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RESUMO 

A criação de um guia de estilo: uma proposta de trabalho 

Filipe José de Freitas Gonçalves 

Este relatório pretende demonstrar a importância da existência de guias de estilo nas 

empresas de tradução. Apresenta-se uma proposta de um guia de estilo decorrente do 

trabalho realizado ao longo de 400 horas de estágio na empresa Found in Translation, 

Lda., culminando numa seleção de regras com o objetivo de uniformizar e harmonizar 

o estilo de escrita dos tradutores e revisores. Estas regras visam melhorar a qualidade 

e a consistência dos textos produzidos pelas equipas de tradutores e revisores da 

empresa.  

PALAVRAS-CHAVE: tradução técnica, revisão, guia de estilo, qualidade 

 

ABSTRACT 

Developing a style guide: a work proposal 

Filipe José de Freitas Gonçalves 

This report seeks to show the importance of style guides in translation companies. As a 

result of a 400-hour internship in the translation company Found in Translation, Lda., a 

proposal of a style guide is presented, leading to a selection of rules with the purpose 

to standardize and harmonize the writing style. These rules aim to improve the quality 

and consistency of the texts produced by the company’s translators and revisers 

teams. 

KEYWORDS: technical translation, revision, style guide, quality 
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INTRODUÇÃO 

 O presente relatório corresponde a um estágio de 400 horas realizado na 

empresa de tradução Found in Translation, e foi elaborado no âmbito da componente 

não letiva do Mestrado em Tradução, na Área de Especialização em Inglês. 

 O primeiro capítulo começa por apresentar e caraterizar a empresa de 

tradução, assim como os diferentes tipos e métodos de trabalho, nomeadamente a 

tradução, a revisão e o Language Sign-Off, sendo que cada um se insere numa 

determinada etapa dos projetos de tradução. Em seguida, apresenta o fluxo de 

trabalho dos projetos de tradução que chegam à empresa, assim como os seus 

agentes. Por fim, explica, de forma pormenorizada, o processo de tradução de um dos 

clientes da empresa. 

 O segundo capítulo analisa um caso prático de tradução e revisão desenvolvido 

durante o estágio. A análise incide sobre vários problemas tradutórios, como por 

exemplo, a tradução literal, a terminologia ou o cumprimento das normas da língua e 

cultura de chegada. Além destes, é abordado ainda um erro presente no texto de 

partida, explicando as medidas tomadas para a sua eventual correção. 

 Por último, o terceiro capítulo apresenta a base subjacente à criação de um 

guia de estilo para a empresa, o qual visa harmonizar, uniformizar e normalizar o estilo 

de escrita dos textos produzidos, por forma a manter e melhorar a qualidade e a 

consistência dos mesmos. Assim, pretende-se eliminar a arbitrariedade associada às 

opções e às decisões que os tradutores têm de tomar no exercício das suas funções. 

 

CAPÍTULO 1: CARATERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

1.1 Caraterização da empresa de acolhimento 

A Found in Translation (FIT) é uma empresa de tradução que presta serviços 

linguísticos e de comunicação em vários idiomas em especial na área da tecnologia, ou 
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seja, a generalidade do trabalho consiste na tradução e localização no âmbito das 

tecnologias de informação, principalmente software e aplicações. Por outras palavras, 

a tradução técnica é a área de destaque a nível de volume de trabalho. Os principais 

textos traduzidos pela FIT são manuais de instruções de equipamentos, os quais 

abrangem áreas como a mecânica, engenharia, medicina, entre outras, e ainda 

manuais de formação de funcionários de empresas. O objetivo do tradutor é transmitir 

informação técnica, seguindo as convenções da língua de chegada (LC) para que o 

público-alvo possa utilizar tal informação de forma fácil, apropriada e eficaz, e não 

reproduzir o TP ou espelhar o seu estilo ou linguagem, tal como Jody Byrne menciona: 

“The purpose of technical translation is, therefore, to present new technical 

information to a new audience, not to reproduce the source text, per se, or reflect its 

style or language.” (2006: 10) 

 Além da tradução de manuais e localização de software acrescem ainda as 

áreas de multimédia, marketing e publicidade, isto é, tradução criativa e 

“transcriação”, nas quais é necessária uma abordagem mais imaginativa e ainda menos 

literal. Traduzem-se anúncios televisivos, catálogos e folhetos dos mais variados 

produtos e áreas. Por fim, realizam-se traduções jurídicas, principalmente de termos e 

condições de produtos e/ou serviços. 

Em termos de idiomas, a FIT trabalha com várias combinações, as quais incluem 

o português, o português do Brasil, o inglês, o espanhol, o alemão, o italiano, o francês 

e o neerlandês, sendo que a variante mais requisitada é a de inglês-português. Para tal, 

a empresa trabalha com cerca de 40 tradutores externos, cada qual com uma área de 

especialização de acordo com as necessidades da empresa. Os projetos são 

distribuídos consoante o cliente, a especialização, a disponibilidade do tradutor e o 

prazo de entrega. Desta forma, um tradutor que trabalhe regularmente para um 

determinado cliente desenvolve um conhecimento mais aprofundado dos requisitos, 

das necessidades e das preferências do mesmo ao longo do tempo. Além disso, terá 

mais facilidade no que diz respeito aos processos tradutórios exigidos pelo cliente, 

agilizando todo o processo e aumentando tanto a qualidade do produto final como o 

volume de produção do tradutor. Internamente, a empresa é composta por três 

gestores de projeto e três tradutores/revisores, estando estes também encarregados 
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do controlo de qualidade. O diagrama seguinte ilustra os possíveis fluxos de trabalho 

dos projetos de tradução da FIT, assim como os seus agentes: 

 

Figura 1: Diagrama do fluxo de trabalho dos projetos de tradução 

 

1.2 Os diferentes métodos de trabalho 

 A maior parte do volume de trabalho da FIT (95%) provém do estrangeiro, quer 

de clientes diretos, quer de empresas de tradução e/ou marketing. Destas últimas, 

destacam-se a Lionbridge, a Hogarth e a Sajan enquanto clientes intermediários, sendo 

que cada uma tem os seus próprios processos de tradução e métodos de trabalho. 

Cliente direto/final 

Found in Translation 

Gestor de projeto 

Tradutor(es) interno(s) ou 
externo(s) 

Gestor de projeto 

Controlo da qualidade 

Gestor de projeto 

Cliente direto Cliente(s) intermediário(s) 

Cliente final 

Cliente(s) intermediário(s) 
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Desta forma, os tradutores, internos e externos, e gestores de projeto da FIT têm de 

ser versáteis para trabalhar, alternadamente, com diferentes processos e ferramentas 

de tradução, de acordo com as preferências e exigências dos clientes que contratam os 

seus serviços. Além disso, os projetos de tradução são acompanhados, quando 

disponíveis, pelo guia de estilo da empresa, por materiais de referência (formato final 

do trabalho na língua de partida (LP), glossários elaborados pelos clientes, listas DNT1 

(Do Not Translate)) e outras informações ou documentos pertinentes para a realização 

de uma tradução final de qualidade. Sabe-se que, por vezes, no mercado de tradução 

nem todas as informações que partem do cliente chegam ao tradutor, 

comprometendo assim a qualidade do produto final. Contudo, o estágio na FIT e o 

conhecimento entretanto adquirido nesta empresa sobre a generalidade dos 

procedimentos levados a cabo em cada projeto, considero possível enquadrar a 

mesma na caraterização que Jody Byrne faz em relação à perda de informação entre os 

agentes envolvidos nos projetos de tradução: 

(…) certain agencies have robust processes in place to ensure that 

translators are given detailed information such as whether the text is for 

publication or for information purposes, whether specialised terminology or 

style guides need to be used and so on.” (2006: 13) 

Desta forma, quebra-se qualquer hiato que possa existir entre o tradutor e o 

gestor de projeto, evitando quaisquer perdas de informação na distribuição dos 

projetos de tradução. 

 Em seguida, serão explicados, resumidamente, os vários procedimentos para a 

realização dos diferentes tipos de serviços contratados. 

 

1.2.1 Tradução 

 Dependendo das indicações do cliente, utilizam-se como ferramentas de 

tradução assistidas por computador o Translation Workspace (TW), o SDL Trados 2014, 
                                                           
1
 As DNT são listas elaboradas pelo cliente com terminologia que o cliente não quer que se traduza nem 

localize. 
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o Trados TagEditor 2007 e o Google Translate Toolkit (GTT), existindo contudo muitas 

outras ferramentas para além destas. Quando não é exigida a utilização de qualquer 

das ferramentas referidas, é possível optar por realizar a tradução diretamente no 

Microsoft Excel (nos casos em que o ficheiro enviado pelo cliente se encontra neste 

formato), com as macros (conjunto de comandos pré-programados) do cliente 

ativadas. A imagem seguinte ilustra um desses casos: 

 

 

  Imagem 1: Ficheiro para tradução em Microsoft Excel 

 A coluna A indica o número do segmento, a B a percentagem de 

correspondência dos segmentos e a C informa que o segmento provém de uma 

memória de tradução. As colunas D e E correspondem ao TP e ao TC, respetivamente. 

Já a coluna G corresponde às macros, sendo que as caixas demarcadas a amarelo 

indicam que o respetivo segmento contém uma macro, e a coluna F apresenta o 

número da macro. Desta forma, ao traduzir-se, por exemplo “Torque converter:” por 

“Conversor de binário:” no segmento 1521, a tradução será automaticamente inserida 

no segmento 1526. As macros são programadas para segmentos iguais dentro de um 

ficheiro, poupando assim trabalho ao tradutor e diminuindo a possibilidade de 

ocorrência de inconsistências. 

Nestes casos, recorre-se às memórias de tradução, se disponíveis, utilizando o 

programa para o qual estão formatadas (por ex. Translation Workspace ou SDL 

Trados), sendo que, no final do trabalho é necessário atualizá-las. Note-se que a 

memória não é atualizada automaticamente, visto que não se está a traduzir num 
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programa de tradução assistida. Para alguns clientes, é necessário enviar um 

comprovativo da atualização da memória de tradução após a conclusão do projeto. 

Para realizar uma tradução de qualidade é essencial consultar os ficheiros de 

referência disponibilizados pelo cliente, o glossário do cliente, as memórias de 

tradução, o guia de estilo e, se disponíveis, as listas DNT, para além de outros 

auxiliares de tradução eventualmente fornecidos pelo cliente. 

As tarefas designadas por Klaus Schubert para a realização de trabalhos de 

tradução espelham o trabalho realizado na empresa: “[…] receiving the source 

document, receiving the job specifications, researching information, planning the 

workpiece, translating, formatting, revising e finalising” (2009: 22). 

 

1.2.2 Revisão 

 Após a realização da tradução inicia-se o processo de revisão. Este é realizado 

segundo as quatro categorias de parâmetros de Brian Mossop, a saber: “Transfer”, a 

qual implica verificar se a mensagem do TC reflete a do TP e se não há frases ou 

segmentos por traduzir; “Content”, que engloba problemas de lógica (frases sem 

sentido), de factos ou de conceitos (por ex., não se põe gasolina num carro a gasóleo) 

os quais podem, inclusive, ter origem no TP; “Language”, a qual abrange a fluidez do 

texto, a adequação do estilo, a linguagem, a terminologia e os idiomatismos, assim 

como os erros gramaticais, ortográficos e de pontuação; por fim, “Presentation”, ou 

seja, problemas de formatação e organização (2007: 99-113). Contudo, e como 

Mossop acrescenta: 

In professional work, one does not have all the time in the world. (...) 

Economic considerations come into play (…). You must therefore consider 

whether you are going to do a time-consuming full revision of the text, 

checking for problems in all four groups of parameters. (2007: 114) 

Assim, nem sempre é possível ou necessário realizar uma revisão integral e de 

acordo com todos os parâmetros referidos. Quando digo necessário, refiro-me a um 
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conjunto de fatores que podem estar ou não presentes, tal como Brian Mossop 

explica: 

The degree of revision effort [by the second translator or reviser] may 

depend on the importance of the job (…). Effort may also depend on the 

reviser’s confidence in the translator (has he or she produced many 

excellent translations in this field before?). Where there is high confidence, 

or the text is of lower importance, revision may be partial: the reviser does 

not bother to look over the entire text. Indeed, since revision by a second 

translator adds considerable to the cost of translation, and to the time 

required to complete a job, it may not be done at all with less important 

texts, or those by translators known to be reliable. (2011: 137) 

Assim, podem realizar-se revisões recorrendo a apenas alguns parâmetros 

dependendo do prazo de entrega, do conhecimento do revisor em relação à qualidade 

do trabalho do tradutor, o público-alvo, o “tempo de vida” do texto, o objetivo do 

texto, a forma como será lido, o local, e, por fim, as condições em que o texto foi 

traduzido, isto é, se o prazo era reduzido e foi traduzido num período de tempo 

inferior ao razoável. Conforme os fatores aplicados à tradução, o revisor poderá 

realizar revisões mais demoradas ou curtas, parciais ou integrais. 

Além da revisão é obrigatório utilizar a Linguistic Toolbox (TLB) nos trabalhos 

realizados para a Lionbridge. A LTB é um software que realiza o pré- e pós-

processamento de documentos para tradução ou já traduzidos tendo em vista o 

controlo de qualidade. Nesta é possível utilizar pré-configurações (e outras 

configurações que o cliente envie), as quais identificam inconsistências terminológicas, 

incoerências na utilização de maiúsculas e minúsculas, assim como a pontuação 

correta de números decimais. Verifica ainda se os algarismos presentes no TP se 

encontram no TC, o formato das datas de acordo com as convenções da LC, erros 

ortográficos, palavras tabus, utilização do novo ou antigo Acordo Ortográfico (AO), 

entre outros. O programa gera um relatório no qual regista os erros encontrados. Este 

relatório inclui uma coluna, na qual é necessário preencher com uma de duas opções: 

Ignore e Mark. A primeira serve para indicar que o erro identificado é falso, isto é, o 
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erro identificado pelo software não é, na realidade, um erro. Por exemplo, se existe 

um travessão no TP que o tradutor substituiu propositadamente por um outro sinal de 

pontuação no TC, a LTB irá apresentar essa situação como um erro e, como tal, deve 

ser ignorada. A segunda opção indica que o erro foi identificado e corrigido pelo 

revisor. Este relatório tem de estar devidamente preenchido para ser entregue ao 

cliente. Para outros clientes que não exigem a utilização da LTB, opta-se, contudo, por 

utilizá-lo visto que complementa o trabalho de revisão e ajuda a evitar que certos 

erros passem despercebidos. 

 

1.2.3 Language Sign-Off 

Hoje em dia, os projetos que chegam a uma empresa de tradução já não se 

resumem a traduções e revisões. Os clientes que valorizam a qualidade não dão o 

trabalho por terminado assim que têm o texto traduzido e revisto em sua posse, o qual 

é, geralmente, traduzido segmento a segmento, num universo de centenas ou 

milhares de palavras e códigos de formatação. Como os tradutores não são máquinas 

infalíveis, podem ocorrer erros de tradução, tais como erros ortográficos, maiúsculas 

ou minúsculas mal empregues, negritos e itálicos mal atribuídos, problemas de 

contexto, equivalências inadequadas, entre outros. Para corrigir estes erros, recorre-se 

a um processo denominado como Language Sign-Off (LSO). Depois de o cliente 

receber e formatar a tradução (geralmente em PDF), envia para a empresa de 

tradução o texto de partida (TP) e o texto de chegada (TC) finais, os quais estão 

praticamente prontos para publicação. O revisor irá comparar o TP e o TC para rever e 

identificar problemas com a estrutura das frases, consistência terminológica, 

colocação adequada de negritos, itálicos e sublinhados, carateres danificados, erros de 

tradução e elementos não traduzidos. Contudo, não é o revisor que implementa as 

alterações, mas a Desktop Publishing Team (Equipa de Edição Eletrónica) do cliente. O 

revisor tem de introduzir notas e comentários no documento para a referida equipa 

proceder à introdução das alterações. Além disso, é enviado um ficheiro Excel com 

todos os segmentos do texto em questão, no qual também têm de ser implementadas 

as alterações. Este ficheiro servirá para atualizar a memória de tradução do cliente. 
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Em suma, esta é a última oportunidade para realizar as alterações necessárias antes da 

publicação ou divulgação do texto traduzido. 

 

1.3 Um processo de tradução 

 De seguida, passarei a exemplificar o processo de tradução de um cliente 

regular da FIT. O processo para concluir um projeto de tradução é complexo, pois 

requer a utilização de vários programas de software, seguindo escrupulosamente a 

seguinte sequência: 

I. Consultar todas as instruções para o projeto 

Em primeiro lugar, é necessário consultar todas as instruções 

disponibilizadas para a realização do projeto. Juntamente com o(s) ficheiro(s) a 

traduzir, o cliente envia algumas diretrizes num ficheiro Excel denominado 

Linguistic Instructions. Este também inclui instruções sobre os processos de 

tradução, revisão, entrega, colocação de dúvidas e a lista de deliverables2. 

Depois de concluir todo o projeto, é necessário preencher uma lista de 

verificação incluída nas Linguistic Instructions e introduzir o número de 

identificação do tradutor. 

II.  Traduzir numa ferramenta de tradução assistida por computador 

determinada pelo cliente 

É necessário traduzir no Google Translate Toolkit, no qual o tradutor 

acede aos glossários e memórias de tradução, tendo também acesso a uma 

área na qual pode colocar dúvidas relacionadas com a tradução. Além disso, é 

necessário seguir rigorosamente o guia de estilo do cliente. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Deliverables são os ficheiros que o tradutor tem de entregar ao cliente. Estes são: o ficheiro xliff gerado 

pelo programa FPADA, as Linguistic Instructions preenchidas e o relatório da LTB preenchido. 
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III. Gerar um ficheiro xliff 

Após a tradução, é necessário converter o ficheiro traduzido em ficheiro 

xliff através do programa FPADA3, para, então, iniciar o processo de revisão no 

Translation Workspace, o qual só é compatível com ficheiros em formato xliff. 

IV. Revisão do ficheiro xliff 

É neste ficheiro que se procede à revisão da tradução, recorrendo a 

diversas ferramentas do Translation Workspace, tais como o Quality Assurance 

Check ou QA Check, o qual identifica problemas a nível dos segmentos e dos 

códigos informáticos e ainda o Corretor Ortográfico (Spell Check). Desta forma, 

corrigem-se eventuais erros linguísticos e também erros relacionados com 

códigos informáticos que possam estar incluídos no corpo do texto a traduzir. 

Neste passo é também necessário utilizar a LTB, utilizando as últimas 

pré-configurações do cliente as quais são atualizadas semanalmente. As 

correções decorrentes da revisão devem ser realizadas, quer no ficheiro xliff, 

quer na tradução no Google Translate Toolkit. 

V. Compactar os ficheiros a entregar num ficheiro ZIP 

Por último, é necessário reunir todos os ficheiros na ferramenta Vendor 

Kit Designer4 (VKD) para gerar um ficheiro ZIP, o qual será enviado ao cliente. 

Esses ficheiros são: as Linguistic Instructions devidamente preenchidas, o(s) 

ficheiro(s) xliff e o relatório gerado pelo LTB também preenchido. A tradução 

propriamente dita é enviada diretamente pelo Google Translate Toolkit. 

 Para este cliente em específico é necessário seguir este complexo 

procedimento que recorre a cinco diferentes programas, independentemente do 

número de palavras a traduzir. Posteriormente, as traduções são revistas por revisores 

do cliente, os quais apresentam alternativas e/ou correções. Estas podem ser 

refutadas pelos tradutores, caso não estejam de acordo, munindo-se para tal do guia 

de estilo, dos termos aprovados no glossário e ainda das memórias de tradução. As 

                                                           
3
 O FPADA é um programa criado pela Lionbridge, o qual permite converter um ficheiro em xliff. 

4
 O VKD é uma ferramenta que compacta vários ficheiros num ZIP. Além disto, verifica automaticamente 

a informação presente nos deliverables (ver nota 2), por exemplo, o relatório da LTB preenchido ou a 

identificação do tradutor. Caso falte informação, não permite avançar para a compactação. 
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dúvidas que possam ser colocadas durante a tradução são igualmente tratadas com 

estes revisores. 

 Como podemos ver, o trabalho de um tradutor no mercado atual não se 

resume às competências linguísticas, mas também às tecnológicas, tal como o grupo 

de investigação PACTE (Process in the Acquisition of Translation Competence and 

Evaluation) da Universitat Autónoma de Barcelona o indica. Assim, segundo este 

grupo, as competências tradutórias englobam: “The bilingual sub-competence; extra-

linguistic sub-competence; knowledge about translation sub-competence; 

instrumental sub-competence; strategic sub-competence; psycho-physiological 

components”. (PACTE, 2003: 58-59) 

 

CAPÍTULO 2: CASO PRÁTICO DE TRADUÇÃO E REVISÃO 

 Ao longo do estágio traduzi e revi cerca de 47 mil palavras divididas por 47 

projetos, de inglês para português, dado que, como já foi referido anteriormente, esta 

é a variante mais requisitada. A maioria consistia em tradução e/ou revisão de 

documentação técnica, tal como Klaus Schubert a carateriza: “manuals for the 

installation, operation, maintenance, repair or disposal of technical products such as 

devices, engines or software systems” (2010: 351). Além destes, também se realizaram 

trabalhos de tradução e/ou revisão de material de marketing (folhetos informativos e 

anúncios de televisão), publicidade, programas de software, alguns textos da área 

jurídica, discursos, aplicações para telemóvel, entre outros. Em suma, e tendo por base 

a tipologia de textos proposta por Katharina Reiss (apud Munday, 2001: 74), lidei com 

textos do tipo informativo, expressivo e apelativo, quer de forma isolada, quer em 

conjunto. 

 Neste capítulo analiso um desses projetos de tradução. Contudo, antes de 

começar a análise, julgo necessário explicar o que são correspondências, pois estas são 

importantes para compreender a parte do processo de revisão aqui também tratado. 

Estas provêm de uma análise realizada automaticamente por um programa de 

tradução assistida por computador (CAT Tool) em memórias de tradução, a qual deteta 
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as referidas correspondências. Um segmento terá um valor de 100% se for exatamente 

igual a um outro já traduzido e que esteja na memória de tradução. Por outro lado, se 

o segmento for semelhante mas faltar algum elemento, ou houver elementos a mais 

ou diferentes, será atribuída outra percentagem de correspondência, ou seja, será 

uma correspondência parcial. Vejamos a seguinte tabela: 

 

 

Como se pode ver, o primeiro caso significa que a frase do segmento do TP já 

existia na memória de tradução, logo obtivemos uma correspondência de 100%. No 

segundo, falta um ponto final e, por isso, é-nos dada uma correspondência parcial de 

95%. Já no último, uma vez que há um elemento dos segmentos do TP e do TC que não 

são iguais – as palavras positive e negativo – e contendo a memória de tradução 

apenas a primeira, obtemos uma correspondência de 84%. 

Passando, então, à análise, o projeto de tradução era um manual de 

proprietário de um carro de golfe, o qual era constituído por aproximadamente 18 mil 

palavras, sendo que cerca de 15 mil eram para revisão, de acordo com as instruções 

enviadas pelo cliente. A maioria dos segmentos para revisão eram correspondências 

entre 90% e 100%. Assim, dado que as palavras para tradução eram relativamente 

poucas, cerca de 3 mil, e porque não havia nenhuma memória de tradução à qual 

recorrer, decidiu-se realizar a tradução e revisão diretamente no ficheiro Excel. No 

processo de revisão era necessário utilizar a LTB, tal como em todos os projetos da FIT 

dadas as vantagens anteriormente referidas e, como material de referência, foi 

disponibilizada a versão em PDF do documento na LP e algumas indicações do gestor 

 Memória de Tradução Segmento do Texto de 

Partida 

Segmento do Texto de 

Chegada 

100% Remove the negative 
battery cable. 

Remove the negative battery 

cable. 

Remova o cabo negativo 

da bateria. 

95% Remove the negative 
battery cable. 

Remove the negative battery 

cable 

Remova o cabo negativo 

da bateria. 

84% Remove the negative 
battery cable. 

Remove the positive battery 

cable. 

Remova o cabo negativo 

da bateria. 
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de projeto da empresa intermediária: algumas unidades imperiais e do sistema 

internacional de unidades estavam trocadas; espaçamento incorreto junto a códigos 

informáticos; e alguns erros na apresentação de medidas, isto é, por exemplo, em vez 

de “xx lb (xx kg)” estava “xx kg (xx kg)”. Desta forma, já estava preparado para procurar 

colmatar estas lacunas, quer na tradução, quer na revisão. Por último, apesar de se 

desconhecer se era para utilizar a nova ortografia, após consultar parte da tradução, 

concluí que se devia utilizar a antiga devido à predominância de utilização da mesma. 

Refira-se ainda que após esta consulta foi possível concluir que a inconsistência 

presente nas correspondências sugeria que a tradução teria sido realizada por vários 

tradutores e não apenas por um. Na realidade, não se conseguiu apurar se estas 

correspondências tinham sido geradas por um software de tradução assistida por 

computador com recurso a memórias de tradução ou se o projeto tinha sido realmente 

traduzido por um ou vários tradutores. Esta questão será entretanto abordada 

adiante. 

 Antes de iniciar a análise dos erros de tradução, é necessário definir o que se 

entende por erro de tradução. Assim, tem-se por base a definição de Hurtado Albir: 

Error de traducción: Equivalencia de traducción inadecuada. Los errores de 

traducción se determinan según criterios textuales, contextuales y 

funcionales. Los errores de traducción pueden afectar al sentido del texto 

original (adición, supresión, contrasentido, falso sentido, sin sentido, no 

mismo sentido, inadecuación de variación lingüística) y/o a la reformulación 

en la lengua de llegada (ortografía, léxico, gramática, coherencia e cohesión, 

estilística). Las técnicas de traducción pueden utilizarse para identificar 

errores de traducción cuando su uso es inadecuado por no ser pertinentes o 

estar mal utilizadas, originando transposiciones erróneas, modulaciones 

erróneas, amplificaciones erróneas, etc. (2001: 636) 

 A análise será realizada por categorias, cada qual correspondendo a uma 

técnica de tradução mal empregue ou não empregue de todo. Note-se que este 

projeto tinha um prazo de 5 dias e não estava previsto, de todo, que as 

correspondências, incluindo as de 100%, enviadas pelo cliente precisassem de uma 
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revisão tão aprofundada. À medida que os erros surgiam e as correções se 

avolumavam, e o tempo escasseava, foi necessário adotar um processo de revisão 

mais acelerado, ainda que todo o texto tenha sido revisto, ou seja, não se tratou de 

uma revisão parcial. Procurei, tendo por base as quatro categorias de Brian Mossop, já 

acima mencionadas, problemas de conteúdo e transferência em detrimento dos 

problemas de linguagem e de apresentação. 

 Na altura em que este projeto estava a ser desenvolvido surgiram outros dois 

projetos, nomeadamente dois Language Sign-Off (LSO) e duas traduções, os quais 

tinham de ser entregues antes do prazo de entrega previsto para o projeto de 

tradução aqui analisado. Apesar de não serem de grande volume, os processos de 

tradução e revisão, como já foi referido anteriormente, são diferentes de cliente para 

cliente, uns mais morosos que outros, o que implica sempre despender tempo 

adicional além do trabalho de tradução/revisão propriamente dito. Desta forma foi 

necessário alterar a estratégia de revisão, tal como Brian Mossop refere:  

In professional work, one does not have all the time in the world. And it is 

not just that the client is expecting the revised text by a particular, not far-

off date. Economic considerations come into play as well. (…) If you have 

several jobs going at once, you must also consider whether they all merit 

equal attention. (2007: 114) 

Passo, então, à análise propriamente dita. Note-se que apesar de não se saber 

se a tradução é da autoria de um ou mais tradutores, como já foi referido, irá 

denominar-se o ou os autores como “o tradutor”. Além disso, alguns dos exemplos 

que se seguem contêm mais do que um tipo de erro. Uma vez que a análise está a ser 

detalhada por categorias, só os erros da categoria em questão serão abordados. 

2.1 Tradução literal 

Tradução literal 

TP TC 

Tires: 18 x 8.5 – 8 tubeless, 4 ply rated 

 

Pneus: 18 x 8.,5 – 8 sem tubossem 

câmara-de-ar, 4 com telacom capacidade 

de resistência 
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Please contact your nearest [marca] 
dealer or distributor for information on 
how to properly recycle your batteries. 

Por favor, contacte o seuContacte o 

revendedor ou distribuidor [marca] mais 

próximo para obter informações sobre 

como reciclar adequadamente as suas 

baterias. 

Proposition 65 – State of California ProposiçãoProposta 65 – Estado da 
Califórnia 

Wear a full face shield and rubber gloves 
when working on or near batteries. 

Use uma máscara facial completa e luvas 
de borracha quando estiver a trabalhar 
em ou perto de baterias. 

 

  No mundo da tradução sabe-se que para se ser tradutor não basta ter 

conhecimento de duas ou mais línguas. Uma das ferramentas que qualquer 

profissional desta área deve possuir, além de bom senso, são capacidades de 

investigação e pesquisa, para além de compreender os princípios gerais da ciência e da 

tecnologia (Byrne, 2006: 6). Os dois primeiros erros poderiam ter sido facilmente 

evitados com uma simples pesquisa dos termos na LP, num motor de busca, caso o 

tradutor não estivesse seguro da sua tradução. Em vez disso, limitou-se a fazer uma 

tradução literal. No segundo caso, traduz literalmente a expressão “please”, a qual é 

muito utilizada na língua inglesa, mas não na portuguesa, devendo ser sempre omitida 

no âmbito da tradução técnica na língua portuguesa. No último caso, o tradutor 

deixou-se levar por um falso amigo. Em seguida, o tradutor decidiu, erroneamente, 

traduzir literalmente a palavra face, quando no substantivo máscara já está 

subentendido que se utiliza na cara. 

 

2.2 Omissão 

 

Omissão 

TP TC 

On a level surface, accelerate the vehicle 
to full speed and then release the 
accelerator pedal. 

AcelereNuma superfície plana, acelere o 
veículo até à velocidade máxima e, em 
seguida, liberte o pedal do acelerador. 
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Da mesma forma que, por vezes, o tradutor pode julgar necessário recorrer à 

adição em prol da melhor compreensão das instruções ou da segurança do leitor, 

também pode optar por recorrer à omissão para que o processo de comunicação seja 

o melhor possível. O tradutor aplicou esta técnica de forma errada ao omitir uma 

informação pertinente no TC. O facto de o leitor não ter acesso a essa informação 

poderia levar a que executasse a tarefa numa superfície não plana. Tal poderia colocar 

o utilizador do carro de golfe em perigo, visto não estar mencionado que deveria 

testar a travagem assistida pelo motor numa superfície plana. Assim, podemos 

concluir que é necessário fazer uma boa avaliação da informação que pretendemos 

adicionar ou omitir. 

A estratégia de adicionar e omitir informação também é defendida por 

Göpferich: 

(…) sometimes it is quite necessary to add additional information to a text to 

help ensure that the information and text are as usable and effective as 

possible. Similarly, some information needs to be omitted, condensed or 

made implicit because it is of less importance for the target audience, 

because it may not apply to the target audience’s particular situation or 

because it may result in confusion. Put simply, sometimes information must 

be sacrificed in order to protect the integrity of the communication. 

(apud Byrne 2006, 18) 

 

2.3 Erros de interpretação 

Erros de interpretação 

TP TC 

Shield eyes. TaparProteger os olhos. 

Precedent Golf Cars are available with 

either electric or gasoline power. 

Os Carros de Golfe anterioresPrecedent 

estão disponíveis tanto coma energia 

eléctrica comoou a gasolina. 

The vehicle should be easy to steer and 

should not have any play in the steering 

wheel. 

Direcção: Oo veículo deverá ser fácil de 

dirigirguiar e não deverá ter nenhuma 

execuçãofolga no volante. 
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 Os erros de interpretação constituem erros graves no que diz respeito a erros 

de tradução e, na generalidade dos casos, alteram completamente o sentido da frase. 

É o que acontece nos exemplos acima apresentados. Os erros de interpretação, de 

forma geral, podem causar imediatamente estranheza ao leitor e, principalmente, 

deveriam ser patentes para o tradutor/revisor. Senão vejamos: se o utilizador tapar os 

olhos para mexer ou reparar uma bateria, possivelmente, não conseguirá fazer nada; 

que utilidade tem a informação dos carros de golfe anteriores?; e o que será, 

perguntar-se-ia o leitor, execução no volante? Se estes erros não foram detetados pelo 

próprio tradutor, uma vez que não fazem sentido nenhum no contexto onde se 

inserem, poderiam e deveriam ter sido corrigidos, pelo menos, aquando da 

autorrevisão do tradutor, a qual poderá nem ter existido.  

 

2.4 Terminologia 

Terminologia 

TP TC 

Thoroughly clean front body, rear body, 

seats, battery compartment, and 

underside of vehicle. 

Cuidadosamente, limpe o corpo frontal, o 

corpo posteriorLimpe, cuidadosamente, a 

carroçaria dianteira, a carroçaria traseira, 

os assentos, o compartimento da bateria 

e o chassisa parte inferior do veículo. 

With the charger DC cord disconnected 
from the vehicle charger receptacle, 
connect the AC power supply cord to an 
AC outlet designed to provide the proper 
AC voltage for the charger. 

Com o cabo DCCC5 do carregador 
desligado do receptáculo do carregador 
do veículo, ligue o cabo de alimentação 
ACCA6 a uma tomada ACCA concebida 
para fornecer a voltagem AC 
corretatensão CA correcta para o 
carregador. 

Two year service by  trained technician 
only (every 200 hours of operation or 
every 400 rounds of golf) 

Serviço de dois anosDois anos de 
assistência apenas por um técnico com 
formação (a cada 200 horas de 
funcionamento ou 400 jogos de golfe) 

Use a 14 mm socket or wrench to remove 
the drain plug, turning it 
counterclockwise, and allow the engine 
oil to drain into the pan. 

Use um bocal ou uma chave de 
fendasinglesa de 14 mm para remover o 
bujão de drenagem, girando-o no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio e 

                                                           
5
 CC: Corrente Contínua é o equivalente de DC: Direct Current. 

6
 CA: Corrente Alternada é o equivalente de AC: Alternating Current. 
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deixe que o óleo do motor drene para o 
recipiente. 

Contact a local HVAC engineer. Contacte o seuum engenheiro local de 

sistemas de HVACAVAC7. 

 

Nestes segmentos é possível visualizar vários erros ao nível da terminologia 

técnica, os quais poderiam, por exemplo, levar o leitor a utilizar ferramentas 

inadequadas para determinadas tarefas ou a não compreender as instruções do 

manual devido à utilização de siglas não convencionais. Estes erros poderiam ter sido 

evitados caso o tradutor tivesse um bom comando da subcompetência instrumental, 

tal como proposto pelo grupo PACTE: 

Predominantly procedural knowledge related to the use of documentation 

sources and information and communication technologies applied to 

translation: dictionaries of all kinds, encyclopaedias, grammars, style books, 

parallel texts, electronic corpora, searchers, etc. (PACTE, 2003: 59) 

 

2.5 Cumprimento das normas da LC e CC 

 

No caso da tradução técnica, é necessário adotar normas orientadas para a LC, 

isto é, sempre que possível, o tradutor deve seguir as normas da LC e da CC, por forma 

                                                           
7
 AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) é o equivalente de HVAC (heating, ventilating and 

air conditioning). 

Cumprimento das normas da LC e CC 

TP TC 

Check brake shoes; replace if necessary. Verifique os calços dos travões; 

substitua.Substitua se necessário. 

Check engine oil level; change if 
necessary. 

Verifique o nível do óleo do motor; 
mude.Mude, se necessário. 

Fuel: Check fuel level. Combustível: Vverifique o nível de 
combustível. 

If in English, this manual is the Original 
Instructions provided by the 
manufacturer. 

Se estiver em Inglêsinglês, este manual 
constitui as instruções originais 
fornecidas pelo fabricante. 
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a alcançar um produto final aceitável na CC, o qual determina a sua aceitabilidade, tal 

como Toury define:  

(…) whereas adherence to source norms determines a translation’s 

adequacy as compared to the source text, subscription to norms originating 

in the target culture determines its acceptability. (1995: 57) 

Assim, no contexto da tradução técnica, o principal objetivo do tradutor é 

produzir um texto com o maior nível de aceitabilidade possível, tal como Jody Byrne 

refere, quando estabelece uma relação entre as ideias de Toury e esta área da 

tradução: 

(…) in general, the aim of a technical translation is to achieve a high level of 

acceptability, primarily because technical texts, particularly instructional 

texts, are intended to function first and foremost as a target language text. 

(2006: 24) 

Contudo, isto não significa que o tradutor tenha de adotar uma abordagem 

radical. Ele pode seguir uma abordagem orientada para a LC e para as respetivas 

normas, porém, por vezes pode ter de recorrer a normas orientadas para a LP: 

(…) on a macro-level, the text may subscribe to target culture norms but on 

a micro-level, not all translation choices and strategies need to comply with 

the overall macro-level strategy. In effect, we can see that we can still 

produce a target-orientated text even if we have to resort on occasions to 

source-orientated strategies on a lower level. (ibidem) 

 Tendo isto em conta, podemos ver que o tradutor não esteve atento às normas 

da LC, construindo frases com pontuação pouco frequente e cometendo erros ao 

seguir as maiúsculas da LP após os dois pontos e ao maiusculizar o substantivo inglês. 
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2.6 Inconsistência 

Inconsistência 

TP TC 

 

 

Turn the key switch to the OFF position, 

then remove the key. 

Rode o interruptorcomutador de chave 

para a posição OFF e depois retire a 

chave. 

Rode o interruptor de chave para a 

posição OFF (DESLIGADO) e depois retire 

a chave. 

Rode o interruptor de chave para a 
posição DESLIGADO e depois retire a 
chave. 

 

 Referi anteriormente que não se sabe se este projeto foi traduzido por um ou 

mais tradutores. Inconsistências de traduções ao longo da tradução como estas 

reforçam a ideia de ter havido mais do que um tradutor. Contudo, o facto de a maioria 

dos segmentos do projeto ter um valor de correspondência de entre 90% e 100% pode 

indicar que estes segmentos provinham de traduções realizadas no âmbito de outros 

projetos, traduzidos por vários tradutores e recuperadas através das memórias de 

tradução para este projeto. Esta será a conclusão mais plausível, visto haver várias 

inconsistências em todo o texto. De acrescentar que, dadas as inconsistências é 

possível identificar três estratégias de tradução diferentes aplicadas: a primeira 

estratégia não engloba a tradução de “OFF”, uma vez que não havia qualquer 

indicação de que a posição “OFF” iria ser traduzida no equipamento; a segunda passa 

por apresentar a designação da posição do interruptor e a respetiva tradução entre 

parêntesis; e a última estratégia, e a única que se pode considerar errada, traduz a 

designação da posição. Contudo, caso o leitor procurasse a posição “DESLIGADO” no 

veículo, não a iria encontrar. De salientar que optei pela primeira opção, dado os 

significados das palavras On e Off serem amplamente conhecidos e utilizados em 

equipamentos, para além de não se encontrarem traduzidos no equipamento do 

veículo. Além disso, foi corrigida a tradução do termo “key switch”. 

Estas inconsistências podem indicar que os segmentos deste projeto provêm de 

trabalhos anteriores de, pelo menos, três tradutores. Esta situação levou a que, 
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enquanto revisor, tivesse de procurar identificar não só erros tradutórios, como 

inconsistências a este nível. 

 

2.7 Erros no texto de partida 

 Os erros nos textos de partida não são comuns, contudo podem sempre surgir. 

Faz parte das competências do tradutor ou do revisor, ao analisar o texto que tem para 

traduzir ou rever, respetivamente, avisar o cliente sobre alguma incoerência que 

encontre. Foi o que aconteceu neste projeto de tradução e que pode ser consultado 

no Anexo II. No carro de golfe existe um comutador de bloqueio do Ponto-morto com 

a denominação MAINTENANCE/OPERATE. Além deste, existe o manípulo 

FORWARD/REVERSE, o qual serve para selecionar a marcha (para a frente ou para 

trás). Segundo o manual, se o comutador estiver na posição MAINTENANCE o carro 

não funcionará a não ser com o manípulo na posição de Ponto-morto. Nesta posição, o 

carro está pronto para ser alvo de reparações ou manutenções em segurança. 

Na posição OPERATE, o carro está pronto a funcionar, quer em marcha para a frente, 

quer em marcha atrás, situação em que o utilizador pode então utilizar o manípulo 

FORWARD/REVERSE. Ora, o problema é que posteriormente surge uma referência a 

um comutador MAINTENANCE/SERVICE, o qual tem as mesmas funções do comutador 

de bloqueio do Ponto-morto acima mencionado. A juntar-se a isto, as razões para que 

o erro fosse detetado foram: a contradição entre as palavras maintenance8 e service9, 

as quais têm definições aproximadas e o facto de, 3 semanas antes, ter traduzido os 

autocolantes de segurança para o mesmo cliente. Após comparar a figura do 

comutador presente no manual com a figura do autocolante traduzido por mim 

semanas antes, concluí que, muito provavelmente se tratava de um erro. 

Assim, tratou-se de informar o cliente da incoerência identificada, mensagem que se 

pode ler no Anexo III. De salientar que até à data o cliente não informou a empresa se 

se tratava realmente de um erro ou não. Apesar disso, não tendo a certeza absoluta, 

até porque a melhor forma de verificar se existia erro ou não era perguntar aos 
                                                           
8
 Maintenance: the act of keeping something in good condition by checking or repairing it regularly. 

Oxford Learner’s Dictionaries Online. 
9
 Service: an examination of a vehicle or machine followed by any work that is necessary to keep it 

operating well. Oxford Learner’s Dictionaries Online. 



22 
 

autores do manual ou analisar o equipamento, acredito que fiz o que me competia, 

tentando salvaguardar a situação, ao identificar um erro que poderia ter 

consequências tanto para o cliente como para o utilizador, dado que procurei 

salvaguardar a segurança do utilizador e a do equipamento. Este procedimento é 

referido por Jody Byrne no que diz respeito à obrigação dos autores de manuais e 

tradutores de se certificarem de que os documentos contêm informação suficiente e 

correta para garantir o funcionamento de produtos e dispositivos em condições de 

segurança: 

(…) if a manual describing the procedure for repairing a machine vital 

information is missing or incomprehensible and could result in death or 

injury or damage to the machine, the translator needs to ensure that the 

information is either completely reformulated, supplemented and made 

explicit or at the very least brought to the attention of the client. 

(Byrne, 2006: 19) 

 

CAPÍTULO 3: CRIAÇÃO DE UM GUIA DE ESTILO 

 O principal objetivo de um guia de estilo é harmonizar, uniformizar e normalizar 

o estilo dos textos produzidos por uma entidade ou empresa. Por estilo entende-se um 

conjunto definido de convenções linguísticas que, no caso presente, todos os 

tradutores e revisores devem seguir, e não o estilo literário. Desta forma, a utilização 

de um guia de estilo que estabeleça um conjunto de regras e sugestões por parte de 

uma equipa composta por dezenas de pessoas levará a uma produção de textos com 

melhor qualidade e mais consistente. 

 Hoje em dia, são várias as instituições e empresas que se muniram de um guia 

de estilo ou códigos de redação para colmatar a subjetividade da linguagem e o 

contexto cultural de cada indivíduo, como a União Europeia (Código de Redação 

Interinstitucional) e empresas multinacionais como a Microsoft, a Hogarths, a 

Lionbridge ou a Google. A maior parte destes guias são extensivos e têm um grande 

número de regras, obrigando os seus utilizadores a um esforço redobrado, tal como 
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Jody Byrne explica, quando se indagou quanto à criação de um guia de estilo para a 

realização de um estudo: 

Another potential problem with style guides is that (…) a large number of 

rules will be needed. This introduces the problem of learning, memorising, 

practising and consistently using the rules. Depending on the number of 

rules, it may be impossible for one person to remember them all and then to 

use them consistently without some form of tool to ensure adherence to the 

style rules. Ultimately then, the best course of action is, perhaps, to opt for a 

fairly limited style guide which is easy to remember and implement. 

(2006: 211) 

 Assim, decidi, em conjunto com a FIT, que o adequado seria criar um guia de 

estilo prático e conciso, de fácil e rápida pesquisa, sem que fosse necessário um estudo 

exaustivo. Este destina-se a ser utilizado em todos os projetos, mas nunca se 

sobrepondo aos guias dos clientes, por forma a uniformizar o estilo de escrita nas 

situações em que as decisões e opções que o tradutor/revisor tomam são arbitrárias e 

facilitando, igualmente, a tomada das mesmas. Nos casos em que o glossário de um 

cliente não contenha referências a certas situações, o tradutor deverá tomar uma 

decisão com base nas regras estipuladas pelo guia de estilo da FIT. Será assim um 

material de referência obrigatório para todos os tradutores e revisores que trabalhem 

com a empresa e será enviado pelos gestores de projeto a toda a equipa interna e 

externa. 

O Guia de Estilo da FIT (Anexo I) foi criado com base na análise dos guias de 

estilo das instituições e empresas acima referidas, nas normas do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa de 1990, assim como na experiência adquirida na revisão de 

traduções durante o estágio. As regras foram adaptadas em função das necessidades e 

objetivos da empresa. Além disso, pretendeu-se que as regras fossem simples e claras. 

Em seguida serão fundamentadas todas as regras criadas, secção a secção. 

Note-se que este guia é um documento aberto, uma versão que servirá de base para 

um trabalho contínuo, podendo, certamente, ser alvo de atualizações ou introdução 

de novas regras. 
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3.1 Informação geral 

Antes de apresentar as regras propriamente ditas, realça-se os principais 

objetivos do guia de estilo. O TC deve ser produzido em função do público-alvo, ou 

seja, ao ser lido deve soar o mais natural possível. Por outras palavras, deve procurar 

produzir uma tradução com um elevado nível de aceitabilidade (acceptability), 

segundo a proposta de Toury referida anteriormente. 

Além disso, foi necessário tomar as devidas precauções em relação aos demais 

guias de estilo que os tradutores/revisores têm de utilizar diariamente. Assim, 

informa-se que, sempre que existir material do cliente (guias de estilo, glossários ou 

outros materiais de referência) num determinado projeto, este se sobrepõe às regras 

presentes no guia da FIT. Além disso, pelo facto de a utilização do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa de 1990 continuar a ser facultativa, considerou-se necessário 

esclarecer que algumas regras se aplicam apenas a textos nos quais a nova grafia é 

utilizada. 

 

3.2 Maiúsculas e minúsculas 

 As regras para a utilização das maiúsculas e minúsculas seguem as normas do 

novo AO. Contudo, abre-se uma exceção em textos jurídicos, como, por exemplo, 

“Termos de Utilização”. Isto porque se verifica que é recorrente a utilização de 

maiúsculas em alguns termos jurídicos. Segundo, relembra-se que não se deve seguir a 

utilização das maiúsculas do TP após o sinal de dois pontos, tal como é 

frequentemente observado na língua inglesa. São ainda relembradas as normas 

ortográficas para alguns substantivos, os quais se escreviam com maiúscula inicial 

antes da entrada em vigor do novo AO. Por último, sugere-se uma página na qual são 

apresentados exemplos para a utilização de maiúsculas e minúsculas segundo as 

normas da nova ortografia. 
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3.3 Pontuação 

 Dado que as convenções que regem a utilização dos sinais de pontuação são 

diferentes nos vários idiomas, considerou-se necessário esclarecer e estipular algumas 

regras. Nos manuais de utilizador ou de instruções é frequente surgirem listas no 

formato de marcas (bullet points). Nestes casos, a pontuação presente no TP deve ser 

sempre seguida. Por outro lado, em frases do TP nas quais é utilizado o ponto e vírgula 

ou travessões, não se deve seguir o TP, mas substituí-los, quando adequado e possível, 

por sinais de pontuação mais frequentemente utilizados na LC, ou seja, por pontos ou 

vírgulas. 

As aspas são outro sinal de pontuação abordado. Primeiro, as aspas a utilizar 

são as elevadas (“ “). Segundo, estas deverão ser colocadas antes dos sinais de 

pontuação ao contrário do que acontece no inglês. 

 

3.4 Abreviaturas, símbolos e unidades 

 Esta secção foi criada com o intuito de uniformizar a utilização de abreviaturas 

e de unidades e evitar a ocorrência de erros. Apesar de estas abreviaturas seguirem 

várias normas, quer nacionais, quer internacionais, estas são por vezes mal utilizadas, 

como por exemplo a utilização da abreviatura anglófona para corrente alternada e 

corrente contínua, ou a falta de um non-breaking space (espaço não separável) no 

símbolo de grau Celsius. Desta forma, e seguindo as normas do Sistema Internacional 

de Unidades (SI) e as normas da língua portuguesa, apresentam-se as abreviaturas 

mais recorrentes. Para facilitar a pesquisa, decidiu-se colocá-las por ordem alfabética. 

Por último, sugere-se um site para a conversão de medidas, se bem que a sua 

utilização seja facultativa. 

 

3.5 Acrónimos e siglas 

 Nesta secção, explica-se como devem ser utilizados e descritos os acrónimos e 

as siglas que são utilizados na LP, mas que têm uma tradução na língua portuguesa. 
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Desta forma, pretende-se que haja consistência na utilização e apresentação da 

designação destes. Além disso, tal como Jody Byrne (2006: 86) refere, o tradutor não 

pode partir do princípio que o leitor sabe a designação de acrónimos e siglas, pelo que 

é preferível apresentar as respetivas designações por forma a não afetar a clareza e a 

acessibilidade do texto. Contudo, abre-se uma exceção nos casos em que os acrónimos 

e siglas são amplamente conhecidos na cultura de chegada. 

 

3.6 Nomenclatura dos grandes números 

 Devido à divergência em relação à utilização de nomenclaturas para os grandes 

números, decidiu-se introduzir uma escala comparativa. Esta apresenta a 

nomenclatura utilizada em países como os Estados Unidos da América, Brasil ou Reino 

Unido (se bem que o último, inicialmente, também tenha adotado outra 

nomenclatura) e a utilizada na generalidade dos países europeus, incluindo Portugal. 

Esta denomina-se Regra N e foi estabelecida na 9.ª Conferência Geral de Pesos e 

Medidas em 1948, organizada pelo Bureau International des Poids et Mesures, sendo 

que a mesma regra é referida na portaria n.º 14 608, de 11 de novembro de 1953, na 

portaria n.º 17 052, de 4 de março de 1959, e também na norma NP 405 do Instituto 

Português de Qualidade. A diferença dos valores e dos seus substantivos verifica-se a 

partir de 109. Na nomenclatura utilizada em Portugal, 1 milhão corresponde a 106 

(1 000 000), 1  milhão de milhões a 109 (1 000 000 000), 1 bilião a 1012 

(1 000 000 000 000) e assim sucessivamente. Já na nomenclatura utilizada nos países 

anteriormente referidos, 1 million corresponde a 106, 1 billion a 109, 1 trillion a 1012. 

(Almeida, 2002: 183-84) 

 

3.7 Referências monetárias 

 Em relação aos valores monetários há que ter em atenção vários aspetos. 

Primeiro, só se efetuam conversões quando o cliente assim o indica. Para tal, 

sugerimos a utilização da ferramenta de conversão do Banco Central Europeu, na qual 

é possível selecionar uma data e consultar a respetiva taxa de câmbio. Segundo, dado 
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que existem várias convenções para a utilização dos símbolos das moedas, foi 

necessário estipular uma. Assim, e não havendo nenhuma convenção para a sua 

utilização, decidiu-se que a melhor opção seria seguir a forma mais recorrente em 

Portugal, a qual é também diretriz do Código de Redação Interinstitucional da União 

Europeia. Os códigos ISO ou símbolos das moedas, tal como o substantivo, colocam-se 

após o respetivo montante, seguido de um non-breaking space. Além disso, o tradutor 

deve seguir a utilização do TP, ou seja, se no TP se emprega o substantivo, deve 

optar-se pelo substantivo no TC e não pelo símbolo. Para facilitar a pesquisa de 

códigos ISO, colocou-se uma página online de referência da União Europeia. Por fim, 

indicam-se as abreviaturas de cêntimos. 

 

3.8 Números: vírgulas, pontos e espaços 

 Nesta secção, visa-se estabelecer uma regra para a utilização das vírgulas, dos 

pontos e dos espaços no que diz respeito aos números e ao símbolo de percentagem. 

Ao contrário do que acontece na língua inglesa, não se deve utilizar o ponto para 

dividir casas decimais, mas vírgulas. Acrescenta-se ainda que nunca se deve utilizar 

qualquer espaço entre um número e o sinal de percentagem (%). 

 Estipula-se também que os números com 5 ou mais dígitos devem ser 

separados por um non-breaking space (espaço não-separável), enquanto os inferiores 

a 5 dígitos não devem ser separados, nem por um espaço, nem por um ponto. 

 

3.9 Datas 

 No que diz respeito à apresentação de datas, deve seguir-se a forma 

portuguesa (dd/mm/aa). Na apresentação por extenso, não se deve omitir os artigos 

entre o dia, mês e ano. Estipulou-se ainda que as abreviaturas dos dias de semana e 

dos meses são constituídas pelas primeiras três letras do respetivo dia ou mês, sem 

qualquer acento e com um ponto. Por fim, faz-se uma referência à abreviatura de 

século, no singular e plural, as quais têm a particularidade de não omitir o acento, ao 

contrário da abreviatura de sábado, por exemplo. 
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3.10 Horas 

 A representação das horas deve ser escrita no formato de 24 horas, sendo que 

as horas e os minutos devem ser separados por um sinal de dois pontos, sem espaços. 

 

3.11 Determinantes possessivos 

 Devido ao facto de a utilização dos determinantes possessivos ser diferente na 

língua inglesa, exemplifica-se como se deve utilizá-los com dois exemplos, tendo como 

referência a língua inglesa. Além disso, no inglês é necessário recorrer aos pronomes 

pessoais para indicar o sujeito, ao contrário da língua portuguesa. Isto porque, 

gramaticalmente, o inglês é uma língua que não abre espaço à existência do sujeito 

nulo, ao contrário do português. 

 

3.12 Verbos 

 Nesta secção faz-se referência à utilização de algumas formas verbais. Na língua 

inglesa é frequente utilizar-se o gerúndio, ao contrário da língua portuguesa. 

Assim, deve traduzir-se, sempre que possível, o gerúndio pelo infinitivo. O infinitivo 

também deve ser utilizado em frases que se refiram a ações, nomes de comandos ou 

botões, opções e escolhas, e também em títulos. Por outro lado, o imperativo deve ser 

utilizado em frases que indiquem que o leitor pode ou tem de realizar uma ação, ou 

em frases que descrevam um procedimento. Por fim, esclarece-se a utilização do 

acento agudo na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo dos 

verbos da primeira conjugação, a qual segundo o novo AO é facultativa. 

Assim, o acento deve ser sempre utilizado, para que seja possível distinguir o pretérito 

perfeito do indicativo do presente do indicativo. 
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3.13 Traduções literais a evitar 

 Esta secção pretende eliminar a ocorrência de erros que ainda são recorrentes 

em tradução. De momento, é apenas constituída por três chamadas de atenção: a 

tradução literal do pronome pessoal “you” por “você”, a tradução da expressão 

“make sure”, a qual, por vezes, é traduzida por “certifique-se que”, omitindo a 

preposição “de” e a não omissão da expressão “por favor” em português, a qual parte 

da tradução literal de “please”, expressão muito utilizada em inglês. 

 Esta secção poderá ser desenvolvida no futuro, caso surjam problemas e/ou 

erros que se revelem sistemáticos. 

 

3.14 Acordo Ortográfico 

Hoje em dia, o mundo da tradução em Portugal está em constante sobressalto 

no que diz respeito à utilização da nova ortografia. Geralmente, a primeira dúvida que 

um tradutor coloca ao gestor de projeto ou cliente é se deve utilizar as normas do 

novo ou do antigo AO. Apesar de a maioria dos clientes já ter adotado o novo AO, 

ainda existem muitos que, pelas mais variadas razões, continuam a utilizar o anterior. 

Assim, e por forma a munir os tradutores com as melhores ferramentas existentes 

para a correta utilização do acordo, indica-se algumas ferramentas e recursos online. 

Estes são: os dicionários Priberam e da Porto Editora que apresentam as alterações de 

grafia; o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, um dos mais conceituados espaços online 

de informação e debate dos mais variados temas da língua portuguesa, o qual conta 

com um consultório onde é possível colocar e/ou consultar dúvidas relacionadas com 

ortografia, sintaxe, semântica, entre outros; e o programa Lince, o qual é gratuito e 

converte automaticamente os ficheiros de texto para a nova grafia. 
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CONCLUSÃO 

 

O estágio realizado na Found in Translation teve como objetivo a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante a componente letiva do Mestrado em Tradução, 

Especialização em Inglês e ainda a criação de um guia de estilo para a empresa. 

A introdução a várias ferramentas de tradução assistida por computador e o 

trabalho desenvolvido em diversos projetos de tradução e de revisão, na sua grande 

maioria inseridos na área da tradução técnica, serviram de base para a criação do guia 

de estilo. 

O guia de estilo aqui proposto pretende harmonizar e uniformizar o estilo de 

escrita das traduções produzidas pelas equipas de tradutores e revisores da empresa e 

assim manter e melhorar a qualidade das mesmas ao reduzir a ocorrência de erros que 

estejam, de alguma forma, relacionados com as regras presentes no mesmo. 

Além disso, por se tratar de um documento aberto, pretende-se que seja atualizado e 

complementado no futuro consoante as necessidades e objetivos da empresa e que 

acompanhe a natural evolução da língua. 

A nível pessoal, o trabalho desenvolvido no estágio revelou-se muito útil no que 

diz respeito à complementação da minha formação. O contacto com o mercado de 

tradução e o consequente conhecimento adquirido acerca de todos os processos que 

envolvem um projeto de tradução fizeram-me evoluir enquanto profissional e 

ajudaram-me a adaptar os meus métodos de trabalho para poder corresponder às 

necessidades dos clientes e, por sua vez, do mercado. O mundo da tradução está em 

constante evolução e é necessário acompanhar a tecnologia e tudo o que esta nos 

proporciona enquanto agentes da tradução. 
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ANEXO I – GUIA DE ESTILO DA FOUND IN TRANSLATION 

 

 

 

 

Informação geral 

Este Guia de Estilo tem como objetivo uniformizar o estilo de escrita da equipa 

de tradutores e revisores da Found in Translation. O texto de chegada deverá parecer 

o mais natural possível sem menosprezar o conteúdo do texto de partida. O tradutor 

deverá recorrer a todas as estratégias e técnicas tradutórias para produzir um texto 

que esteja de acordo com as regras gramaticais e sintáticas da língua de chegada. 

As regras presentes neste guia não devem ser consideradas sempre que 

existirem guias de estilo, glossários, materiais de referência ou qualquer outro tipo de 

indicações do cliente que sugiram outras regras ou particularidades. 

A utilização do novo ou antigo acordo ortográfico dependerá do critério do 

cliente. Em caso de dúvida, deve consultar as memórias de tradução ou perguntar ao 

gestor do projeto. Algumas regras presentes neste documento aplicam-se apenas a 

textos redigidos segundo o novo acordo ortográfico, pelo que é necessária cautela ao 

utilizá-las em projetos que requeiram a utilização do antigo acordo ortográfico. 

 

Maiúsculas e minúsculas 

Devem ser seguidas as regras relativas à utilização de maiúsculas e minúsculas 

da língua portuguesa. Desta forma, não se deve seguir, simplesmente, a utilização das 

mesmas no texto de partida. Utilizam-se minúsculas nos subtítulos de manuais, de 

ajuda online, de secções e de FAQ.  

EN: Your Company   PT: A sua empresa 

 

Guia de Estilo da Found in Translation 

Português 
Setembro de 2014 
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A única exceção diz respeito a textos jurídicos: 

EN: Terms of Use  PT: Termos de Utilização 

 

Utiliza-se sempre minúsculas após o sinal de pontuação de dois pontos. 

Os nomes dos dias, meses e estações do ano escrevem-se com minúsculas. Os 

pontos cardiais devem ser escritos com maiúsculas quando são usados de modo 

absoluto e com minúsculas quando precedem um topónimo (p. ex. sul de Portugal). 

Pode consultar a explicação na seguinte página: http://www.flip.pt/Duvidas-

Linguisticas/Duvida-Linguistica.aspx?DID=4591. 

Pode encontrar mais exemplos sobre este tema aqui: 

http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=11072 

 

Pontuação 

Em listas com marcas (bullet points) segue-se a pontuação do texto de partida. 

As aspas (“ ”) são colocadas antes dos sinais de pontuação. 

Sempre que possível, a utilização de travessões em frases deve ser evitada, 

substituindo-os por vírgulas. Da mesma forma, ponto e vírgula também deve ser 

evitado sempre que possível. 

 

Abreviaturas, símbolos e unidade 

Ampere = A 

Bar = bar 

Becquerel = Bq 

Caloria = cal 

Candela = cd 

Centímetro = cm 

Centímetro cúbico = cm3 

Centímetros por segundo = cm/s 

Corrente alternada = CA (e não AC) 

Corrente contínua = CC (e não DC) 

Decibel = dB 

et cetera = etc. 

Gigabyte = GB 

Terabyte = TB 

Grama = g 

Grau = ° 

Grau Celsius = ° C (non-breaking 

space* entre o algarismo e o 

símbolo) 

Hertz = Hz 

Hora = h 

Kelvin = K 

http://www.flip.pt/Duvidas-Linguisticas/Duvida-Linguistica.aspx?DID=4591
http://www.flip.pt/Duvidas-Linguisticas/Duvida-Linguistica.aspx?DID=4591
http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=11072
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Litro = L ou l 

Megabyte = MB 

Metro = m 

Metro quadrado = m2 

Metros por segundo = m/s 

Miligrama = mg 

Mililitro = ml 

Milímetro = mm 

Minuto = min. 

Mole = mol 

Newton = N 

Número = N.º, n.º ou núm. 

Pascal = pascal 

Página ou páginas = p. ou pág.; pp. 

ou págs. 

Polegada = pol. 

Pound weight = lb 

Quilograma = kg 

Quilómetro = km 

Quilómetros por hora = km/h 

Quilowatt = kW 

Rotações por minuto = r.p.m. ou 

rpm 

Segundo = s ou seg. 

Telefone = Tel. 

Tonelada = t 

Volt = V 

Watt = W 

*non-breaking space: (Ctrl + Shift + Espaço) 

Para converter medidas, aconselhamos o seguinte site: http://www.metric-

conversions.org/pt/. 

 

Acrónimos e siglas 

No caso dos acrónimos e siglas utilizados na língua de partida, mas para os 

quais existe tradução portuguesa, utiliza-se a designação completa, acompanhada do 

acrónimo/sigla e designação na língua de partida, quando aparece pela primeira vez no 

texto e depois apenas o acrónimo/sigla. Nos casos em que os acrónimos ou siglas são 

amplamente conhecidos na língua de chegada não é necessário apresentar a 

designação entre parêntesis. 

Ex.: Garantia da Qualidade (QA, Quality Assurance) 

 

Nomenclatura dos grandes números 

EN PT 

1 billion 1 000 milhões 
5 billion 5 mil milhões 
1 trillion 100 mil milhões 

50 trillion 50 mil milhões (50 biliões) 
25.5 trillion 25 500 mil milhões 

http://www.metric-conversions.org/pt/
http://www.metric-conversions.org/pt/


37 
 

 

Referências monetárias 

Os valores monetários só são convertidos se o cliente assim o indicar. Para a 

conversão, aconselha-se o conversor do BCE: 

http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do. 

Deve utilizar-se o símbolo “€” (euro) depois do montante, com non-breaking 

space, ou o código ISO “EUR” depois do número, com non-breaking space: 500 euros; 

500 €; 500 EUR. Deve utilizar-se o substantivo, símbolo ou código de acordo com o 

texto de partida. 

Estas regras aplicam-se a todas as outras moedas. 

Os códigos ISO podem ser consultados em 

http://publications.europa.eu/code/pt/pt-5000700.htm. 

Abreviaturas de cêntimos: cent (singular), cents (plural). 

 

Números: vírgulas, pontos e espaços 

Os números decimais separam-se com vírgulas: 

EN: 2.5   PT: 2,5 

EN: 50.5%   PT: 50,5% (sem espaço antes de “%”) 

Os números compostos por até 4 dígitos não se separam e os compostos por 5 

ou mais dígitos separam-se por um non-breaking space. 

Ex.: 1500; 10 500. 

 

Datas 

O formato da data “mm/dd/yy” deve ser convertido para “dd/mm/aa”. 

EN: April 20, 1988 or 04/20/1988  PT: 20 de abril de 1988 ou 20/04/1988 

As abreviaturas dos dias de semana e dos meses são: 

 dom., seg., ter., qua., qui., sex., sab. 

 jan., fev., mai., abr., mar., jun., jul., ago., set., out., nov., dez. 

Abreviatura de século: séc. (singular) sécs. (plural). Não se elimina o acento. 

 

http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do
http://publications.europa.eu/code/pt/pt-5000700.htm
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Horas 

Com dois pontos, sem espaços, entre os algarismos e no formato de 24h: 10:00, 

17:30.  

 

Determinantes possessivos 

A utilização dos determinantes possessivos não é tão comum em português 

como no inglês, pelo que se deve evitar o excesso de utilização dos mesmos: 

EN: your car   PT: o carro 

EN: your controller  PT: o comando 

Da mesma forma, os pronomes pessoais utilizados no inglês devem ser, sempre 

que possível, omitidos em português, uma vez que a nossa língua permite a existência 

do sujeito nulo. 

 

Verbos 

Infinitivo 

Deve utilizar-se o infinitivo em ações, nomes de comandos ou botões, opções e 

escolhas, e em títulos. 

EN: Change password   PT: Alterar a palavra-passe 

EN: Enter user account   PT: Introduzir a conta de utilizador 

 

Gerúndio 

Deve evitar-se o gerúndio através da utilização do infinitivo. 

EN: Loading…     PT: A carregar… 

EN: Printing…     PT: A imprimir… 

EN: If you are having problems printing a document…  

PT: Se está com dificuldades em imprimir um documento… 

EN: Disconnecting the Battery [subtítulo] PT: Desligar a bateria [subtítulo] 
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Imperativo 

Deve utilizar-se o imperativo em frases que envolvam a ação do utilizador ou 

que façam a descrição de um procedimento. 

EN: Customize your page…  PT: Personalize a página… 

EN: Please check your email… PT: Verifique o email… 

EN: See how…    PT: Veja como… 

EN: Check Chapter 3   PT: Consulte o Capítulo 3 

 Nos textos em que se utiliza a nova ortografia, apesar de facultativo, deve 

utilizar-se o acento agudo na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do 

indicativo dos verbos da primeira conjugação (ex.: comprámos vs compramos), 

distinguindo da forma do presente do indicativo. 

 

Traduções literais a evitar 

Nunca se deve traduzir o pronome pessoal “you” por “você”. 

 A preposição “de” nunca pode ser omitida na expressão “certifique-se de que”. 

A expressão “por favor” deve ser sempre evitada em português. 

 

Acordo Ortográfico 

A utilização do novo ou antigo acordo ortográfico está sempre sujeita à 

preferência e/ou a indicações do cliente. Quando é requisitada a utilização do Novo 

Acordo Ortográfico, todas as suas regras devem ser seguidas. Sempre que uma palavra 

tiver dupla grafia, utiliza-se a nova para evitar inconsistências. 

Ferramentas e recursos online de suporte para a correta utilização do Acordo 

Ortográfico: 

1. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 

(http://www.priberam.pt/dlpo/). Antes de realizar pesquisas, é 

necessário abrir as Definições e selecionar as opções “Usar Acordo 

http://www.priberam.pt/dlpo/
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Ortográfico”, “Norma Europeia” e, se preferir, “Destacar grafias 

alteradas”. 

2. Infopédia: Enciclopédia e Dicionários Porto Editora 

(http://www.infopedia.pt/) 

3. Ciberdúvidas (http://www.ciberduvidas.com/) 

4. Lince 

(http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lince). 

Ferramenta gratuita de conversão da ortografia do antigo para o novo 

acordo ortográfico. Antes de converter qualquer ficheiro, é necessário 

aceder às opções avançadas da ferramenta e selecionar a “variante 2” 

em todas as opções. 

 

http://www.infopedia.pt/
http://www.ciberduvidas.com/
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lince
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ANEXO II – ERRO NO TEXTO DE PARTIDA 

Excerto 1: 

 

Excerto 2: 

 

Excerto 3: 
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ANEXO III – EMAIL ENVIADO AO CLIENTE 

 
 

 

 

 

 
I think the following segment has an error. 
  
(Segment 1408/Page 65 of the manual) 
EN: With the Forward/Reverse handle in the NEUTRAL position and the Maintenance/Service 
switch in the SERVICE position, start and run the engine for a few minutes. 
  
PT: Com o manípulo Forward/Reverse (Marcha/Marcha-atrás) na posição NEUTRAL (PONTO-MORTO) 
e o comutador Maintenance/Service (Manutenção/Assistência) na posição Assistência, ligue o motor 
e deixe-o a trabalhar durante alguns minutos. 
  
In the whole manual, this is the only reference to a “Maintenance/Service switch”. Furthermore, in 
page 29 of the manual, there are instructions that contradict the ““Maintenance/Service switch” and 
its function. Please see the screenshot attached [a screenshot enviada ao cliente corresponde ao 
Excerto 1 presente no Anexo II]. 
  
Shouldn’t it be: 
EN: With the Forward/Reverse handle in the NEUTRAL position and the Maintenance/Operate 
switch in the Maintenance position, start and run the engine for a few minutes. 
  
If yes, the PT translation should be: 
  
PT: Com o manípulo Forward/Reverse (Marcha/Marcha-atrás) na posição NEUTRAL (PONTO-MORTO) 
e o comutador Maintenance/Operate (Manutenção/Funcionamento) na posição Manutenção, ligue 
motor e deixe-o a trabalhar durante alguns minutos. 

 


