
TIPS - Tradução, Interpretação e Prestação de Serviços, Lda.

Rua de Soares dos Reis, nº 1030, sala 43

4430-240 Vila Nova de Gaia

management@tips.pt

comercial@tips.pt

227 113 183

9:30-12:30 // 14:00-18:00

Félix do Carmo (director-geral) e Gisela Couto

Gestor de produção – Sérgio Lira

Gestoras de projecto – Sónia Lopes e Marlene Moreira

Gestores de qualidade – Suzana Simões e Pedro Moreira

Tradutor/revisor – Diogo Gonçalves

Todos os membros da equipa interna são licenciados ou mestres em Tradução e Línguas.

Incentivar o crescimento do mercado da tradução em Portugal, através da oferta de serviços de 

alta qualidade, geridos da forma mais eficiente e com os melhores recursos disponíveis.

A tradução é um serviço de elevado valor, executado num enquadramento tecnológico 

altamente especializado, com o objectivo de melhorar a comunicação para lá das barreiras 

linguísticas. Tem um forte impacto sobre as preocupações centrais das empresas em todo o 

mundo, nomeadamente no que toca à relação com clientes e sua fidelização, à imagem corpora-

tiva e às vendas globais.

Tradução técnica de e para português europeu.

Serviços linguísticos com base nas mais avançadas tecnologias de suporte à tradução, com 

gestão e partilha de recursos linguísticos.

Tradução, revisão e controlo de qualidade.

Gestão de projecto focada na máxima eficiência e produtividade.

A TIPS traduz uma grande variedade de tipos de textos técnicos e comerciais, incluindo manuais 

de utilizador, manuais técnicos e de manutenção; conteúdo para sites da web e bases de dados 

dinâmicas; software para plataformas web e móveis; material de marketing; informações empre-

sariais internas e relatórios financeiros; guiões para projectos de dobragem e legendagem; etc.

Mais de 5 milhões de palavras traduzidas e revistas todos os anos.

Mais de 3000 projectos entregues anualmente, sempre dentro dos prazos acordados.

Reconhecida como um fornecedor de serviços linguísticos muito fiável por mais de 50 gestores 

de projecto em todo o mundo.

Escolhida para fornecedor principal de serviços de tradução para português por algumas das 

maiores empresas de tradução do mundo, em projectos de elevada exigência.

- Seguro de responsabilidade profissional

- Acordo de confidencialidade

- Acordos de nível de serviço
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Direcção
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Garantias
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