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FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Escolaridade no Liceu Francês em Lisboa até ao 11º Ano. 

12º Ano de Escolaridade (Área D – Humanísticas) na Escola Pré-Universitária Autónoma. 

Frequência do Curso de Tradutores e Intérpretes do ISLA tendo concluído em 1991. 

Frequência do Curso Superior de Turismo do INP tendo concluído em 1991. 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

De 2000 até à data Tradutora como freelancer desde 2000 a trabalhar para clientes 
directos e diversas agências de tradução (nacionais e estrangeiras). 

Raiser Tradutora de 1992 a 2000. 

 
 
Idiomas Traduzidos: Espanhol / Francês / Inglês 
 
 
Áreas de Tradução:  

Traduções técnicas de: mecânica (várias marcas conceituadas do ramo automóvel), comunicações 
(sistemas de telefonia, antenas, fibra óptica...), computadores (Hardware e software, manuais técnicos e 
do utilizador), marketing, publicidade, formação (manuais de formação sobre mecânica, atendimento ao 
cliente, serviço de vendas, controlo da qualidade...), manuais do utilizador (electrodomésticos, sistemas 
de áudio e vídeo, equipamento electrónico), documentos contratuais e jurídicos para sociedades de 
advogados e clientes privados.  
 
 
Principais Trabalhos Executados Recentemente: 

Um grande número de brochuras e folhetos técnico-comerciais para dois grandes fabricantes de veículos 
automóveis europeus (brochuras de lançamento de novos veículos, informações de marketing para os 
concessionários, mapas de características técnicas). 

Manuais técnicos de oficina (reparação/ inspecção) para dois fabricantes de automóveis. 

Diversos catálogos técnicos de equipamento de transmissão por microondas e fibras ópticas para um 
fabricante europeu. 

Apresentações em Power Point para formação técnico-comercial de especialistas em informática. 

Grande número de manuais de utilizador de sistemas de climatização domésticos e comerciais. 

Grande número de manuais de utilizador de todo o tipo de electrodomésticos/ sistemas de vídeo e áudio 
para utilização doméstica. 

Diversos manuais e documentos sobre controlo da qualidade e melhorias da produtividade para um 
fabricante de baterias. 
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Diversas propostas para concursos públicos para um grande fornecedor de serviços e equipamentos 
informáticos. 

Diversa documentação interna relativa à consolidação e reorganização de uma grande empresa 
multinacional, incluindo planos de reorganização, comunicações internas do CEO para os colaboradores 
da empresa, documentos contabilísticos para apresentação a bancos e credores e apresentações 
(Power Point) sobre os planos para a melhoria da qualidade e formação em novas técnicas e sistemas 
para a melhoria da produtividade. 

Tradução de programas para acções de formação (E-learning no ramo dos recursos humanos e 
marketing) leccionadas a grupos espanhóis do ramo das seguradoras/bancos. 

Tradução de catálogos para uma empresa conceituada no ramo da comercialização de 
produtos/consumíveis para escritório.  

Tradução de documentos contratuais e jurídicos e relatórios de gestão/contas para várias sociedades de 
advogados e clientes privados (bancos e companhias de seguros).  

Tradução de programas para acções de formação (E-learning no ramo das vendas e recursos humanos) 
leccionados a um grupo alemão do ramo da restauração. 

Tradução de diversa documentação jurídica para tribunais.  

Tradução de vários folhetos para o ramo da cosmética. 
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