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Instruções aos tradutores externos dos Relatórios do 

Tribunal de Contas Europeu 
 

2021 
 

 
REGRA GERAL: segue-se o Código de Redação Interinstitucional da União Europeia 
(https://publications.europa.eu/code/pt/pt-000100.htm). No entanto, as seguintes situações 
são exceção: 
 
 aspas: usar " " em vez de « » ou ” ” (desactivar a opção "Replace Straight quotes 

with Smart quotes" do Word) 

 euros: usar a palavra por extenso e nunca EUR ou € 

 símbolo de %: não colocar espaço entre o algarismo e o símbolo (ex: 3% e não 3 %) 
nos ficheiros Excel e Powerpoint (em Word não é necessário ter esta preocupação, 
pois temos uma macro que vai eliminar estes espaços, se existirem) 

 
ESPECIFICIDADES DO TCE 
 
• PÁGINA DO TÍTULO (no caso de Relatórios Especiais ou observações preliminares) 
 
 traduzir: (pursuant to Article 287(4), second subparagraph, TFEU) 

por: (nos termos do artigo 287º, nº 4, segundo parágrafo, do TFUE) 
 

 
• CORPO DO RELATÓRIO 
 
 alíneas e travessões: começar com letra minúscula e terminar com ";". Indicar as 

alíneas com "i)" ou "a)" e não "(i)" ou "(a)" 

 "abbreviations and acronyms" – traduzir por "siglas e acrónimos" a não ser que 
sejam mesmo usadas abreviaturas (caso muito raro) 

 "paragraph": traduzir por "ponto" ("see paragraph" → "ver ponto") 

 tags: no Studio, é essencial reproduzir os tags do segmento "source" no segmento 
"target". No caso de tags de formatação (itálico, negrito, sublinhado), copiar o tag do 
segmento "source" (Ctrl + botão esquerdo do rato no tag que fecha a formatação) e 
não o introduzir manualmente 

 espaços e hífenes: em geral, não é necessário proteger espaços e hífenes no Studio; 
temos uma macro que o faz posteriormente em Word 

 datas que sejam indicadas com algarismos: escrever as datas sem zeros à esquerda 
(ex: 1.1.2010 e não 1.01.2010 ou 01.01.2010) 

 ligações/URL: devem ser localizadas todas as que remeterem para sites no domínio 
europa.eu e em que a alteração seja simples (frequentemente, substituindo o código 
de língua no URL por “pt”), mantendo o URL original nas restantes situações; em 
todos os casos, é necessário testar o URL para confirmar que funciona 

https://publications.europa.eu/code/pt/pt-000100.htm
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• COERÊNCIA INTERNA E TERMINOLOGIA 
 
 de um modo global, é necessário manter a mesma terminologia e, na medida do 

possível, a mesma formulação nas diferentes partes do relatório. No caso dos 
Relatórios Especiais, há que prestar especial atenção: 

 
 ao "Glossário", pois os termos e definições que contém repetem-se no corpo do 

relatório; 
 

 à parte "Síntese", pois contém frequentemente texto que se repete na parte 
"Introdução" e na parte "Conclusões e recomendações"; 

 
 à parte "Âmbito e método da auditoria", pois contém texto que se repete 

posteriormente, sobretudo em títulos e subtítulos; 
 
 não confundir "efficiency" (eficiência) com "effectiveness" (eficácia). 

 
 
• ESTILO DE REDAÇÃO 
 
 não utilizar a primeira pessoa do plural para traduzir "We", optar por "o Tribunal" ou 

"o TCE" 

 evitar a utilização de linguagem demasiado informal ou demasiado rebuscada 

 procurar redigir da forma mais clara e breve possível. Exemplo: "A iniciativa relativa à 
simplificação no tocante a cobranças referentes a taxas municipais" vs. "A iniciativa 
de/para simplificação das cobranças de taxas municipais" 

 evitar começar as frases por "Isto", "Tal" e expressões semelhantes. Se as frases 
não forem longas, podem ligar-se por "o que", por exemplo: "The Commission 
postponed the implementation of the new policy. This allowed for further 
improvements./"A Comissão decidiu adiar a aplicação da nova política, o que…". Se 
as frases forem longas, será necessário encontrar uma ligação, por exemplo "The 
Commission postponed the implementation of the new policy because XXX and 
YYYY. This . "/"A Comissão decidiu adiar a aplicação da nova política porque XXX e 
YYYYY. Esta decisão…." 

 
 
• TÍTULOS DE OBRAS QUE NÃO ESTEJAM TRADUZIDAS EM PORTUGUÊS 

 
Citar o título na língua original, em itálico, sem qualquer tradução. 

 
 
Na Internet (www.eca.europa.eu) estão disponíveis Relatórios Especiais e Relatórios 
Anuais anteriores do Tribunal de Contas. 
 
 
Em caso de dúvidas, é favor contactar a pessoa do Tribunal indicada para o efeito. 
 

http://www.eca.europa.euo/
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