related with different muscle synergies. 
(�) 
Turpin et al. (2011) showed, during rowing, that the motor control strategy is very little affected by power 
outputs on rowing ergometer. That means rowers use same temporal and spatial organization of motor 
output either in training or competition. 

4.2. Documento Rv04 � excertos do texto revisto pelo estagiário 

Abstract: This project was born fromwith the idea of giving response to some goals of a research project 
infor which I have been participatingcontributing: �[project name]�. 
The need and curiosity in understanding and characterizing muscle activation patterns in sports is the 
origin of our interest. 
(�) 
After understanding algorithms we would like to study less complex to more complex tasks, i.e.it means
less degrees of freedom to more degrees of freedom.
(�) 
However, our main interest concerns the determination ofin determining muscle activation patterns in 
sports tasks, such as golf swing. There are but a few studies in sports about this issue. Recently, in cycling
this approach was studied in cycling have been studying (Wakeling et al. 2009; Hug et al. 2010). Hug et 
al. (2010) werewas trying to understand if the interindividuality variability of EMG patterns is related 
towith different muscle synergies. 
(�) 
Turpin et al. (2011) showed, during rowing, that the motor control strategy is very little affected by power 
outputs on rowing ergometer. ThisThat means rowers use the same temporal and spatial organization of 
motor output botheither in training and duringor competition. 

4.3. Documento Rv04 � excertos do texto revisto pelo revisor inglês 

Abstract: This project arose fromborn with the idea of respondinggiving response to some of the goals of 
a research project tofor which I have been contributing: �[project name]�. 
Curiosity about muscle activation patterns in sports, and the The need to understand and characterize 
them, lies at and curiosity in understanding and characterizing muscle activation patterns in sports is the 
origin of our interest. 
(�) 
After understanding the algorithms, we would like to study less complex to more complex tasks, 

meaning those involving a lesser to a greater degreeit means less degrees of freedom to more degrees of 
freedom. 
(�) 
However, our main interest concerns thein determining of muscle activation patterns in sports tasks, such 
as golf swings. Few[SL8]swing. There are a few studies of in sports about this issue have been carried out 
in sports. This. Recently in cycling this approach has recentlyhave been studied in cycling studying 
(Wakeling et al. 2009; Hug et al. 2010). Hug et al. (2010) triedwas trying to understand whetherif the 
interindividualinterindividuality variability of EMG patterns is related towith different muscle synergies. 
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(�) 
Turpin et al. (2011) showed, during rowing, that the motor control strategy is scarcelyvery little affected 
by the power outputs obtained on a rowing ergometer. ThisThat means that rowers use the same temporal 
and spatial motor-output organization  bothof motor output either in training and inor competition. 

Comentário SL8: �Few� or �a few�? The difference is important (�a few� = some; �few� = not many) 

5.1. Documento Rv05 � excertos do texto de partida 

Several approaches have been proposed to determined onset detection in analysis of EMG signals, but 
there is no standardized method for its identification (Vaisman, Zariffa & Popovic, 2009). 
(�) 
However, the onset determination is dependent of the criteria methods leading to contradictory results that 
represent a lower repeatability of the onset times being concluded that onset times alone it�s not sufficient 
to describe this phenomena (Morey-Klapsing, Arampatzis & Brüggemann, 2004; Jöllenbeck, ?). 
(�) 
Usually, the establish of the threshold varying in 1, 2 and 3 standard deviations above the mean of 
baseline activity � 
(�) 
� excessive smoothing results in a loss of information and in inaccurate onset detection, and less 
smoothing follows a delayed onset identification, but also, that the selection of the parameters for analysis 
depend of the EMG characteristics. Also, Allison (2003) showed that threshold detection depend on the 
rate of muscle activation as the baseline variability, recommending integrate protocol in large variances if 
the signal to noise ratio is higher than six. 
(�) 
Their results showed a decrease accurate at a standard deviation ratio levels of 19 and above when the 
maximum likelihood had a good performance in onset time for all levels of standard deviation ratios. 
(�) 
Cole and Grimshaw (2008) calculated the onset based on the 50 ms window that exceeds the average 
baseline by 1 SD, advancing this window once sample at a time. 
(�) 
Also, Nakagawa et al (2011) did not found altered gluteus medius pre-activation between women with 
and without anterior knee pain during functional weight bearing activities. 
(�) 

Although the contribution of Hodges and Bui (1996) and the other advanced proposals for onset 
detection, it�s unknown what represent the application of different baselines for the threshold mean �
(�) 
Additionally, intended to know which relative percentage of the maximum activation correspond the 
onset and the offset, and if there�s any difference from clubs use in temporal parameters. 
(�) 
The subjects showed no limitations for golf practice, all procedures were explained and they assigned 
form consent. 
(�) 
Skin was proper preparation, hair removal, skin abrasion and alcohol cleaning to decrease the impedance 
of the interface between skin and electrode. 
(�) 
The subjects were encouraged verbally when performed the tasks: � 

5.2. Documento Rv05 � excertos do texto revisto pelo estagiário 

Several approaches have been proposed to determinedetermined onset detection in analysis of EMG 
signals, but there is no standardized method for its identification (Vaisman, Zariffa & Popovic, 2009). 
(�) 
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However, the onset determination is dependent onof the criteria methods leading to contradictory results 
that represent a lower repeatability of the onset times, which leads to the conclusion being concluded that 
onset times , by themselves, arealone it�s not enoughsufficient to describe this phenomena (Morey-
Klapsing, Arampatzis & Brüggemann, 2004; Jöllenbeck, ?). 
(�) 
Usually, the establishmentestablish of the threshold varying in 1, 2 and 3 standard deviations above the 
mean of baseline activity � 
(�) 
� excessive smoothing results in a loss of information and in inaccurate onset detection, and less 
smoothing follows a delayed onset identification[TV9], but also, that the selection of the parameters for 
analysis depends ondepend of the EMG characteristics. Also, Allison (2003) showed that threshold 
detection depend on the rate of muscle activation as the baseline variability, recommending integrate 
protocol in large variances if the signal to noise ratio is higher than six. 
(�) 
Their results showed a decrease accurate[TV10]? at a standard deviation ratio levels of 19 and above when 
the maximum likelihood had a good performance in onset time for all levels of standard deviation ratios. 
(�) 
Cole and Grimshaw (2008) calculated the onset based on the 50 ms window that exceeds the average 
baseline by 1 SD, moving?advancing this window oneonce sample at a time. 
(�) 
Also, Nakagawa et al (2011) did not findfound altered gluteus medius pre-activation between women 
with and without anterior knee pain during functional weight bearing activities. 
(�) 
Although the contribution of Hodges and Bui (1996) and the other advanced proposals for onset 
detection, it�s unknown what represent [TV11]the application of different baselines for the threshold mean 
� 
(�) 
Furthermore, weAdditionally, intended to determineknow which relative percentage of the maximum 
activation corresponds tocorrespond the onset and the offset, and whether there areif there�s any 
changesdifference from clubs use in the temporal parameters when different clubs are used. 
(�) 
SubjectsThe subjects showed no limitations for golf practice. All, all procedures were explained and they 
signed aassigned form consent form. 
(�) 
Skin was properly prepared withproper preparation, hair removal, skin abrasion and alcohol cleaning, in 
order to decrease the impedance atof the interface between skin and electrode. 
(�) 
The subjects were verbally encouraged while performingverbally when performed the tasks: � 

Comentário TV9: Confirmar frase. Algo confusa. 
Comentário TV10: Qual é o sentido da frase?. 
Comentário TV11: the representation is unknown? the application consequences are unknown? Confirmar 
o sentido. 
Comentário TV geral: problemas com collocations, com tempos verbais, falta de palavras de ligação 
(modifiers). 

5.4. Documento Rv05 � excertos do texto revisto pelo revisor inglês 

Não foi concluída a revisão deste texto pelos motivos indicados na secção 3 do 

Capítulo IV. Também se chama a atenção para o facto de a revisão realizada pelo 

estagiário ter sido feita por alto, como forma de salientar algumas das dificuldades 

encontradas. 
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6.1. Documento Rv06 � excertos do texto de partida (português) 

Inquérito sobre as Motivações para o Voluntariado no CNE 
(�) 
Para levar a cabo este estudo, convidámos a Professora Doutora Boguslawa Sardinha, do Instituto 
Politécnico de Setúbal, cuja investigação académica se tem debruçado sobre as questões relacionadas com 
o Voluntariado, nomeadamente as suas características e dimensões económicas. 
(�) 
Os objectivos do estudo são: 
• Caracterizar os voluntários do Corpo Nacional de Escutas; 
• Identificar as principais motivações dos voluntários do CNE. 
(�) 
O questionário por nós utilizado baseia-se em duas ferramentas distintas: caracterização do voluntário 
(Sardinha, 2010) e as Motivações para o Voluntariado (VMI). 
(�) 
Agradecemos ainda as sugestões entretanto recebidas. 
(�) 
Quanto à situação profissional, 71,4% trabalham por conta de outrem, sendo que 9,5% estão reformados. 
Quanto aos níveis de escolaridade, os resultados mais expressivos estão ao nível do 12º ano e licenciatura, 
onde pudemos encontrar 35,29% e 40% respectivamente. 
Em relação às motivações para o voluntariado no CNE, pudemos constatar que os nossos Dirigentes são 
voluntários porque: 
• Querem reconhecimento pelo trabalho que fazem; 
• Sentem-se bem com eles próprios; 
• Querem encontrar pessoas novas e fazerem amigos; 
• Gostam de ajudar; 
• Têm uma perspectiva de retorno positivo no futuro; 
• Podem aprender coisas novas. 
(�) 
Para uma organização do séc. XXI, é necessário investir nas pessoas através da elaboração de políticas e 
ferramentas que lhes permitam exercer o seu voluntariado de forma plena e como factor de 
desenvolvimento na comunidade onde se inserem. 

6.2. Documento Rv06 � excertos do texto de chegada (inglês) 

Questionnaire on the Motivations for Volunteer work in CNE 
(�) 
To implement this study, we invited Prof. Boguslawa Sardinha, from Instituto Politécnico de Setúbal, 
whose academic research as been focusing on issues regarding volunteering, namely its characteristics 
and economic dimensions. 
(�) 
The goals of this study are: 
• Characterise the volunteers of Corpo Nacional de Escutas; 
• Identify the main motivations for the volunteers of CNE. 
(�) 
The questionnaire that we used is based on two different tools: the characterisation of the volunteer 
(Sardinha, 2010) and the Motivations for Volunteering (VMI). 
(�) 
We also thank for all the suggestions that we received so far. 
(�) 
Regarding the work situation, 71.4% work on behalf of someone else, and 9.5% are retired. Education 
wise, the most expressive results are at the level of Year 13 and of  a Bachelor's degree, which accounted 
for 35.29% and 40%, respectively. 
In what concerns the motivations for volunteering in CNE, we could observe that our Scout Leaders are 
volunteers because: 
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• They want recognition for the work they do; 
• They feel good with themselves; 
• They want to meet new people and make friends; 
• They like to help; 
• They have a positive feedback perspective for the future; 
• They can learn new things. 
 (�) 
For an organisation of the 21st century, it is necessary to invest in people by means of the creation of 
policies and tools that allow them to fulfil their volunteering in a complete way and as a factor of 
development in the community to which they belong. 

6.3. Documento Rv06 � excertos do texto de chegada revisto pelo estagiário 

Questionnaire on the Motivations for Volunteer work in CNE 
(�) 
To implement this study, we invited Prof. Boguslawa Sardinha, from Instituto Politécnico de Setúbal, 
whose academic research as been focusing on issues regarding volunteering, namely its characteristics 
and economic dimensions. 
(�) 
The goals of this study are: 
• CharacterisingCharacterise the volunteers of Corpo Nacional de Escutas (CNE);;
• IdentifyingIdentify the main motivations for the volunteers of CNE. 

(�) 
The questionnaire that we used is based on two different tools: the characterisation of the volunteer 
(Sardinha, 2010) and the Motivations for Volunteering (VMI). 
(�) 
We would also like to thank for all the suggestions that we received so far. 
(�) 
Regarding the work situation, 71.4% work on behalf of someone else, and 9.5% are retired. Education 
wise, the most expressive results are at the level of Year 13 and of  a Bachelor's degree[TV12], which 
accounted for 35.29% and 40%, respectively. 
In what concerns the motivations for volunteering in CNE, we could observe that our Scout Leaders are 
volunteers because: 
• They want recognition for the work they do; 
• They feel good with themselves; 
• They want to meet new people and make [TV13]friends; 
• They like to help; 
• They have a positive feedback perspective for the future; 
• They can learn new things. 
 (�) 
For an organisation of the 21st century such as CNE, it is necessary to invest in people by creatingmeans 
of the creation of policies and tools that allow them to fulfil their volunteering in a complete way and as a 
factor of development in the community to which they belong. 

Comentário TV12: Confirmar se estão de acordo com o sistema de ensino no Reino Unido. 
Comentário TV13: make friends? meet friends? Confirmar. 

6.4. Documento Rv06 � excertos do texto de chegada revisto pelo revisor inglês 

Questionnaire on the Motivations for VolunteeringVolunteer work in the CNE 
(�) 
To implement this study, we invited Prof. Boguslawa Sardinha, from the Instituto Politécnico de Setúbal, 
whose academic research hasas been focusing on issues regarding volunteering, namely its characteristics 
and its economic dimensions. 
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(�) 
The goals of this study are: 
• To provide profilesCharacterise the volunteers of Corpo Nacional de Escutas volunteers; 
• To identifyIdentify the main motivations of CNEfor the volunteers of CNE. 

(�) 
The questionnaire that we used is based on two different tools: the characterisation of the volunteer 
(Sardinha, 2010) and the Motivations for Volunteering (VMI). 
(�) 
We would also like to express our gratitudethank for all the suggestions that we have received so far. 
(�) 
Regarding theirthe work situation, 71.4% work on behalf of someone else, and 9.5% are retired. In terms 
of educationEducation wise, the most significant groupsexpressive results are those reaching at the level 
of Year 13 and those obtainingof  a Bachelor's degree, which accounted for 35.29% and 40% of 
respondents,%, respectively. 
With regard toIn what concerns the motivations for volunteering for thein CNE, itwe could be 
observedobserve that our Scout Leaders are volunteers because: 
�• They want recognition for the work that they do; 
�• They feel good aboutwith themselves; 
�• They want to meet new people and make friends; 
�• They like to help; 
�• They have a positive feedback perspective for the future; 
�• They can learn new things. 
(�) 

For a twenty-first centuryan organisation of the 21st century, it is necessary to invest in people by 
creatingmeans of the creation of policies and tools that allow them to volunteerfulfil their volunteering in 
a complete way and as a wayfactor of developingdevelopment in the community to which they belong. 
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Anexo III � Questionário a investigadores: formulário 
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Anexo IV � Resultados do questionário a investigadores 

O formato de apresentação dos resultados foi muito pouco alterado. Este 

formato corresponde a um resumo automático efectuado pela aplicação utilizada para a 

realização do questionário (GoogleDocs). 

23 responses

Summary

1ª parte - Investigação 
Questões relativas à sua atividade como investigador. NOTA: o termo "investigador" é 
utilizado em sentido geral, referindo-se a um investigador ou a uma investigadora. 

1 - Qual a sua nacionalidade? 
Portuguesa 21 91%

Other 2 9%

2 - Qual a sua língua materna? 
Português 21 91%

Other 2 9%

3 - Há quantos anos é investigador? 
3 2 4 3 4 3 3 8 6 11 2 11 6 4 3 3 16 12 2 8 2 1 4 

1ª parte - Investigação 
Questões relativas à sua atividade como investigador. 
4 - Com que idade começou a aprender inglês? (aproximadamente) 
9 10 8 12 6 16 8 13 11 9 10 10 10 11 10 9 10 6 15 10 10 11 10 
5 - Possui algum curso de inglês? Se sim, de que nível? 
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Básico 3 13%

Intermédio 2 9%

Avançado 6 26%

Nenhum curso 12 52%

6 - Considera que tem facilidade em escrever artigos científicos em inglês?
Sim 14 61%

Não 9 39%

1ª parte - Investigação 
Questões relativas à sua atividade como investigador. 

7 - Já submeteu artigos para publicação? Foram aceites? 

Sim, já submeti, e a maioria foi aceite sem correções 2 9%

Sim, já submeti, e a maioria foi aceite com correções 7 30%

Sim, já submeti, e alguns foram aceites sem/com correções 4 17%

Sim, já submeti, mas ainda nenhum foi aceite 2 9%

Ainda não submeti nenhum artigo para publicação 8 35%

1ª parte - Investigação 
Questões relativas à sua atividade como investigador. 
7.1 - Por que razão ainda não publicou nenhum artigo? 
• Porque ainda não surgiu essa oportunidade. 
• Porque ainda estou na fase de recolha de dados. 
• Porque a minha investigacao, ate agora, foi sempre direccionada para 

desenvolvimento. POrque ainda nao tenho trabalho suficiente para publicar. 
• Porque apesar de ter resultados, os meus orientadores tinham prioridade na 

publicação. 
• Os revisores acharam que não era relevante para o avanço cientifico. 
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• Não fui a autora principal; tenho artigos publicados com o meu nome também, mas 
não foram escritos inteiramente por mim. 

• por falta de resultados. neste momento a elaborar o primeiro artigo. 
• Porque ainda não surgiu a oportunidade. 
• A principal razão é por ainda não ter muitos anos de investigadora, mas tenho dois 

artigos em fase de escrita. 
• Porque comecei a publicar em revistas internacionais à relativamente pouco tempo 

(ultimo ano e meio). Já foram alguns artigos submetidos mas têm estado em revisão 
com alterações a realizar (uma delas está relacionada com o inglês). 

1ª parte - Investigação 
Questões relativas à sua atividade como investigador. 
7.2 - Qual o principal alvo dos comentários do(s) peer-reviewer(s)? 

Objetivos 0 0%

Estrutura do artigo 2 18%

Erros ortográficos 0 0%

Qualidade da escrita 2 18%

Metodologia 6 55%

Conclusões 3 27%

Referências 2 18%

Other 2 18%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 
100%.

1ª parte - Investigação 
Questões relativas à sua atividade como investigador. 
7.3 - Quantos artigos já publicou? 
4 5 2 2 5 4 2 1 26 5 3 1 0 

2ª parte - Tradução/Revisão 
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Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
NOTA: o termo "investigador" é utilizado em sentido geral, referindo-se a um 
investigador ou a uma investigadora. 
8 - Alguma vez pediu ajuda para a revisão de um artigo, antes da submissão para 
publicação? 

A um amigo/colega de laboratório (não inglês, mas com bons 
conhecimentos de inglês) 

4 17
%

A um amigo/colega de laboratório (inglês) 0 0%

Ao orientador ou coordenador do laboratório 6 26
%

A uma empresa de tradução ou a um tradutor independente 0 0%

Não pedi ajuda a ninguém 1 4%

Other 1
2

52
%

2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 

8.1 - Considera que a qualidade do artigo melhorou após a revisão? 
Sim 12 52%

Não 0 0%

8.2 - A revisão foi ao nível técnico ou ao nível linguístico? 
Técnico 2 9%

Linguístico 4 17%

Ambos 6 26%
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2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
8.3 - Por que razão não pediu ajuda a ninguém para a tradução/revisão do artigo? 
Porque não fui a responsável pela escrita do artigo. 

2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
NOTA: o termo "investigador" é utilizado em sentido geral, referindo-se a um 
investigador ou a uma investigadora. 
9 - Alguma vez requisitou serviços de tradução e/ou de revisão (para efeitos da sua 
atividade como investigador)? 

Sim (tradução) 0 0%

Sim (revisão) 1 4%

Sim (tradução e 
revisão) 

0 0%

Não 2
2

96
%

2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
9.1 - Por que razão nunca requisitou serviços de tradução/revisão? 
• Porque ainda não surgiu a oportunidade.. 
• Ainda não considerei necessário 
• Nao precisei. 
• Por não ter necessidade visto ter conhecimentos de inglês bastante completos. 
• Não tive necessidade de pedir revisão. Apenas pedi revisão linguistica a amigos. 
• Porque o meu nivel do ingles e suficiente para nao requisitar servicos de tradução. 
• Nunca senti necessidade. 
• Na equipa de investigação em que colaboro tenho uma colega que ajuda-me na 

tradução/revisão. 
• Quando necessito utilizo o tradutor do Google ou tiro dúvidas com uma colega (que 

é muito fluente em inglês). 
• Nunca me foi posto em causa questões linguísticas e por possuir um nível de inglês 

razoável... Além disso, o facto deste serviço implicar na maioria dos casos o 
pagamento do mesmo (que não ponho em causa e concordo, dado que é o trabalho de 
outra pessoa) e não possuir posses para tal (sou bolseira). 

• Por não saber que existem com facilidade. 
• "A questão sucitou-me dúvida: requistar serviços, pagando? Não. Apenas houve 

revisão do artigo pelos colegas que participam no mesmo." 
• Traduções efectuadas pelo grupo. 
• por não ter sido necessário até ao momento. 
• Quando se faz pesquisa e se lê muito sobre um determinado assunto facilita a sua 

compreensão  especialmente de termos que nem sempre se pode traduzir à letra e os 
estamos a ler pela primeira vez e o qual não temos muita informação. Há também 
excelentes dicionários, disponíveis no mercado, que ajudam na tarefa de traduzir 
certas expressões ou facultar sinónimos a quando da tradução/escrita/revisão. Apesar 
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de ter tido apenas 2 anos de técnicas de tradução de inglês também facilitou a 
compreensão e interpretação de textos e respectiva tradução. 

• Nunca foi necessário. 
• Porque nunca foi preciso, tenho um colega inglês. 
• nunca foi necessário. 
• nunca considerei necessário. 
• Quantias elevadas. 
• Ainda não tive necessidade de o fazer. 
• Porque nenhum artigo foi ainda realmente escrito por mim. 

2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
10 - Acha que a revisão é útil para a melhoria/controlo de qualidade de um artigo?

Sim 23 100%

Não 0 0%

2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
NOTA: o termo "investigador" é utilizado em sentido geral, referindo-se a um 
investigador ou a uma investigadora. 
11 - Qual é, para si, a importância da revisão de um artigo antes de o mesmo ser 
submetido para publicação? - Revisão técnica 

Nada importante 0 0%

Pouco importante 1 4%

Relativamente importante 2 9%

Muito importante 20 87%

11 - Qual é, para si, a importância da revisão de um artigo antes de o mesmo ser 
submetido para publicação? - Revisão linguística 
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Nada importante 0 0%

Pouco importante 1 4%

Relativamente importante 7 30%

Muito importante 15 65%

2ª parte - Tradução/Revisão 
Questões relativas à escrita do(s) artigo(s) e à necessidade de revisão do(s) mesmo(s). 
12 - A respeito da importância da revisão, qual das seguintes situações considera 
mais importante para melhorar a qualidade de um artigo e para aumentar a 
probabilidade de o artigo ser aceite? 

Revisão feita por um amigo/colega de laboratório (especialista da área) 0 0%

Revisão feita pelo orientador ou pelo coordenador do laboratório 
(especialista da área) 

6 26%

Revisão feita por um especialista da área (exterior ao laboratório) 4 17%

Revisão feita por um inglês (não especialista na área) 1 4%

Revisão feita por um inglês (especialista na área) 5 22%

Revisão feita por um revisor (especialista da área) e por outro revisor não 
especializado (inglês) 

7 30%

Other 0 0%

3ª parte - Opcional 
Estas questões finais são opcionais. Responda apenas se assim entender. 
Tem alguns comentários finais sobre a revisão de artigos ou sobre este 
questionário? 
• Boa sorte. 
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• A revisao tecnica parece-me mais importante que a linguística 
• Não! 
• Considero que a revisão é um passo importante no processo de criação de um artigo 

científico. Ajuda o autor a mostrar melhor o seu trabalho e aumenta claramente a 
probabilidade de o seu trabalho ser publicado. 

• Acho que o questionário abrange grande parte dos pontos que estão inerentes na 
escrita de um artigo. Penso que por vezes a revisão assume um papel de destaque 
quando o artigo foge da objectividade do trabalho e não consegue per si, justificar o 
seu interesse científico. 

• Não. 
• Que tal abordar as quantias pedidas para revisão/tradução dos artigos e o grau de 

satisfação dos mesmos. 
• Na actualidade, devido à quantidade de informação que é necessária geral torna-se 

precisa a aquisição de competências em áreas transversais que cruzam os saberes 
científicos, técnicos em vários domínios e ainda, os linguísticos. Por este motivo 
fala-se do conceito de multidisciplinariedade. A revisão de artigos é sem dúvida um 
aspecto que contribui para o sucesso da publicação, até porque, influencia aquele que 
vai ler (o editor). 

Number of daily responses 


