
 

 
Tradutores do Parlamento Europeu  
 
Nenhuma outra instituição espera uma combinação de conhecimentos de informática, 
flexibilidade mental, diversidade linguística, rapidez de tradução e familiaridade com os temas da 
atualidade tão exigente como o Parlamento. O papel de um parlamento consiste em alterar 
legislação: a grande maioria dos originais apresenta-se sob a forma de alterações e, 
normalmente, tem prazos curtos. Esta situação apresenta desafios adicionais, uma vez que o 
tradutor precisa de conseguir compreender o contexto rapidamente e perceber de que forma a 
alteração se enquadra nesse contexto.  
 
Os nossos tradutores são pessoas que têm, tipicamente, sólidas competências em línguas 
estrangeiras e o domínio perfeito da sua língua materna, mas não têm necessariamente a 
experiência profissional de um linguista. Muitos dos nossos tradutores estudaram outras 
matérias e têm as mais variadas experiências profissionais, o que nos proporciona 
conhecimentos especializados muito úteis na tradução de textos sobre todos os temas 
possíveis.  
 

Sistema de língua intermédia (“pivot”) 
 

Os tradutores do Parlamento traduzem todos os tipos de documentos de várias línguas de 
partida para a sua língua materna. No entanto, com o aumento no número de combinações 
linguísticas para 552, nem sempre é possível traduzir diretamente de todas as línguas de partida 
para todas as línguas de chegada, sobretudo no caso de línguas menos disseminadas.  Para 
resolver este problema, o Parlamento Europeu utiliza, desde 2004, um sistema de línguas 
intermédias (“pivot”): o texto é, em primeiro lugar, traduzido para inglês, francês ou alemão 
e depois dessa língua para as restantes. No futuro, outras línguas da UE utilizadas com 
frequência, nomeadamente o espanhol, o italiano e o polaco, poderão também vir a adquirir o 
estatuto de línguas “pivot”. 
 

Subcontratação 
  

Para fazer face ao sempre crescente nível de procura, a DG TRAD recorre a contratos 
externos para os textos não prioritários. O envio de tarefas de tradução para entidades 
externas baseia-se no tipo de documento e na carga de trabalho. Os documentos com a mais 
elevada prioridade, ou seja, os textos legislativos e os textos que serão levados a votação na 
sessão plenária, são, na medida em que os recursos internos o permitam, traduzidos pelos 
serviços do Parlamento. Outros tipos de documentos, sobretudo textos administrativos, são 
frequentemente enviados para a tradução externa. Cerca de 30 % dos documentos para os 
quais foi solicitada tradução, são traduzidos externamente. 
 

A tecnologia ao serviço da tradução  
 

Os tradutores do Parlamento dispõem de uma vasta gama de ferramentas e tecnologias, que 
estão a acelerar o processo de tradução, reduzindo o risco de erro humano e melhorando a 
coerência através da utilização de memórias de tradução e do recurso a bases de dados 
documentais e terminológicas. Estão permanentemente a ser desenvolvidas novas ferramentas 
para dar resposta aos requisitos de um serviço moderno de tradução e aumentar ainda mais a 
qualidade do trabalho dos tradutores. 


