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1. Dados pessoais 
 Data de Nascimento:  25.04.54 
 Estado Civil:  Divorciada 
 Carta de Condução 

 

Línguas  

 Inglês/Francês/Espanhol►Português/Francês (língua materna – 
Português). 

 

Capacidade diária de tradução 
 Normal: 2000 – 2500 palavras 
 Urgente: até 4000 palavras 

 

Áreas específicas 
 Ramo automóvel 
 Turismo 
 Medicinas alternativas 
 Informática 
 Literária 
 Legendagem de filmes 
 Vocabulário técnico em geral (sob consulta)  

 

Habilitações literárias 
 1972–1976   Curso de Tradutores Inglês/Francês - ISLA (Lisboa)  
 Francês :  Alliance Française (5º grau) 

 Inglês :  British School (4º grau) 

 



Background 
 Vivi e trabalhei na Holanda de 1976 a 1980 

 Iniciei a minha aprendizagem de Francês com 4 anos com um professor 
particular, tendo sido sempre a minha segunda língua. Vivi e trabalhei em 
França, como secretária, de 1982 a 1983.  
 

Experiência professional 
 25 anos de experiência como Secretária/Tradutora, abrangendo uma 

vasta área. Seguem alguns exemplos:  

 Euroscript Portugal LDA. – tradução de documentação 
Francês►Português (Projeto DG Enterprise UE).  

 Ascom MultiToll Solutions SA - tradução de documentação 
Francês►Português para o Concurso da Auto-Estrada Transmontana 
e de Português►Francês das Petições Iniciais de 2 processos em 
tribunal e de vários outros documentos de Inglês/Francês►Português 
relativos a estes processos. 

 Aliança Mosaica (gabinete de tradutores) – traduções jurídicas e 
revisão de textos de Inglês/Francês/Espanhol►Português (2006 – 
2008). 

 Tradução Inglês/Português de parte do livro “The New Budhism” de 
David Brazier. 

 Tradução Holandês/Inglês►Português de um programa informático 
de gestão de consultas na medicina alternativa. 

 Tradução e legendagem de filmes (Inglês►Português) para Cristbet e 
Pluridioma. 

 Teravix (laboratório da Servier) – tradução de resultados de 
investigação Inglês/Francês►Português. 

 Rank Xerox – tradução de catálogos Inglês►Português 

 CGEA/Siemens – preparação da proposta para o metro do Porto 
Francês►Português. 

 Associação Portuguesa de Gráficos e Transformadores de Papel – 
tradução da revista bimensal Inglês/Espanhol►Português. 

 Automóveis Citroen SA – secretariado e tradução de catálogos 
Inglês/Francês►Português para os vários modelos. 
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