
 

 

 

GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA – 

TRADOS TAG EDITOR E TRADOS 

TRANSLATOR’S WORKBENCH 

Apresenta-se o GIR para o Tag Editor/Workbench com o intuito de auxiliar o 

tradutor na sua tarefa de tradução. 

Carla Sofia dos Santos Cunha, julho 2015 
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GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA – TRADOS TAG EDITOR E TRADOS TRANSLATOR’S WORKBENCH 

 

1. O que é o Trados Tag Editor? E o Trados Translator’s Workbench? 

 O TagEditor é um editor de tradução para texto com tags ou com formato da 

Microsoft Office ou DTP (desktop publishing). O TagEditor trabalha com o Trados 

Translator’s Workbench para assim poder utilizar a memória de tradução enquanto traduz. 

O TagEditor tem a particularidade de, diferente de outros do seu tipo, proteger as tags 

enquanto se traduz para evitar uma eliminação acidental.  

 O Trados Translator’s Workbench é um gestor de material de referência linguística, 

mais propriamente as memórias de tradução. Fornece ao tradutor o acesso às traduções 

arquivadas, ou seja às memórias de tradução, e suporte automático a três níveis: frase, parte 

da frase (unidades de tradução) e terminologia.  

 

2. Que tipo de ficheiros suporta? 

 Suporta ficheiros com extensões .ttx, ficheiros com formatos pertencentes ao 

Microsft Office e ainda DTP.  

 

3. Passos para fazer uma tradução. 

a. Inicialmente terá que abrir o Trados Translator’s Workbench primeiro para 

introduzir a memória de tradução. 
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b. Depois de ter aberto a memória de tradução na janela aparecerá o par de 

línguas utilizado no canto inferior direito. 

 

 

Para testar a memória de tradução pode-se ir a Tools > Concordance (ou F3)  e escrever uma 

palavra para ver se aparece nos resultados 
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c. Com a memória de tradução aberta no Trados Workbench, agora é necessário 

abrir o Trados Tag Editor para poder iniciar a tradução. 

 

d. Depois de aberto o documento, a apresentação será parecida com a imagem 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cunha, Carla Sofia (2015). Como traduzir com as ferramentas de TAC − O Fluxo de Trabalho.  

Relatório de Estágio de Mestrado em Tradução, com especialização em Inglês. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa – 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

5

e. Para iniciar a tradução basta carregar em ALT+HOME para abrir o segmento 

f. Algumas teclas de atalho para o Trados TagEditor: 

 

ALT+END – fechar o segmento 

ALT+ +(mais) – passar para o próximo segmento não traduzido 

ALT + ↑ – fazer uma pesquisa concordance 

ALT+ INS – para copiar o segmento de partida (source) para o segmento de 

chegada (target). 

F7 – para fazer verificação da ortografia 

 

g. Depois de finalizada a tradução pode guardar o ficheiro no seu formato 

original (ou outro formato que se encontre na lista) em File > Save Target 

As...  ou então guardar o ficheiro bilingue que fica com o formato .ttx através 

do File > Save Bilingual As... 

 

Dá-se por concluído este Guia de Iniciação Rápida para o Trados Translator’s Workbench e 

para o Trados Tag Editor. 


