Sobre Nós
A Tradusul é uma empresa de serviços linguísticos sediada em Portimão, com especialização em
tradução, interpretação e revisão de texto.
Criada em 2007, como departamento de traduções do CLCC – Centro de Línguas, Cultura e
Comunicação, a Tradusul tornou-se uma referência local graças à qualidade dos serviços
prestados. O projeto cresceu e em 2018 foi fundada como empresa independente, partilhando a
sede e instalações com o CLCC.
O QUE PODE ESPERAR
Rigor de uma equipa experiente.
Dedicação ao que mais gostamos de fazer.
Transparência no processo, desde a orçamentação à entrega.

Porquê a

Dedicação
Um trabalho bem feito requer dedicação e proﬁssionalismo. Esses são os valores
que aplicamos em todos os projetos. É por isso que trabalhamos apenas com
proﬁssionais qualiﬁcados que gostam do que fazem.

Rapidez
Apesar de o tempo para cada projeto ser subjetivo, trabalhar exclusivamente com
proﬁssionais qualiﬁcados e com experiência dá-nos a vantagem de completarmos
os nossos projetos em prazos excelentes.

Trabalho em Equipa
Para além de garantir que os projetos são entregues nas condições e datas
estabelecidas, a nossa equipa trabalha em conjunto para assegurar que cada
trabalho cumpre os critérios de qualidade com que nos comprometemos.

Porquê a

Como Trabalhamos
Todos os nossos projetos são tratados com rigor, dedicação e proﬁssionalismo.
Não prometemos traduzir para todos os idiomas numa questão de minutos, nem
temos um sistema de categorização de serviços (standard, premium, etc.). O
cliente pagará sempre para um projeto completo e de alta qualidade.

Equipa
Contamos com uma equipa multidisciplinar, composta por tradutores
proﬁssionais, nativos e com experiência em várias áreas de especialidade, que
compreende a sensibilidade das línguas e do processo tradutório que as envolve,
permitindo-nos garantir um serviço eﬁcaz e ﬁdedigno.
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Serviços
Tradução
A Tradução é um processo sensível que exige conhecimentos culturais
profundos das línguas que envolvem o processo tradutório, e também
conhecimentos técnicos nas áreas dos documentos de partida.
Trabalhar com noção destas características é tão fundamental para nós
como para si, porque partilhamos o desejo de comunicar a sua mensagem
além-fronteiras.
Os nossos serviços de tradução incluem: traduções certiﬁcadas de
documentos oﬁciais, traduções técnicas, legais, de páginas web e conteúdo
para redes sociais, traduções de artigos e documentos cientíﬁcos, entre outras.

Especialidades
de tradução

SABIA QUE...
As nossas traduções incluem
sempre revisão textual sem
custos adicionais.
Os orçamentos são sempre
gratuitos e não pressupõem
quaisquer compromissos.
Pode pedir o seu orçamento
diretamente no nosso website,
podendo carregar vários
ﬁcheiros.

Técnica
Tradução de documentação com terminologia técnica em várias áreas como:
manuais de instruções, catálogos, folhetos informativos, relatórios médicos,
entre outros.

Legal
Tradução de vários tipos de documentos jurídicos como certidões,
declarações, sentenças, escrituras, pactos sociais, outro tipo de documentação
para ﬁns legais.

Websites
Traduza o seu website para várias línguas e expanda os seus serviços para o
mercado internacional. Podemos ajudá-lo na otimização do seu website para
os motores de busca (SEO).

Interpretação
Seja uma reunião de trabalho internacional ou um processo burocrático entre
países, os nossos serviços permitem abrir as portas da comunicação
multilingue e encurtar as barreiras linguísticas que diﬁcultam a comunicação.
Exemplos de serviços habituais: escrituras, casamentos, perícias médicas,
conferências, reuniões por telefone e processos cíveis/crime em tribunais.

FAÇA-SE
ENTENDER,
PALAVRA A
PALAVRA, SEM
DÚVIDAS OU
HESITAÇÕES.

O serviço
Com proﬁssionais nativos oriundos de vários países, pode esperar dos nossos
intérpretes um serviço eﬁcaz e amigável.
No serviço de interpretação o intérprete estabelece a comunicação entre as
duas partes, ouvindo o discurso, tomando notas e traduzindo oralmente. Em
casos especíﬁcos, pode ser necessário analisarmos documentação antes do
serviço, de forma a garantir que o intérprete conhece bem o tema em questão.

Como funciona?
Após a contratação do serviço, o intérprete desloca-se à hora e local deﬁnidos
pelo cliente para efetuar o serviço de interpretação. No ﬁnal do serviço, a
Tradusul entra em contacto com o cliente para receber feedback e acertar
questões de faturação.

Revisão e
Programação
Revisão de Texto
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Garanta que a sua mensagem é transmitida como a idealizou.
A Revisão Textual é um serviço que consiste num processo de correção e
melhoria, quer na forma quer no conteúdo, de documentos já produzidos.
Fazemos revisão textual de vários tipos de documentos como: Traduções por
outra entidade que careçam de revisão, páginas web, currículos, relatórios
técnicos, artigos cientíﬁcos, entre outros.

Programação
A programação é também uma linguagem com a
qual trabalhamos.
Informe-se para saber como podemos construir
um website à sua medida, atualizá-lo conforme
as novas tendências de design, e otimizando os
meta data e outros aspetos do código e da
apresentação para o SEO (Search Engine
Optimization), ou ainda traduzi-lo diretamente a
partir do código.

<\ >

Outros
Serviços
Transcrição
A Transcrição é um serviço que consiste na conversão de discurso gravado em
formato áudio para texto. Transcreva o seu ﬁcheiro áudio ou vídeo para texto,
de e para vários formatos, com rigor e rapidez, em várias línguas. Exemplos de
serviços de transcrição: audiências, conferências e entrevistas.

Artigos Cientíﬁcos
Para além da tradução e revisão de artigos cientíﬁcos, a Tradusul trabalha em
parceria com uma equipa de investigadores no desenvolvimento e produção
de artigos e documentos cientíﬁcos, tais como: marketing cientíﬁco,
ilustrações e análise de dados nas áreas das ciências da vida, ambiental e
animal.

Idiomas
Todos os nossos
tradutores são
nativos e
especializados
em um ou mais
destes idiomas.

Português

Inglês

Italiano

Alemão

Holandês

Francês

Russo

Espanhol

Mandarim

Orçamentos
Todos os
orçamentos são
gratuitos e não
pressupõem
quaisquer
compromissos.

Como são calculados
os orçamentos?
Para a Tradução, vários fatores são considerados para calcular o valor de um
projeto: o número total de palavras, área lexical, formatação, prazo
estabelecido, legibilidade, línguas de partida (original) e chegada (tradução) e
outras especiﬁcações impostas pelo cliente e/ou do próprio documento.
Para projetos de interpretação, o valor é calculado consoante o número de
horas do serviço. Para Revisão de Texto, o valor pode ser calculado com base
no número de palavras ou no número de horas estimado para o projeto.

€

A melhor forma é deixar-nos fazer as contas!
Para saber os custos do seu projeto, simplesmente peça-nos um orçamento,
sem compromisso e com total conﬁdencialidade dos seus dados e
documentos.

O que pode esperar da

Pode esperar um atendimento cordial,
uma resposta rápida e transparência
em todo o processo.
Trabalhamos com base na ideia de que um
trabalho bem feito requer dedicação e
proﬁssionalismo e acreditamos que só assim
podemos oferecer um serviço proﬁciente, eﬁcaz
e, acima de tudo, ﬁável. Esses são os padrões de
qualidade que aplicamos em todos os nossos
projetos, sem exceção. E é por isso que
trabalhamos exclusivamente com proﬁssionais
qualiﬁcados que gostam do que fazem.

www.tradusul.com

CONTACTE-NOS
Rua Dª. Maria Luísa, 122 (edifício CLCC)
8500-648 Portimão - Portugal
M. +351 914 325 042
T. +351 282 035 861
contact@tradusul.com

