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Formação: 

• 2011-2012: Chartered Institute of Linguists, Diploma em Tradução (português). 
 

• 2007-2008: Universidade de Bath, MA Tradução e Habilidades Linguísticas 
Professionais (espanhol e francês; incluiu estágio de quatro semanas na 
Organização Mundial de Meteorologia, Genebra). 
 

• 2000-2005: Universidade de Nottingham, BA (hons) Estudos Hispânicos e Latino-
americanos (2:1, com distinção no português oral). 

 
Experiência laboral: 

• Desde junho de 2008: tradução do espanhol ao inglês de mais de 
400.000 palavras sobre variados assuntos financeiros, inclusos documentos 
contábeis e intervenções de membros do conselho da diretoria, para Banco 
Santander. 

• Desde dezembro de 2008: mais de 1,2 milhões de palavras de tradução e mais 
de 750.000 palavras de correção (do português, francês e espanhol ao inglês) 
para o Parlamento Europeu; os documentos têm incluído a ata literal dos debates 
parlamentarias, boletins internos, perguntas oficiais dos deputados, documentos 
normativos, relatórios oficiais e concursos, entre muitos outros. 

• Desde junho de 2009: tradução de umas 383.000 palavras aprox. para o 
Governo Regional de Catalunha; os projetos têm incluído a recente Lei de 
consultas populares no referendarias e outras formas de participação cidadão de 
umas 10.000 palavras, um relatório de 26.000 palavras sobre a sondagem da 
saúde da Catalunha de 2013 e umas 300.000 palavras para a Oficina Virtual de 
Trâmites; esta última foi reconhecida entre os três melhores projetos europeus de 
2009 de Governo eletrônico na categoria de capacitação da cidadania. 

• Desde abril de 2012: responsável de tradução/revisão para a revista de bordo da 
companhia aérea luxemburguesa Luxaviation, ganhadora de um Prêmio BCP; tem 
implicado, até a data, cerca de 56.000 palavras de tradução do francês ao inglês, 
72.000 palavras de revisão de textos no inglês, a maioria escritos por 
estrangeiros, e até mesmo a redação de alguns artigos em inglês. 

• Desde outubro de 2012: mais de 59.000 palavras traduzidas do francês ao inglês 
das atas das assembleias gerais ordinárias dos diversos edifícios administrados 
pelo corretor de imóveis Cabinet Bourgeois. 

• Desde dezembro de 2012: mais de 195.000 palavras traduzidos do português ao 
inglês de manuais técnicos de máquinas agrícolas pela empresa CNH. 
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• Desde março de 2013: mais de 46.000 palavras traduzidas para o governo 
provincial de Barcelona, sobre uma variedade de questões provinciais. 

• Desde julho de 2015: mais de 7.500 palavras traduzidas ao inglês do francês, do 
espanhol e do português para o Centro Hipotecário do HSBC. 

• Maio de 2015: tradução do francês ao inglês do site Internet da AEPS (uns 
2.500 palavras). 

• Março de 2015: revisão de um total de 16.000 palavras, que incluíram o seu 
relatório anual, para a empresa da energia Enovos. 

• Março de 2014: obras acadêmicas sobre o manejo florestal comunitário; implicou 
a tradução do espanhol ao inglês de 4.000 palavras, e a revisão de 4.000 palavras 
traduzidas do espanhol e de 18.000 palavras traduzidas do francês. 

• Novembro de 2014: tradução do português ao inglês de 17.000 palavras para o 
ADAMA, sobre as diversas pragas que enfrentam os cultivadores brasileiros. 

• Agosto de 2014: tradução da obra acadêmica ‘La publicidad activa en la Ley de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno: posibilidades e 
insuficiencias’ de Manuel Villoria Mendieta, totalizando mais de 22.000 palavras, 
para o Governo Regional de Catalunha. 

• Junho de 2014: tradução de mais de 10.000 palavras do francês ao inglês para 
o sítio web do fabricante de bicicletas Lapierre. 

• Janeiro de 2014: tradução do francês ao inglês de 14.000 palavras de um 
documento de licitação para um projeto informático para a empresa Clarans 
consulting. 

• Dezembro de 2013: tradução do francês ao inglês de uma obra de 6.000 palavras 
de pesquisa acadêmica sobre a fragmentação elétrica de resíduos de formigão. 

• Julho de 2012 a novembro de 2013: mais de 90.000 palavras traduzidas do 
francês ao inglês do conteúdo equitação do sítio web de Eurosport. 

• Setembro de 2013: tradução de mais de 20.000 palavras do português ao inglês 
de uma série de relatórios sobre um sistema construtivo constituído por paneis de 
PVC enchidos com a formigão, para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Brasil. 

• Outubro de 2012: tradução de cerca de 20.000 palavras do francês ao inglês da 
documentação para um concurso técnico do Ministério da Defesa da Bélgica. 

• Maio de 2012: tradução do espanhol ao inglês de um relatório de 22.000 palavras 
sobre a alocação de fundos comunitários aos agricultores espanhóis para o 
Tribunal de Contas Europeu. 

• Setembro de 2009 até outubro de 2011: mais de 26.000 palavras traduzidas 
para os diversos Hotéis Starwood em Barcelona, incluídos Le Méridien e o 
W Hotel; estas abarcaram desde contratos até documentação pelos quartos e 
cardápios, incluídos alguns para o prestigioso restaurante Bravo24 de Carles 
Abellán, que está localizado no W Hotel de Barcelona. 

• Fevereiro de 2009 até agosto de 2011: tradução de uma série de textos turísticos 
sobre a Batalha do Ebro; cerca de 19.000 palavras. 

• Agosto de 2011: tradução do espanhol ao inglês de um relatório técnico de umas 
10.000 palavras sobre as instalações principais da adufa Aceites Maeva, S.L. 

• Março até maio de 2011: traduzi do francês ao inglês o site integral de Binsfeld, 
a maior agência de publicidade de Luxemburgo; cerca de 25.000 palavras. 

• Outubro de 2010 a janeiro de 2011: tradução de uma série de relatórios técnicos 
sobre os sectores industriais localizados pertos de Barcelona (150.000 palavras 
aprox.) para a Municipalidade de Barcelona. 
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• Março de 2010: tradução do espanhol ao inglês da obra acadêmica ‘Derechos 
humanos, recursos naturales, conflictos violentos e pillaje de guerra’, de Jordi 
Palou (26.000 palavras, aprox.). 
 

 
Idiomas: 
Língua materna: inglês 
 
Pares de idiomas: português > inglês 
   espanhol > inglês 
   francês > inglês 
 
Programas informáticos: 

• MS Word 
• SDL Trados (certificação, nível 1º) 
• SDL Multiterm 
• Kilgray MemoQ 
• Adobe Acrobat 
• Wordfast 
• MS Excel 
• MS PowerPoint 

 
Referências: 
Toni Tobella (toni_tobella@incyta.com) 
Filippa Tiago (ftiago@binsfeld.lu) 
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