TIPS & DICAS

TIPS Significa Tradução em Português

TIPS - Uma empresa de tradutores

Mais do que uma empresa de tradução, a TIPS é uma empresa de tradutores. O passado, o
presente e o futuro são moldados por tradutores com vontade de prestar excelentes serviços e
melhorar continuamente a sua profissão. Estamos a lançar novas pontes de reforço das relações
com os tradutores, com novos documentos de orientação, bem como novos níveis de serviços e
de preços.
Acompanhe todas as novidades, fazendo “Gosto” em www.facebook.com/tips.pt
A TIPS criou e disponibiliza a todos os tradutores as salas Dicas – dois espaços que respondem a
diferentes necessidades, desde a partilha de conhecimentos à formação em novas ferramentas,
passando pela pesquisa de materiais e a troca informal de ideias. São duas salas para explorar e
divulgar entre os profissionais da tradução.

Dicas – Espaços de tradução

Os tradutores são por norma independentes, pois até as barreiras linguísticas ultrapassam. Por
isso, não devem ficar presos em casa ou aceitar as limitações de um trabalho que pode ser
demasiado individualista.
Agora já não tem de escolher entre o sofá e o escritório, porque as salas Dicas respondem a
várias necessidades. Com duas utilizações distintas, mas sempre com a noção de liberdade:
Dicas:ideias
Uma sala de socialização, reunião, convívio, pausa, relaxamento… para tomar um chá, um café
de saco, almoçar, ou simplesmente conversar. Com esplanada no Verão e sofá durante todo o
ano. Só para tradutores e seus convidados. Porque as melhores ideias são para partilhar e a
comunicação virtual não nos enche os dias.
Dicas:soluções
Na hora de trabalhar, ter companhia pode ser um precioso auxílio. Porque não temos todas as
soluções na cabeça e as paredes lá de casa já nos disseram tudo o que tinham a dizer. Nesta sala,
há um posto de trabalho para cada um, com ligação à Internet de alta velocidade e o software
adequado à prática profissional da tradução.
Entre a sala Dicas:ideias e a sala Dicas:soluções o dia de trabalho passa a correr.
salas.dicas@tips.pt
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