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Estatísticas ATAV II
Apresentação



Entre os dias 1 e 30 de junho de 2020, a ATAV lançou um 
questionário para apurar o impacto da pandemia causada 

pela COVID-19 na vida profissional dos tradutores de 
audiovisuais que trabalham no mercado português.

Os resultados deste questionário são aqui divulgados.

Apresentação



Ao todo, obtivemos 44 respostas.

O número baixo de respostas não nos permite perceber 
exatamente o impacto da COVID-19 na TAV; porém, 

divulgamos aqui as respostas, apesar de a amostra ser 
pouco significativa.

Acrescentamos ainda que, como alguns tradutores 
indicaram não ter sentido alterações na primeira pergunta, 

mas, mais tarde, selecionaram ramos em que sentiram 
diminuição ou aumento do volume de trabalho, os 

números poderão não ser compatíveis.
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Estatísticas ATAV II
Qual foi o impacto da COVID-19

no volume de trabalho?



Aumento
16%

Diminuição
52%

Sem alterações
32%

Aumento Diminuição Sem alterações

Dos 44 tradutores que 
responderam ao 

inquérito, 23 sentiram 
diminuição do volume de 

trabalho, 7 sentiram 
aumento do volume de 

trabalho e 14 não 
sentiram alterações.
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Estatísticas ATAV II
Em qual dos ramos da TAV houve 

diminuição de volume de trabalho?



82%

10%

5%
3%

Legendagem Dobragem Locução Legendagem para surdos

Nesta pergunta, 31 
tradutores indicaram 

diminuição de volume 
trabalho em legendagem, 

4 em dobragem, 2 em 
locução e 1 em 

legendagem para surdos. 
Houve também 19 
tradutores que não 

relataram diminuição de 
volume de trabalho.

Em qual dos ramos da TAV
houve diminuição de volume de trabalho?
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Em qual dos ramos da TAV houve 
aumento de volume de trabalho?



100%

Legendagem

Nesta pergunta, 10  
tradutores indicaram que 

houve aumento de 
volume trabalho em 

legendagem. Não foram 
relatados aumentos em 

mais nenhum ramo. 
Houve também 34 

tradutores que indicaram 
que não houve aumento 
de volume de trabalho.

Em qual dos ramos da TAV
houve aumento de volume de trabalho?
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Com que tipo de clientes houve 

diminuição de volume de trabalho?



36%

32%

32%

Nacionais Internacionais Ambos

Dos tradutores que 
sentiram diminuição de 
volume de trabalho, 9 
indicaram ter sido com 

clientes nacionais, 8 com 
clientes internacionais e 8 

com ambos.

Com que tipo de clientes
houve diminuição de volume de trabalho?
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Com que tipo de clientes houve

aumento de volume de trabalho?



37%

27%

36%

Nacionais Internacionais Ambos

Dos tradutores que 
sentiram aumento de 
volume de trabalho, 4 
indicaram ter sido com 

clientes nacionais, 3 com 
clientes internacionais e 4 

com ambos.

Com que tipo de clientes
houve aumento de volume de trabalho?



Estatísticas ATAV II
Apoios



Dos 44 tradutores que responderam ao inquérito, apenas 3 recorreram 
a apoios destinados a trabalhadores independentes face à crise atual 

por perda de rendimentos. No entanto, a diminuição de trabalho neste 
caso poderá não derivar apenas da vida profissional dos tradutores; a 
pandemia afetou também a vida familiar de muitas pessoas, incluindo 

de alguns tradutores, que poderão ter tido uma quebra de 
rendimentos por esta razão. 

Apoios
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Comentários



Decidimos partilhar aqui alguns dos comentários que 
foram deixados no inquérito que ilustram melhor as 

respostas dos tradutores inquiridos.
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“Houve algumas produções que foram suspensas devido à 
pandemia, havendo atrasos na finalização de vídeos de 

alguns episódios de algumas séries, mas isso não interferiu 
com o volume de trabalho.”

“O meu volume de trabalho nacional também diminuiu 
não por escassez de trabalho, mas, sim, por uma redução 
significativa da minha produtividade, devido a questões 

familiares resultantes da pandemia.”

Estatísticas ATAV I Comentários



“No meu caso específico, em relação à legendagem, deixei 
de receber trabalho de uma das empresas com que 

trabalhava regularmente, mas tive um aumento 
significativo de trabalho de uma outra empresa que há 

mais de um ano só me dava trabalhos esporádicos. Neste 
sentido, tive alguma dificuldade em escolher a opção mais 

correta em relação ao "volume de trabalho". Noutras 
áreas da tradução (literária e transcreação), notei uma 

grande diminuição no volume de trabalho.”

“O volume de trabalho foi o mesmo e espero que se 
mantenha assim!”
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“(…) senti que houve um aumento do volume de trabalho 
durante a fase de confinamento, mas este pareceu ser 

alimentado por produtos que estavam prontos, mas que 
seriam lançados numa data futura, e que foram 

antecipados, bem como pela readaptação de conteúdo 
mais antigo, como séries e filmes mais antigos, para 

plataformas de ‘streaming’ ou canais de cabo. Com o início 
da fase de desconfinamento, o volume caiu bastante, já 
sentindo o efeito da paragem nas gravações de novos 

conteúdos.”

“Houve mais volume de trabalho, mas para adaptação: 
trabalhos já traduzidos e legendados onde houve alteração 

dos parâmetros do cliente.”
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“Notei um aumento de trabalho de TAV em abril, mas uma 
redução a partir de meados de maio.”

“Tive diminuição, mas não sei avaliar se foi por os clientes 
saberem que tinha as miúdas em casa e estava mais 

limitada ou se foi mesmo decréscimo natural. Não recusei 
trabalho, mas também não tive falta dele. Não estive foi 

tão assoberbada como estava até às duas primeiras 
semanas de março.”

“Na realidade, a tradaptação começou a diminuir, mas 
recentemente.”
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“Apesar de até recentemente (finais de Maio) não registar 
alterações no volume de trabalho, encontro-me 

atualmente sem quaisquer projetos para trabalhar devido 
às interrupções das filmagens dos programas que recebo 

dos clientes habituais.”

“Apesar do meu (único) cliente não ter dito que a 
diminuição de trabalho foi causada pela pandemia, a 

realidade é que comparativamente a meses anteriores o 
fluxo de trabalho diminuiu desde o início de Março até 
agora. Neste momento, temo que esta diminuição se 
venha a manter durante os próximos meses, devido a 

impacto na produção de filmes e séries.”
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Conclusão



O pouco que podemos concluir a partir deste inquérito, 
devido ao número baixo de respostas recebidas, é que, ao 

contrário do que muitos poderiam pensar, houve quem 
sofresse diminuição de volume de trabalho de TAV, 

possivelmente relacionado com a paragem das produções, 
em alguns casos, e também a uma diminuição de fundos 
por parte dos clientes. Houve, naturalmente, também um 
aumento, dado que Portugal passou por um período de 

confinamento e canais e serviços de streaming decidiram 
aumentar a oferta de conteúdo.
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