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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Reitera o seu firme empenho no multilinguismo na União, enquanto requisito prévio 
fundamental para o bom funcionamento do sistema democrático da União; reconhece o 
papel desempenhado pelo Centro na facilitação do trabalho das agências e dos órgãos da 
União, através da prestação de serviços linguísticos e de tradução de elevada qualidade; 

2. Regista, com satisfação, o impacto contínuo da estrutura de preços introduzida em 2017 
para a tradução de documentos, que representou uma poupança de 4,4 milhões de EUR 
para os clientes do Centro em 2018;

3. Exorta o Centro a adotar um modelo empresarial sustentável, em conformidade com o 
plano de transformação elaborado na sequência do «Study on the Translation Centre as 
the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies» (Estudo sobre 
o Centro de Tradução enquanto prestador de serviços linguísticos partilhados para as 
agências e os órgãos da UE); incentiva o Centro a concluir a implementação das ações 
suscetíveis de contribuir para a adaptação do novo modelo de negócios aos avanços 
tecnológicos, como o projeto de tradução de páginas Web e o reconhecimento de voz; 

4. Constata, com preocupação, que o Centro não concluiu o plano de luta contra a frade 
que deveria ter sido aplicado até ao final de 2018 e que logrou uma taxa de execução de 
66 % em 2018;

5. Manifesta a sua satisfação com os esforços envidados pelo Centro no sentido de 
desenvolver capacidades do pessoal essencial nos domínios da gestão da qualidade e da 
gestão de projetos, com 86,8 % do pessoal essencial a receber formação, excedendo 
assim, por conseguinte, o objetivo fixado para 2018;

6. Reconhece o seguimento dado pelo Centro ao seu compromisso de colocar à disposição 
das instituições da União uma nova versão da página IATE (Terminologia Interativa 
para a Europa) até ao final de 2018, o que foi conseguido em novembro de 2018; 
incentiva o Centro a finalizar a versão interinstitucional até final de 2019.


