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RESUMO PROFISSIONAL 

  
Num Mercado onde o número de tradutores freelancer sem 

qualificações está a crescer, o que se destaca no meu trabalho é, 

acima de tudo, a qualidade a preços acessíveis. Como poderá 

verificar ao longo deste CV, desde que comecei a trabalhar em 

Fevereiro de 2012, consegui criar uma base sólida de clientes que 

procuram regularmente os meus serviços, uma vez que confiam na 

qualidade do meu trabalho. Além de uma licenciatura em Línguas 

Aplicadas, também trabalho com o SDL Trados Studio 2011 que torna 

as minhas horas de trabalho mais rentáveis. 

   

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 

 

Tradutora Freelancer 

 

Colaborações Regulares 

 

The Big Word – www.thebigword.com (Desde Setembro de 

2013) 

Uma empresa sediada em Leeds, Reino Unido, com escritórios 

por todo o mundo. Foi fundada em 1980 e tem mais de 2500 

clientes. O site oferece uma plataforma para clientes, intérpretes 

e tradutores onde estes podem publicar e receber trabalhos. 

Desde que colaboro com esta empresa, já traduzi e revi 

documentos e manuais de inglês para português e vice-

versa, sempre recorrendo ao SDL Trados Studio 2011. 

 

North by North Communication - www.nbncommunication.com  

(Desde Junho de 2012) 

Uma empresa sediada na Cidade do Cabo, na África do Sul, que 

trabalha com vários tradutores por todo o mundo em várias 

áreas da tradução. Colaboro com esta empresa quase desde o 

início da minha actividade e já traduzi todo o tipo de 

documentos, incluindo guias de viagem, sites, concursos, 

propostas, documentos oficiais, marketing, documentos técnicos 

e muitos mais de português e espanhol para inglês e vice-versa. 

 

Áreas de especialização 

Direito 

Jogos 

Aplicações para 

smartphones e Internet 

Marketing 

Farmâcia 

Tecnologia 

História 

 

Formação 

Licenciatura em Línguas 

Aplicadas – Variante de 

Tradução na Faculdade 

de Letras da Universidade 

do Porto 

 

Certificate of Proficiency 

in English da 

Universidade de 

Cambridge 

Palavras traduzidas p/dia: 

3000-4000 palavras 

 

Ferramentas: 

SDL Trados Studio 2011 

 

http://www.thebigword.com/
http://www.nbncommunication.com/


 

Gengo – www.gengo.com (desde Novembro de 2012) 

O Gengo é um site que permite aos clientes enviar os textos que 

desejam traduzir e iniciar a sua tradução imediatamente por 

tradutores profissionais que recebem estes projectos através da 

sua área pessoal no site. Para se tornar tradutor para esta 

empresa, é necessário passar num teste de tradução. Um 

tradutor começa com o nível “Standard” e depois pode subir 

mais dois níveis completando testes cada vez mais complexos. 

Neste momento estou no nível 2, “Pro” para traduções de 

inglês para português. 

 

Outros projectos importantes: 

 

Direito: 

- Toolpoint: Tradução de sentença. Português-Espanhol (Março 

de 2012) 

- SW19 Translations: Tradução de sentença de divórcio. 

Espanhol-Inglês (Maio de 2012) 

- World Translations: Tradução de Termos e Condições de um 

Serviço. Inglês-Português (Novembro de 2012) 

- Governo de Moçambique: Tradução de Concurso Público 

(Setembro de 2013). Português-Inglês. 

- Al-Shanawani Translation Office: Tradução de vários 

documentos oficiais incluindo certidões de nascimento, 

casamento e morte. Português-Inglês. (Setembro e Novembro 

de 2013) 

  

Jogos: 

- Geniaware: “Lords of Football”. Inglês-Português (Março de 

2013) 

-ToomkyGames: “5 Realms of Cards” (Agosto de 2013) e 

“Matchmaker: Joining Hearts” (Setembro de 2013). Inglês-

Português 

- Clipwire Games: “Critter Conquest” (Dezembro de 2013). 

Inglês-Português. 

 

Aplicações: 

- Sommer + Sommer: “Which side of your brain is more 

dominant?” (Novembro de 2013). Inglês-Português. 

- Positive Solutions: “ShopIt” (Dezembro de 2013). Inglês-

Português. 

  

Dados Pessoais: 

Sara Araújo 

Rua da Portela, Edifício da Portela 

Bloco A, R/Chão 

4765-225 Riba de Ave, Portugal 

 

T: 937482618 

E: saradaraujo@sapo.pt 

W: sararaujotranslation.webs.com 

 

Carta de condução: Sim 

Nacionalidade: Portuguesa 

http://www.gengo.com/
mailto:saradaraujo@sapo.pt
saradaraujotranslation.webs.com


 

 

Marketing: 

- Iansofood: Tradução de Produtos de Supermercado para o 

site da empresa. (Abril de 2012). Inglês-Português/Espanhol. 

- Hua Yun: Tradução de produtos para o site.(Setembro de 

2012). Inglês-Português. 

- Barclays: Tradução de perguntas e respostas de clientes do 

Premier Club. (desde Novembro de 2013). Inglês-Português e 

Português-Inglês. 

 

 

Textos tecnicos: 

- Artfit: Traduções de manuais de aparelhos de climatização 

(Fevereiro-Agosto de 2013). Português para Inglês e Espanhol. 

- Hyundai: Revisão de manual para um automóvel (Outubro de 

2013). Tradução automática. 

 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 

Licenciatura em Línguas Aplicadas – Variante de Tradução 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

Ciências Sociais e Humanas 

Externato Delfim Ferreira 

 

REFERÊNCIAS 

 

Todas as empresas referidas anteriormente e outras mediante 

pedido. 

Características: 

Pontualidade 

Simpatia 

Dedicação 


