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Regras Discovery 
 
Gramática 
O texto traduzido deve atender às regras gramaticais da Língua Portuguesa. 
 
Exemplos mais comuns: 
 
* A concordância do verbo “haver”, quando usado no sentido de existir, suceder ou 
fazer deve ser sempre na 3ª pessoa do singular: “Havia muitos barcos no porto esta 
manhã”. 
 
* Concordância de “a maioria” deve ser sempre no singular: 
“A maioria dos homens não sabe cozinhar” 
 
* Colocação pronominal – evitar sempre o uso do pronome no início de frases em 
contexto informal. 
 
* Emprego e colocação de adjectivos: 
 A estrutura do português determina que o adjectivo seja colocado após o substantivo 
que modifica. Ex. Porta grande, hotéis excelentes. 
Utilizar o adjectivo antes do substantivo apenas por recurso linguístico. 
 
* Cacofonia: Evitar Ex. Enorme montanha; boca dela; razões éticas e morais (imorais?); 
Dirigentes e responsáveis (irresponsáveis?) etc... 
 
Linguagem 
A linguagem deve reflectir o formato da narrativa empregue na produção original. 
Levar em conta o formato do programa: documentários técnicos têm uma linguagem 
objectiva e concisa; um programa sobre obras literárias, biografias ou arte, tem uma 
característica mais elaborada. 
 
Falsos cognatos e expressões idiomáticas 
* “Eventually” – a tradução correcta na acepção mais comum é “por fim”, “finalmente” 
ou qualquer outro termo que traga a ideia de conclusão e definição. Exemplo: “He 
collected rare stamps and eventually he made a fortune”. Tradução: “Ele coleccionou 
selos raros e acabou por fazer uma fortuna” e nunca “eventualmente fez uma fortuna”. 
 
* “It was written on the wall” a tradução correcta é “era óbvio, claro” e nunca “ estava 
escrito na parede” como este exemplo há muitos mais.  
 
Palavrões: 
O uso de “asneiras” não é permitido 
 
Instituições e títulos de obras literárias: 
Se a instituição for amplamente conhecida pelo público, traduz-se observando sempre a 
tradução oficial caso contrário deixasse no original. 



 
Pesquisa: A pesquisa é inerente ao trabalho de tradução. O tradutor deve de esgotar 
todas as fontes de pesquisa até chegar ao termo correcto e corrente. 
 
*  O nome do ficheiro é entregue só com NÚMERO ex. 444333 nunca com o nome 
 
*  Não se esqueçam da legenda zero, está definida a forma na folha de guidelines. 
 
*  Não se esqueçam do título em Português, não o que vos apetecer mas o que está no 
mapa de títulos aprovados. 
 
* Quando há citações deverá ser entre aspas 
Ex: Então ela disse: "Que lindo dia está hoje!" 
Quando a citação dura várias legendas só se põe aspas no início e no fim da citação. 
 
* ATENÇÃO: Não pode haver VOZ PASSIVA nem GERÚNDIOS 
 
* Números: 
Acima de mil é por extenso de novo, sendo que deverá ser: mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil, 
2,5 milhões, etc. Meio extenso meio numerário.  
  
* Para horas - Quando é uma duração deverá ser por extenso se couber, se não 
abreviado.  
 
Ex: Demorei três horas e meia. 
Se não couber fica: 
 
Demorei 3h30 
Se for uma hora do dia, é sempre em abreviação. 
 
Ex. Vou ao médico às 3h30 
Neste caso NUNCA PODE SER POR EXTENSO. (Para os que têm traduzidos os pac's 
já legendados, é igual.) 
  
* Século fica sempre séc. e em numeração romana. 
 
* A pontuação faz-se normalmente. 
  
*  Nunca referir americanos como norte-americanos, o Canadá também fica na América 
do Norte. Soluções tipo "o governo dos E.U.A." os habitantes dos E.U.A., etc. 
 
* Não traduzir os oráculos (gráficos no ecrã) 
 
* Certas palavras têm de ser com maiúsculas ex. História, Terra, Sol, Lua... 
 
* As unidades de medida (ex. Milhas, acres) têm de ser convertidas para o sistema 
métrico. 
 
Polegadas = utilizam-se só para temas que tenham a ver com materiais de construção ou 
coisas do género. De resto converte-se metros. 



Milhões galões – milhões de litros 
Pés = metros 
Pés cúbicos = metros cúbicos 
Milhas quadradas = quilómetros ao quadrado 
Milhas = quilómetros 
Biliões = mil milhões 
Milhas e nós marítimos podem ficar 
Galões = litros 
Acres = hectares 
Graus fahrenheit = Celsius 
 
* Fazer sempre a conversão actual da moeda estrangeira (dólares principalmente, libras, 
etc) para EUROS. A menos que fique ridículo se o programa referir uma época muito 
anterior ao euro. 
 
* Não colocar o símbolo €  = euros  
 
* Conversão tem de ser SEMPRE feita 
www.universal.pt/site/medidas/conv medidas.htm 
 
* Natureza c/ maiúscula - mundo exterior ao homem / sistema das leis que regem e 
explicam o conjunto do mundo exterior; 
 
natureza c/ minúscula - conjunto dos traços característicos de um indivíduo; 
temperamento; carácter; compleição 
 
* Força da gravidade -   é medida em Gs mas fica = 3G, 10G... 
Quando se fala da força da gravidade e referem o Gs fica sempre só G  
Ex: 4G, 15G, 20G... 
 
* Quando existe um cargo ou um nome institucional atenção à tradução ver se existe em 
Português 
* Tratamento por TU não pode existir, mas não se pode colocar a palavra VOCÊ 
 
* Quando aparecer exemplo, Há dois anos atrás (atrás é redundante) então fica:  
Há dois anos  
* no ano de 2004 = em 2004 
 
* Nomes próprios sempre com maiúsculas (estações do ano, pontos cardeais, planetas e 
estrelas, países, tribos e civilizações antigas, etc.) 
 
* Nomes comuns sempre com minúscula (americanos, portugueses, turcos, nazis... 
 
* Onomatopeias (quaisquer sons) não podem existir ex. Oh, uau, pum, etc. 
 
* Nunca colocar a palavra Ok substituir por: Está bem  
 
* Eu tenho, eu disse, eu faço... etc. o EU é desnecessário 
 



* Sempre que houver diálogos têm de ter o travessão (–) um espaço e seguidamente a 
frase  
ex. – O que é isto?  
– Não sei. 
 
* Repetições na mesma legenda não pode existir  
ex: Já, já , já ou força, força, força, etc. Basta uma vez. 
 
* E.U.A. com os pontos 
 
* Kuwait = Kuwait fica em inglês 
 
* Evitar a palavra “suposto” diz-se, mas não se escreve 
 
* História = História Universal 
história = história pontual, uma história dentro da História 
estória = conto, história de ficção 
 
Desporto: 
Fórmula Um = Fórmula 1 
Performance = Desempenho 
 
Aviação: 
Air Sigat = serviço de operações aeroportuárias 
Taxi Way = caminho de acesso 
Vórtex = Vórtice 
(JSF) Caça de Ataque Conjunto 
Altitude = para aviões 
 
Turbo: 
street rod suspensions = suspensões modificadas 
 
race suspensions = suspensões de competição 
 
Smoke 
jumpers 

Bombeiros 
Pára-quedistas 

 
animatronics animatrónica 
rendered renderizado 
 
polar 
orbiting 
satellites 

satélites de 
orbita polar 

  
  
 
 
Disputas – querelas 
 
câmaras fúnebres – câmaras funerárias 



 
TURBO: 
body = carroçaria 
exhaust  ou exhaust system = escape 
primer: primária 
 
* FAZER SEMPRE UM GLOSSÁRIO DAS PALAVRAS PESQUISADAS  
 
 

• Nunca efectuar pesquisa em sites duvidosos (principalmente os brasileiros nunca 
se aplica ao nosso português) 

 
 
SEMPRE QUE HOUVER DÚVIDAS CONTACTEM-NOS 


