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RESUMO 

 
Ministério dos Negócios Estrangeiros: Tradução dos instrumentos 

internacionais bilaterais e multilaterais 

 
O presente relatório de estágio está integrado no Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue. 

Constitui o seu último elemento curricular. Descreve o estágio que teve lugar no Departamento dos 

Assuntos Jurídicos (DAJ) do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em Lisboa, de 12.03.2018 a 

12.07.2018, mas que se prolongou até o dia 22.08.2018, dia de entrega da última tradução 

encomendada. Durante esse estágio, foram realizadas várias tarefas entre as quais a tradução de 

francês e inglês para português, como de português para francês, de instrumentos internacionais 

bilaterais e multilaterais (convenções, avisos, tratados, etc.), a atualização do Trad-Iure, ou seja, a 

versão eletrónica do Diário da República (DRE)1, o relacionamento de termos jurídicos em cinco línguas 

europeias (português, inglês, francês, espanhol e alemão) e a tradução de definições do Jurislingue, 

dicionário jurídico em linha, disponibilizado em sete idiomas (português, inglês, francês, espanhol, 

alemão, italiano e neerlandês). Todas as tarefas supramencionadas e outras não diretamente 

relacionadas com a tradução são diariamente realizadas pela Área de Tradução do Departamento dos 

Assuntos Jurídicos. 

Paralelamente a estas tarefas, foram criadas memórias de traduções a partir das traduções feitas e 

revistas, foram produzidos glossários bilingues e trilingues, e procedeu-se ao levantamento de termos 

exclusivos da linguagem jurídica utilizada nas traduções (para português ou para francês) ou nos textos 

de partida (de francês, inglês ou português). 

A comunicação entre os falantes da mesma língua nunca é total porque nunca há uma compreensão 

igual das mesmas palavras para duas pessoas diferentes. Essa compreensão torna-se ainda mais 

complexa quando as línguas são diferentes e abrangem sistemas jurídicos distintos. No MNE, a 

reconstituição da realidade jurídica acima referida faz-se em torno da atividade tradutiva que envolve as 

seguintes línguas: francês, inglês, alemão, espanhol e português. 

Palavras-chave: Direito; Instrumentos internacionais; Tradução jurídica. 
 

 

 

 

 

 
 

1Diário de República Eletrónico. Recuperado a 8 de abril de 2018 em https://dre.pt/tradutor-juridico. 

https://dre.pt/tradutor-juridico
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ABSTRACT 

 
Ministry of Foreign Affairs: Translation of International bilateral and 

multilateral Instruments 

 
This internship report is an important part of the Master's degree in Translation and Multilingual 

Communication. It is its last curricular written element. It describes the internship that took place in the 

Department of Legal Affairs (DAJ) of the Ministry of Foreign Affairs (MFA) in Lisbon, which was initially 

to last from 12.03.2018 to 12.07.2018 but only ended on day 22.08.2018 which was the day of 

delivery of the last translation. Several tasks were carried out during this internship but mainly the 

translation from French and English into Portuguese, as well as from Portuguese into French of bilateral 

and multilateral international instruments (conventions, notifications, treaties, etc.), the update of Trad- 

Iure which is the electronic version of the Official Gazette (Diário da República Eletrónico (DRE)2), the 

manual linking of legal terms in five European languages (Portuguese, English, French, Spanish and 

German) and the translation of definitions of Jurislingue which is a legal dictionary online, available in 

seven languages (Portuguese, English, French, Spanish, German, Dutch and Italian). All the above and 

other tasks, sometimes not directly related to translation, were carried out daily by the translation area 

of DAJ. 

In parallel with these tasks, translation memories were created from translations produced and revised, 

bilingual and trilingual glossaries produced, exclusive terms of the legal language used in translations 

(into Portuguese or into French) or in the original texts (from French, English or Portuguese) were 

charted. 

Communication between speakers of the same language is never complete because there is never an 

identical understanding of the same declaration for two different people. This understanding becomes 

even more complex when languages are different and cover different legal systems. In the Portuguese 

Ministry of Foreign Affairs, the reconstitution of the legal reality referred to above is based on the 

translation activity that involves the following languages: French, English, German, Spanish and 

Portuguese. 

 

Key-terms: Law; International Instruments; Legal Translation. 
 

 

 
 

2Diário de República Eletrónico. Recuperado a 8 de abril de 2019 em https://dre.pt/tradutor-juridico. 

https://dre.pt/tradutor-juridico
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RÉSUMÉ 
 

Ministère des affaires étrangères : Traduction d'instruments internationaux bilatéraux et 

multilatéraux 

 

Ce rapport de stage est partie intégrante du Master en Traduction et Communication 

Multilingue. Il constitue son dernier élément curriculaire. Il décrit le stage qui a eu lieu au 

Département des affaires juridiques (DAJ) du Ministère des affaires étrangères (MAE) à 

Lisbonne, du 12.03.2018 au 12.07.2018, mais qui a été prolongé jusqu'au 22.08.2018, jour 

de livraison de la dernière traduction effectuée. Au cours de ce stage, diverses tâches ont été 

effectuées ; la traduction du français et de l'anglais vers le portugais, ainsi que du portugais 

vers le français, d'instruments internationaux bilatéraux et multilatéraux (conventions, 

notifications, traités, etc.), la mise à jour de Trad-Iure, c'est-à-dire la version électronique du 

journal officiel portugais (DRE)1 , la mise en relation des termes juridiques dans cinq langues 

européennes (portugais, anglais, français, espagnol et allemand) et la traduction des 

définitions de Jurislingue, un dictionnaire juridique en ligne, disponible en sept langues 

(portugais, anglais, français, espagnol, allemand, italien et néerlandais). Toutes les tâches ci-

dessus et d'autres qui ne sont pas directement liées à la traduction sont effectuées 

quotidiennement par le Service de traduction du département des affaires juridiques. 

Parallèlement à ces tâches, des mémoires de traduction ont été créées à partir des traductions 

effectuées et révisées, des glossaires, bilingues et trilingues ont été produits et des termes 

exclusifs de la langue juridique utilisée dans les traductions (en portugais ou en français) ou 

dans les textes sources (en français, en anglais ou en portugais) ont été recueillis. 

La communication entre locuteurs d'une même langue n'est jamais complète, car il n'y a 

jamais une même compréhension des mêmes termes par deux personnes différentes. Cette 

compréhension devient encore plus complexe lorsque les langues sont différentes et couvrent 

des systèmes juridiques différents. Au MAE, la reconstitution de la réalité juridique mentionnée 

ci-dessus se fait autour de l'activité de traduction impliquant les langues suivantes : français, 

anglais, allemand, espagnol et portugais. 

 

Mots-clés : Droit; Instruments internationaux; Traduction juridique. 
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« La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. Nos 

procès ne naissent que du débat de l’interprétation des lois ; et la plupart des 

guerres, de cette impuissance de n’avoir pas su clairement exprimer les 

conventions et traités d’accord des princes. » 

MONTAIGNE, Essais, II 12, Apologie de Raimond Sebond 
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INTRODUÇÃO 

 
Desde tempos imemoriais, a tradução jurídica ocupa um lugar fulcral na história da humanidade, 

apesar de muitas vezes impercetível. No passado, ela esteve na base de tratados internacionais 

como o Tratado de Perle assinado por volta de 1292 ante Christum natum. Esse tratado foi 

assinado entre o faraó Ramsés II e o Rei dos Hititas para evitar guerras entre os seus respetivos 

povos. Hoje, além de evitar guerras, os tratados, no seu sentido mais lato, os instrumentos 

bilaterais e multilaterais, dentro do contexto atual de globalização e nas circunstâncias que nos 

circunscrevem, recorrem à tradução jurídica antes de serem assinados pelas partes envolvidas, 

sempre que falam línguas diferentes. Por outras palavras, a tradução é a porta de entrada, 

quase obrigatória, no mundo das relações internacionais. É, hoje, inegável que nenhum país é 

auto-suficiente, por muito soberano que possa ser. Todos precisam de relações internacionais 

para existir. Estas relações políticas e ou comerciais que se concretizam na maioria das vezes 

através da assinatura de instrumentos jurídicos bilaterais ou multilaterais, nem sempre são 

tecidas com países falantes da mesma língua, daí a importância da tradução jurídica nos 

serviços públicos estatais e mais ainda no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa. 

O presente relatório visa relatar detalhadamente a experiência tradutiva de instrumentos 

bilaterais e multilaterais durante o estágio curricular no Departamento dos Assuntos Jurídicos do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa. 

No Capítulo I são apresentados o objetivo do estágio, os métodos utilizados para a tradução dos 

diferentes documentos, bem como a preparação e planificação das tarefas. 

No Capítulo II, descrevem-se as traduções feitas durante o estágio, bem como as outras 

atividades que nem sempre estão diretamente ligadas à tradução como a participação ou a 

organização de eventos. 

No capítulo III, são expostos a parte teórica relativa à tradução jurídica, os diferentes sistemas 

jurídicos, a natureza dos diferentes documentos de partida. 

No IV capítulo, é a metodologia de trabalho usada durante o estagio que é descrita, mas também 

as tarefas realizadas e a forma como foram levadas a cabo. 

No capítulo V são analisadas as dificuldades relativas à tradução de instrumentos internacionais 

bilaterais e multilaterais e de outros textos de teor jurídico, bem como sobre as soluções 

aplicadas as ditas dificuldades 
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O objetivo deste estágio era avaliar a aplicação da teoria adquirida durante o mestrado num 

ambiente profissional, neste caso em contexto de tradução institucional de instrumentos 

internacionais. 
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CAPÍTULO I: APRESENTAÇÃO 
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1.1. Estágio, objetivos gerais e específicos 

 
O estágio é uma parte integrante do Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue da 

Universidade do Minho, em Braga. Constitui literalmente o último semestre do Mestrado. É uma 

fase da formação académica que permite aplicar a teoria das aulas num meio profissional. Estar 

num meio profissional instrui sobre a importância da organização diária do trabalho, a 

priorização das tarefas, o estabelecimento e sobretudo o respeito dos prazos para com o cliente 

(neste caso o DAJ) sem omitir o caderno de encargos e a importância crucial da comunicação. 

A imersão num ambiente profissional tem também a vantagem de mostrar a versatilidade de um 

tradutor profissional que, para além de traduzir, pode prestar-se a atividades como a produção 

de conteúdo, a organização de conferências, entre outras tarefas. Qualquer que seja a tarefa, 

convém sempre abordá-la com metodologia. 

 
1.2. O Ministério dos Negócios Estrangeiros: Tradução e outras 

atividades 

 

1.2.1. Apresentação do Ministério (MNE) 

 

1.2.1.1. História 

 
 

A primeira “versão” do Ministério dos Negócios Estrangeiros como é hoje conhecido nasceu do 

alvará de 29 de novembro de 1643 durante o reino do Rei D. João IV após a Restauração. A sua 

primeira denominação era Secretaria de Estado e tratava exclusivamente dos assuntos de 

Estado, ou seja, do Condado Portucalense na altura, libertado do domínio castelhano. No 

entanto, foi durante o reino de D. João V, através de um outro alvará (de julho de 1736) que se 

criaram três Secretarias de Estado: uma primeira para tratar dos Negócios Estrangeiros do 

Reino, uma segunda para a Marinha e os Domínios Ultramarinos e uma última para os 

Negócios Estrangeiros e para a Guerra. Foi a separação desta última Secretaria confirmada pela 

Carta de Lei de 12 de junho de 1822 e pelo alvará de 30 de setembro de 1828 que deu 

origem à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. No século XIX, esta Secretaria 

assume as funções que são hoje garantidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
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1.2.1.2. Função 

 
A principal função do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é assegurar a formulação, a 

coordenação e a execução da política externa da República Portuguesa, bem como a sua 

representação no palco internacional juntos dos outros países e organizações internacionais. 

O MNE tem um sistema de funcionamento bicéfalo pelo que atua através da sua rede externa 

(embaixadas, missões permanentes e postos consulares) e dos seus serviços centrais. 

Através da sua rede externa, o MNE garante a proteção dos cidadãos portugueses no 

estrangeiro, leva a cabo processos de vinculação (acordos e tratados), bem como negócios 

internacionais, além de promover a língua e a cultura portuguesas através do Instituto da 

Cooperação e da Língua, mais conhecido sob a denominação Instituto Camões. O MNE é 

também responsável pela “definição do quadro de participação das Forças Armadas e das forças 

de segurança portugueses em missões de carácter internacional3”, bem como da “coordenação 

da participação portuguesa no processo de construção europeia e a promoção de relações de 

cooperação e amizade com os diversos parceiros internacionais”. As atividades diárias do MNE, 

sejam elas realizadas dentro ou fora de Portugal, requerem, muitas vezes tradução jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Portal Diplomático retirado em https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/ 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/
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1.2.1.3. Organograma 

 
A figura que segue apresenta uma versão simplificada do organograma do Ministério português. 

 
Figura 1: Organograma do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 

 

 
1.2.2. Departamento dos Assuntos Jurídicos (DAJ) 

 

1.2.2.1. Apresentação 

 
O Departamento dos Assuntos Jurídicos é uma das quatro unidades da Secretaria-Geral com o 

Protocolo de Estado, a Direção-geral de Administração e o Instituto Diplomático (IDI). É 

constituído pela Direção de Serviços de Direito Interno (DIN) e pela Direção de Serviços de 

Direito Internacional Público que, por sua vez, engloba a Área de Tradução onde o estágio que 

deu origem a este relatório foi realizado. 
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1.2.2.2. Organograma 

 
A tabela abaixo é um recapitulativo do Departamento dos Assuntos Jurídicos. A atividade 

tradutiva acontece principalmente na Direção de Serviços de Direito Internacional Público (DIP) 

porque na outra Direção (a de Serviços de Direito Interno) o trabalho é feito em português, 

principalmente porque se trata exclusivamente de assuntos internos de Direito português. 

Figura 2: Organograma do Departamento dos Assuntos Jurídicos 
 

 

 
 

 

 
1.2.3. Área de Tradução 

 

1.2.3.1. História 

 
A tradução no DAJ ocupa um lugar fundamental porque tudo o que Portugal assina, todos os 

instrumentos internacionais que vinculam o Estado português, quando não assinados com os 

países dos PALOP, são traduzidos para português. Além disso, todos os avisos ou notificações 

da Haia ou das Nações Unidas passam pelo processo de tradução antes de serem publicados 

no Diário da República físico ou no Diário da República Eletrónico. 
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A Área de Tradução no DAJ começou por existir apenas em função do espaço. É pelo menos 

o que dizia a lei em 2006. Um ano depois, foi criado o Núcleo de Traduções de Convenções 

Internacionais na dependência direta do Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos. Mais 

tarde com uma nova restruturação do Ministério, o Núcleo deixou de existir enquanto 

unidade orgânica, mas a área de atividade continuou a ser reconhecida como tal. 

 
 

1.2.3.2. Organização 

 
A Área de Tradução (e não Secção de Tradução) é a divisão do Departamento dos Assuntos 

Jurídicos que assegura a tradução dos documentos do dito Departamento. É composta por um 

efetivo bastante reduzido apoiado por dois estagiários de Mestrado em Tradução na maioria dos 

casos. 

 
 

Figura 3: Organograma da Área de Tradução 
 

 

 
 

1.2.3.3. Combinações linguísticas 

 
As principais combinações linguísticas asseguradas no DAJ são: francês/português e vice-versa, 

inglês/português e vice-versa e também alemão/português. As duas primeiras combinações 

linguísticas envolvem cerca de 99% das traduções do Departamento dos Assuntos Jurídicos. 
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1.2.3.4. Recursos utilizados 

 

a) Microsoft Word 

 
Por ordem de utilização, o Microsoft Word é a primeira ferramenta dos tradutores do 

Departamento de Assuntos Jurídicos. Pode-se dizer que é praticamente a única ferramenta tendo 

em conta que a ferramenta que vai ser apresentada a seguir (eTranslation) é apenas utilizada 

por razões experimentais. 

 
b) eTranslation 

 
eTranslation é uma ferramenta da Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia. Substitui o 

antigo MT@EC4 e é destinada aos serviços de tradução da administração pública europeia. 

Permite fazer traduções automáticas de e para as 24 línguas e três dos nove alfabetos da União 

Europeia: latino, grego e cirílico. Os coordenadores deste projeto têm também o plano de 

introduzir, num futuro próximo, línguas como o árabe e o mandarim. O seu objetivo é ultrapassar 

as barreiras linguísticas na Europa e permitir a partilha de informações entre os diferentes 

serviços das administrações públicas, em todas as áreas. O acesso à eTranslation faz-se via uma 

conexão numa plataforma distante. Depois de introduzir as credências atribuídas pelo serviço 

responsável pela plataforma, o rosto da ferramenta é como aparece nas figuras 4 e 5. 

eTranslation. Tem a vantagem de ser uma ferramenta rápida porque pode traduzir uma grande 

quantidade de texto num prazo máximo de três minutos em diferentes línguas. É segura porque 

protege, ao contrário de outras ferramentas de tradução assistida como Google Translate, os 

Direitos do autor do proprietário do texto original. Além disso, mantém a estrutura do texto de 

partida igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Machine Transalation at the European Commission retirado em http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Brussels_conference/Mai- 
K_ELRC-MT%28at%29EC%20in%20DGT_26_10_2016_K.%20Mai.pdf 

http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Brussels_conference/Mai-K_ELRC-MT%28at%29EC%20in%20DGT_26_10_2016_K.%20Mai.pdf
http://www.lr-coordination.eu/sites/default/files/Brussels_conference/Mai-K_ELRC-MT%28at%29EC%20in%20DGT_26_10_2016_K.%20Mai.pdf


Ministério dos Negócios Estrangeiros: Tradução dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

11 
 

Figura 4: Portal de eTranslation 

 

 
Figura 5: Portal de eTranslation - bis 
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c) Traduções anteriores do DAJ 

 
As traduções do Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ) guardadas na rede do Ministério 

servem de referência às futuras traduções. Constituem uma forma de corpora ainda por alinhar. 

Todas as traduções são arquivadas na antiga e na nova forma do Acordo Ortográfico português. 

 
 

d) Trad-Iure 

 
Trad-Iure ou Tradutor Jurídico é o glossário jurídico do Diário da República Eletrónico. Declina- se 

em cinco idiomas: português, francês, inglês, alemão e espanhol. O seu objetivo é dar 

informações sobre o Direito aplicável no território português em vários idiomas e em diferentes 

áreas do Direito. É frequentemente atualizado pelos seus iniciadores - nomeadamente os 

Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Justiça e da Administração Interna, bem como a 

Procuradoria-Geral da República - e prevê a introdução do italiano e do neerlandês. 

 

 
e) SDL Trados 2007 

 
A Área de Tradução apenas tem uma ferramenta de tradução assistida instalada num dos 

computadores dos estagiários em tradução: o SDL Trados 2007. Esta ferramenta é apenas 

utilizada por motivos de experiência. 

 
 

1.2.4. Cooperação interna 

 
A cooperação interna no DAJ é constante. Acontece entre os estagiários e os juristas, entre os 

estagiários e a responsável da Área de Tradução, mas também entre os próprios estagiários, ou 

seja, entre os mestrandos em Direito e os mestrandos em Tradução. A cooperação entre os 

funcionários e os estagiários é permanente e começa logo no primeiro dia com a receção e a 

visita do Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa. 

Continua depois através da assistência com a terminologia utilizada nos textos para traduzir ou 

nas reuniões internas às que os estagiários estão convidados. Durante as reuniões internas, a 
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terminologia utilizada pelos juristas muitas vezes ajuda nas traduções diárias. Foi, por exemplo, 

durante umas das reuniões de serviço que surgiu a explicação relativa à diferença entre 

“emendas” e “alterações”. A primeira opção é apenas utilizada para os documentos vinculativos 

enquanto a segunda é reservada aos documentos não vinculativos. 

 
 

1.2.5. Especificidades 

 

1.2.5.1. Expressões preferenciais 

 
Aquando das traduções das notificações da Haia ou das Nações Unidas, convém sempre referir 

às expressões nas traduções já feitas e compiladas nas diferentes pastas do DAJ na rede ou 

então diretamente aos documentos publicados no Diário da República Eletrónico. 

Tabela 1: Expressões preferenciais 
 
 

Em vez de… Optar por… 

Levantar uma objeção Formular uma objeção 

Objetar/Opor-se Formular uma objeção 

Supramencionada Acima referida 

Suprarreferida Acima referida 

Tunísia República Tunisina 

Registar Tomar nota 

Como parte integrante Enquanto parte integrante 

Território ucraniano Território da Ucrânia 

Região Autónoma da Crimeia República Autónoma da Crimeia 

Implementação das suas obrigações Execução das suas obrigações 

Pedidos dessas autoridades Pedidos emanados dessas autoridades 
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Em vez de… Optar por… 

Escritório Serviço 

Entidade de origem e entidade requerida Instituição expedidora e intermediária 

Remeter para a notificação Ver/ Consultar 

Conforme o disposto no artigo Previsto/a no artigo 

Pelos canais diplomáticos Por via diplomática 

As Partes do Tratado As Partes no Tratado 

Outras zonas de jurisdição Outras zonas sob jurisdição 

Zona de pesca exclusiva Zona unicamente destinada à pesca 

No processo a ser julgado no Tribunal No processo no Tribunal  

…ainda que sejam apresentados perante o 

Tribunal 

…ainda que a sua submissão à apreciação do 

Tribunal 

…mediante notificação por escrito… …mediante notificação escrita… 

 

 

1.2.5.2. Necessidade da consistência 

 
O tradutor jurídico, na sua pesquisa documental para chegar ao texto final, tem não só de utilizar 

a terminologia e a fraseologia apropriadas, mas também ter fontes de referência oficiais na sua 

língua de chegada. A qualidade das fontes é de suma importância na tradução jurídica. 

Existem mais particularidades inerentes à tradução de instrumentos internacionais bilaterais e 

multilaterais no Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Segundo que a notificação provém da Haia ou das Nações Unidas, o título da Convenção que ela 

envolve, mesmo tendo o mesmo título em inglês (ou em francês), pode ter dois títulos diferentes 

em português. Consta na tabela a seguir a tradução da preposição inglesa “ON” ou francesa 

“SUR” para português. Com efeito, na tradução portuguesa, estas proposições se transformam 
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em “RELATIVA” para as notificações da Haia e em “PARA” nas notificações provenientes das 

Nações Unidas. 

Tabela 2: Comparação dos títulos das Convenções (Haia e Nações Unidas) 
 
 

HAIA 
  

EN FR PT 

CONVENTION ON THE 

INTERNATIONAL 

RECOVERY OF CHILD 

SUPPORT AND OTHER 

FORMS OF FAMILY 

MAINTENANCE 

CONVENTION SUR LE 

RECOUVREMENT 

INTERNATIONAL DES 

ALIMENTS DESTINÉS AUX 

ENFANTS ET À D’AUTRES 

MEMBRES DE LA FAMILLE 

CONVENÇÃO RELATIVA À 

COBRANÇA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTOS EM BENEFÍCIO 

DOS FILHOS E DE OUTROS 

MEMBROS DA FAMÍLIA 

   

NAÇÕES UNIDAS 
  

EN FR PT 

CONVENTION ON THE 

RECOVERY ABROAD OF 

MAINTENANCE 

CONVENTION SUR LE 

RECOUVREMENT DES 

ALIMENTS À L’ÉTRANGER 

CONVENÇÃO PARA A 

COBRANÇA DE ALIMENTOS 

NO ESTRANGEIRO 

 

 

HAIA (Tradução n.º 1) ONU (Tradução n.º 7) 

Convenção relativa à Cobrança internacional 

de Alimentos 

Convenção para a Cobrança de Alimentos no 

Estrangeiro 

a) Jurislingue 

 
O Jurislingue, enquanto fonte de informação jurídica, desempenha um papel chave em termos 

de consistência na tradução jurídica. Uma pesquisa no Jurislingue, além de ajudar na 

terminologia a usar, pode ajudar o tradutor a conhecer a forma escrita aceite em Portugal, no 

Direito português em particular. Assim, o Jurislingue pode indicar a forma aceite da palavra 
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Estado-Membro que se pode encontrar escrita nas três seguintes formas na língua do Camões: 

Estado-Membro, Estado Membro e Estado-membro. 

O Jurislingue é igualmente uma referência em termos de abreviaturas. Nele, se pode conferir a 

forma de apresentar as abreviaturas num texto jurídico redigido em português. Exemplos: MNE 

(sem os pontos separadores) em vez de M.N.E. 

Uma outra particularidade do Jurislingue é o facto de tomar em conta ambos os Acordos 

Ortográficos, ou seja, apresenta os termos nas duas grafias. Por exemplo, nele poder-se-á ler 

“actividade” e “atividade”, ou seja, as palavras estão no Antigo Acordo Ortográfico (AAO) e no 

Novo Acordo Ortográfico (NOA). 

 
 

b) Diário da República Electrónico 

 
 

O hoje conhecido como Diário da República ou Jornal Oficial passou por várias denominações 

entre 1715, data da sua primeira publicação sob o título de “Notícias dos Estados: História 

Anual, Cronológica e Política do Mundo e Especialmente da Europa” e o dia 1 de janeiro 1821 

quando foi publicado sob o seu nome atual. 

É nele que são publicadas as convenções internacionais, as leis constitucionais, orgânicas, as 

resoluções, os decretos entre outros instrumentos de gestão do Estado. Uma parte considerável 

dessas publicações é o produto de traduções de instrumentos internacionais que 

“comprometem” Portugal nacional e internacionalmente. Os avisos traduzidos no DAJ são 

publicados no Diário da República. 

 

 
1.2.5.3. Livro do corpo diplomático5

 

 
Trata-se de um documento que se encontra no Portal Diplomático do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. É mais uma ferramenta validada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que 

evita ao tradutor fazer infelizes traduções ou até criar incidentes diplomáticos ao escrever o 

nome dos países. Neste documento semelhante a um anuário diplomático, encontram-se as 

 

5 O Livro do corpo diplomático retirado em https://drive.google.com/drive/folders/1ygrSl5lf97II5NTuWycEE0mlPeT19xye 

https://drive.google.com/drive/folders/1ygrSl5lf97II5NTuWycEE0mlPeT19xye
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denominações de todos os países em relação diplomática com Portugal. O mais importante é a 

forma como se dirige a eles, ou seja, os seus respetivos títulos. Assim, em vez de escrever nas 

traduções dos instrumentos jurídicos, Moldávia6, Espanha, Israel, Luxemburgo, Rússia, o tradutor 

jurídico deverá ter o bom sentido de evitar a linguagem comum e de escrever República de 

MOLDOVA, REINO de Espanha, ESTADO de Israel, GRÃO-DUCADO do Luxemburgo, tal como 

indicado no Livro do corpo diplomático anualmente atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Moldávia como aparece em https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eastern-partnership/moldova/ 

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eastern-partnership/moldova/
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CAPÍTULO II: TRABALHO DESENVOLVIDO 
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2.1. Textos, documentos e outros materiais traduzidos 

 
Uma vez a atividade tradutiva no DAJ descrita, segue agora a secção relativa ao material 

traduzido. 

 
 

2.1.1. Documentos traduzidos: notificações e outros documentos 

 
Dar uma definição ao termo “notificação” é uma introdução certa para esta secção sobre a 

tradução das notificações. Segundo a alínea c) do artigo 16.º, artigo 78.º, etc. da Convenção de 

Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados, trata-se de: 

…une formalité par laquelle l'État ou une organisation internationale communique 

certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus 

en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de 

procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les États peuvent se borner à 

notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres 

actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de 

notifications. 

Segundo a Enciclopédia jurídica (2000)7, as ratificações são “atos ou efeitos de ratificar, ou seja, 

confirmar, validar, aprovar, consentir expressa ou tacitamente, dando validade ao que se fez ou 

que se prometeu anteriormente, que, por vício de forma ou de fundo, é suscetível de nulidade”. 

As notificações são geralmente ratificações, aceitações, aprovações e adesões. Designam, 

“conforme o caso, o acto internacional assim denominado pelo qual um Estado manifesta, no 

plano internacional, o seu consentimento em ficar vinculado por um tratado” (Artigo 2.º, al. b) da 

Convenção sobre o Direito dos Tratados, adaptada em Viena a 23 de Maio de 1969). São 

emitidas pelos diferentes Estados relativamente às convenções (ver a lista das notificações 

traduzidas). 

 

 

 

7 Da Cunha, P. F. (2000). Enciclopédia Jurídica: Instituições de Direito Vol 2. Editora: Almedina. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/ratificar/ratificar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/tacitamente/tacitamente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/v%C3%ADcio/v%C3%ADcio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/pt/d/nulidade/nulidade.htm
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Nos tratados solenes não é a assinatura que vincula o Estado, mas tão-somente a ratificação. A 

ratificação é o ato jurídico individual e solene pelo qual o órgão competente do Estado afirma a 

vontade deste de se vincular ao tratado cujo texto foi, por ele, assinado (Artigo 14.º da 

Convenção sobre o Direito dos Tratados, adoptada em Viena a 23 de Maio de 1969 e Manual de 

Direito Internacional Público de Fausto Quadros e André Gonçalves Pereira). 

A aceitação, por sua vez, é um termo que engloba então tanto a adesão como a ratificação, ou 

qualquer outra forma de participação que seja válida segundo o Direito Constitucional dos 

Estados. É empregue para permitir que se possa dispensar, quando internamente possível, o 

processo de ratificação, o que se reveste de particular importância para os Estados Unidos 

(Artigo 14.º, ibid). 

Segundo o Artigo 15.º, ibid, a adesão é forma mais vulgar de participação dos Estados num 

tratado multilateral. Na adesão, o Estado não participa na negociação do tratado, mas vem 

posteriormente produzir uma declaração unilateral de vinculação a ele, afirmando que quer ser 

nele parte. Tem, portanto, o mesmo alcance que a assinatura e a ratificação (neste último caso, 

apenas se o tratado em causa for um tratado solene). 

Por terminar, a aprovação ou aceitação. A aprovação, assim como a aceitação, devem respeitar 

o Direito Constitucional dos respectivos Estados. Por conseguinte, se para a vinculação 

internacional do Estado a sua Constituição impõe a aprovação prévia do tratado por qualquer 

órgão político, essa aprovação deve ser obtida antes da adesão (Artigo 14.º, ibid). O 

consentimento de um Estado em ficar vinculado por um tratado manifesta-se pela aceitação ou 

aprovação em condições análogas às aplicáveis à ratificação (Convenção sobre o Direito dos 

Tratados, n.º 2 do Artigo 14.º). 

Perceber as noções acima referidas é crucial para o trabalho do tradutor jurídico porque permite 

orientar as suas decisões tradutivas. Permite-lhe saber quais os documentos são vinculativos 

para Portugal ou não e, escolher assim a terminologia adequada para cada uma das 

notificações, sabendo que as convenções são comummente vinculativas para os Estados que 

nelas aderem. Por conseguinte a terminologia nelas utilizada não é a mesma que a de um 

comentário editorial, por exemplo, por muito que descreva assuntos jurídicos. 
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As notificações relativas às diferentes Convenções constituem a maioria dos documentos 

traduzidos e foram entre as primeiras traduções realizadas. 

 
 

2.1.1.1. Notificações da Haia 

 
As notificações de Haia, quando não são originalmente redigidas em francês ou em inglês, são 

automaticamente traduzidas para essas línguas antes de serem enviadas para o MNE. Chegam 

em formato impresso na mesa dos tradutores, mas são todas registadas no site do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, em Haia. 

As duas próximas figuras apresentam imagens do Portal das notificações de Haia. 

Figura 6: Portal das notificações da Haia 
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Figura 7: Portal das notificações da Haia - bis 

 

 

 
2.1.1.2. Notificações das Nações Unidas 

 
As notificações das Nações Unidas são redigidas na Secção dos Tratados integrado no Gabinete 

dos Assuntos Jurídicos também chamado Office of Legal Affairs (OLA). 

Figura 8: Portal das notificações das Nações Unidas 
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Figura 9: Notificações das Nações Unidas - bis 

 

 

 
2.1.2. Documentos Extensivos 

 
Os documentos traduzidos no DAJ raramente excedam três (3) páginas com a exceção dos 

documentos abaixo: 

 

 
2.1.2.1. Comentário editorial: On the activation of the ICC jurisdiction 

over the crime of aggression de Claus Kre


A tradução deste documento foi pedida com o intuito de uma posterior divulgação 

(nomeadamente no âmbito CPLP) e publicação no Anuário 2018 do MNE. É um comentário 

editorial com ritmo de narração pela forma como os acontecimentos da épica reunião de 15 de 

dezembro de 2017 em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas são relatados. É da autoria do 

Professor de Direito Internacional Público alemão, Claus Kreß. Tem 17 páginas (10409 palavras) 

com várias notas de rodapé e notas do autor. Foi a primeira longa tradução realizada durante o 

estágio. 
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2.1.2.2. Os capítulos 3 e 7 do livro de Nils Melzer 

 
A tradução conjunta destes dois capítulos foi concluída quase um mês depois da data de 

conclusão oficial (12 de julho de 2018) do estágio. Foi assim porque o pedido de tradução 

chegou à mesa dos tradutores quando o comentário editorial do Professor Claus Kreß estava a 

ser revisto para entrega, já no final do estágio. Por ser volumosa (26938 palavras), só foi 

entregue ao MNE em agosto de 2018, fora do tempo previsto de estágio. Além de todas as 

traduções acima referidas, havia mais traduções que se podem qualificar de pontuais por não 

serem diárias. São as que seguem. 

 
 

2.1.3. Traduções curtas 

 
Além das notificações que são traduções relativamente curtas, outras traduções podem ser 

consideradas como não extensivas. Entre elas: 

 
 

2.1.3.1. As definições do Jurislingue 

 
Esta tradução é relativa a 10 noções de Direito redigidas em português por inserir na parte em 

língua francesa do site do Jurislingue. 

 
 

2.1.3.2. A certidão de óbito de África do Sul 

 
A tradução de uma certidão proveniente da África do Sul foi a segunda na lista das traduções 

efetuadas durante o estágio. Nesta tradução, houve não só problemas meramente técnicos 

(impossibilidade de decifrar um conjunto de carateres) mas também de representação da 

estrutura da data por exemplo. 
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2.1.3.3. Tradução dos documentos da COTSOES 

 

Antes de chegar a uma apresentação das traduções efetuadas, convém definir a COTSOES8. 

COTSOES é a abreviatura para “Conferência dos Serviços de Tradução dos Estados Europeus”. 

Junta 36 serviços de tradução de 17 países europeus. Tem como objetivo: 

 “Promover a partilha de informações e de experiências em áreas que representam um 

interesse comum; 

 Apoiar os serviços membros nas áreas da tradução, interpretação, terminologia e 

técnicas linguísticas; 

 Estimular a cooperação entre os profissionais das línguas na função pública”.9
 

 

As traduções relativas à COTSOES foram apenas três (3): uma apresentação em formato 

Microsoft Powerpoint e dois menus. 

 

 
2.1.3.4. Apresentação da Área de Tradução em Powerpoint 

 
Antes de ser traduzida para Inglês, a apresentação foi primeiro redigida em português a partir de 

notas relativas à “Área de Tradução do Departamento dos Assuntos Jurídicos”. É uma 

apresentação que tem como objetivo definir brevemente a Área de Tradução, descrever as suas 

responsabilidades e explicar o seu funcionamento e a sua missão. 

2.1.3.5. Menus 

 
Os menus provinham de dois restaurantes: um para um jantar num restaurante da capital e o 

segundo era de um piquenique organizado nos jardins do Palácio das Necessidades. 

O menu do jantar10 foi traduzido de português para francês e para inglês; o objetivo sendo enviar 

os menus aos participantes consoante a língua que lhes convinha para que possam escolher a 

sua ementa e facilitar assim a organização do jantar oferecido pelo MNE, no âmbito da 

COTSOES. 

8 Consultar o site da COTSOES disponível em http://www.cotsoes.info/ 
9 Objetivo da COTSOES retirado do site da COTSOES em http://www.cotsoes.info/fr 
10 Menu do jantar do restaurante Guarda-Mor disponível em https://drive.google.com/drive/my-drive 

http://www.cotsoes.info/
http://www.cotsoes.info/fr
https://drive.google.com/drive/my-drive
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A ementa do piquenique11 passou igualmente pelo mesmo caderno de encargos. 

 

 
2.1.4. Relacionamento de termos 

 
O relacionamento de termos foi feito a partir do “Back Office” do DRE com a ajuda de um 

ficheiro Excel com mais de 100.000 linhas nos sete idiomas do Jurislingue: português, alemão, 

espanhol, francês, inglês, italiano e neerlandês. O relacionamento de termos foi a primeira 

atividade desempenhada durante o estágio. No final do estágio, foram relacionados, corrigidos, 

sugeridos cerca de 1140 termos. 

Tabela 3: Termos relacionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Menu do piquenique disponível em https://drive.google.com/drive/my-drive 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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2.2. DAJ e tradução: o Acordo Ortográfico 

 
O Acordo Ortográfico é um tópico relevante na Área de Tradução do DAJ porque todas as 

traduções são feitas no Novo Acordo Ortográfico (NOA) mas são depois convertidas no Antigo 

Acordo Ortográfico (AAO) graças ao “Corretor ortográfico e sintáctico” do FLIP-ONLINE12. 

Figura 10: Plataforma do corretor ortográfico e sintáctico (FLIP) 

 

 

 
As duas versões são conservadas na Área de Tradução. A razão atrás de tal procedimento é 

poder ter arquivos nas duas ortografias caso venha a “regressar” o AAO. Uma outra razão para 

essa conversão é ligada à facilitação da pesquisa. Tendo as duas ortografias, a pesquisa torna-se 

possível para os defensores do NAO, como para os seus detratores quando toda a informação 

for organizada em corpora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 A interface em linha que permite passar do Antigo Acordo Ortográfico ao novo disponível em https://www.flip.pt/FLiP-On- 

line/Corrector-ortografico-e-sintactico 

https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico
https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico
https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico
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2.3. Outras atividades para além da tradução 

 

2.3.1. Organização de eventos 

 
A vida no MNE é bastante ativa e os estagiários vivem-na diariamente. Assim, entre o início e o 

fim do estágio, os membros da Área de Tradução puderam participar a uma conferência, 

atender a dois seminários, participar em quatro (4) reuniões, organizar dois eventos. 

 

 
2.3.1.1. Organização da COTSOES 13

 

 
O primeiro evento organizado foi a reunião da Conferência dos Serviços Europeus de Tradução 

(COTSOES) ou CST. 

A COTSOES é um conjunto de serviços de tradução europeus que se rege por um regulamento 

redigido em Berna, Alemanha, a 19 de outubro de 1982. Reúne-se bienalmente numa das 

capitais de um dos países membros para tomar decisões, discutir problemas, partilhar 

informações e encontrar soluções inerentes à sua atividade tradutiva diária. Conta com 49 

serviços públicos europeus membros (entre os quais, a Comissão Europeia, o Parlamento 

Europeu) e quatro (4) serviços públicos participantes. Por ser uma organização tão extensiva, a 

preparação da conferência foi cuidadosamente empreendida através de uma planificação e 

acompanhamento das tarefas que foram da comunicação com os participantes à preparação da 

apresentação da Área de Tradução do MNE pela anfitriã da Conferência. 

 

 
2.3.1.2. Dia Internacional da Tradução (DIT) em Lisboa 

 
O Dia Internacional da Tradução (DIT) é celebrado desde 1953 pela Federação Internacional dos 

Tradutores. No entanto, foi apenas em 1991 que este evento foi oficializado. Foi o dia 30 de 

setembro que foi escolhido, em homenagem a São Jerónimo, padroeiro dos tradutores. 

 

 

 

13 Conferência dos Serviços Europeus de Tradução ou COTSOES, disponível em http://www.cotsoes.org/ 

http://www.cotsoes.org/
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O DIT de 2018 é organizado por cada país pelos seus tradutores que se juntam aos seus pares 

de outros países através dos temas escolhidos por cada ano. 

Em Lisboa, o DIT é celebrado no MNE e organizado pela Área de Tradução do DAJ. A 

organização deste evento passa por várias sessões de troca de ideias, por uma planificação das 

tarefas, de uma proposta de lema para o DIT 2018, por uma proposta de design e por fim por 

uma conceção do cartaz do DIT. Este ano, o tema escolhido, entre outros, foi proposto por mim 

na base do tema do ano 2018 que era “Tradução: Promoção da Herança Cultural em Tempos 

de Mudança”. O tema proposto por mim foi: “O tradutor, construtor invisível de pontes culturais” 

(Anexo 1814). 

 

 
2.3.2. Participação em eventos 

 
O MNE, através do DAJ participou a vários eventos onde foi representado por elementos da Área 

de Tradução e pelos estagiários em tradução. Os eventos mais marcantes foram: 

 
 

2.3.2.1. Conferência sobre o crime de agressão 

 
A Conferência "O Crime de 

Agressão nos 20 anos do Estatuto 

do Tribunal Penal Internacional"15, 

promovida pelo Instituto 

Diplomático, em conjunto com o 

Departamento dos Assuntos Jurídicos do MNE, foi organizada a 19 de abril de 2018 na Biblioteca 

da Rainha do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi especialmente interessante para a Área 

de Tradução porque um dos oradores dessa conferência era o Professor Claus Kreß, autor do 

Comentário editorial: On the activation of the ICC jurisdiction over the crime of aggression. O 

autor fez várias alusões às negociações de Nova Iorque que estiveram na génese do comentário 

 

14 Cartaz proposto para o Dia Internacional da Tradução 2018, em Lisboa, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1dG9kvl5YW5JEC1WwQLkbz3lWfMBSryGR/view 
15 Conferência publicada no site do Ministério Público. Recuperado a 8 de julho de 2018 em 

http://www.ministeriopublico.pt/pagina/conferencia-o-crime-de-agressao-nos-20-anos-do-estatuto-do-tribunal-penal-internacional 

https://drive.google.com/file/d/1dG9kvl5YW5JEC1WwQLkbz3lWfMBSryGR/view
http://www.ministeriopublico.pt/pagina/conferencia-o-crime-de-agressao-nos-20-anos-do-estatuto-do-tribunal-penal-internacional
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editorial que no mesmo momento estava a ser traduzido na Área de tradução do MNE. A sua 

intervenção deu mais esclarecimentos sobre o texto em tradução naquela altura. 

 
 

2.3.2.2. SDL Trados Roadshow 
 
 

A Área de tradução do MNE aceitou o convite do RoadShow  de SDL Trados e participou na sua 

sessão organizada em Lisboa no dia 7 de junho de 2018, no hotel TIVOLI. O objetivo deste 

Roadshow era vulgarizar a utilização das ferramentas de tradução assistida e mais 

especialmente, a do SDL TRADOS 2019. 

 
 

2.3.2.3. Seminário da ELRC16
 

 
A European Language Resource Coordination (ELRC) organizou uma sessão de formação na 

Representação da Comissão Europeia em Lisboa, no Centro Europeu Jean Monnet, a 27 de 

junho de 2018. O objetivo da reunião do ELRC era essencialmente sensibilizar os serviços da 

administração pública portuguesa sobre a importância da criação de um Mercado Único Digital 

na Europa. Foi destacado o facto da recolha de dados em língua portuguesa tenha de ser mais 

ativa para que a plataforma eTranslation os possa aproveitar. O Português é a 4ª língua mais 

falada no mundo, mas este facto não é refletido nos dados da ELRC. 

Dessa sessão de formação da ELRC nasceu um resumo redigido com a colega estagiária da Área 

de Tradução que descreve as diferentes intervenções de todos os oradores que tomaram a 

palavra durante o seminário. 

 

 

 

 
 

16 European Language Resource Coordination disponível em http://www.lr-coordination.eu/ 

http://www.lr-coordination.eu/
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2.3.3. Participação nas reuniões: internas e externas 

 
O DAJ organiza periodicamente reuniões internas para abordar questões relativas ao seu 

funcionamento interno. Os funcionários do DAJ falam dos seus diferentes problemas na execução 

das suas diferentes tarefas, bem como dos progressos feitos nos diferentes assuntos que lhes 

são entregues. Toda a Área de tradução participa nelas. Também toma parte em reuniões 

externas. 

 
 

2.3.3.1. Internas: reuniões de serviço 

 

As reuniões internas do DAJ são convocadas de três em três meses pelo Diretor dos Serviços. 

Permite a todos os funcionários exporem entre outras coisas as suas preocupações, informar 

sobre o avanço dos assuntos em curso e em tratamento. São reuniões em que os diferentes 

juristas explicam, com uma terminologia específica, o nível de progressão dos assuntos que lhes 

são entregues. Foi durante uma destas reuniões que a diferença entre emenda e alteração foi 

explicada, sabendo que o primeiro termo é apenas utilizado para textos vinculativos e o segundo 

para textos não vinculativos. 

 
 

2.3.3.2. Externas: reuniões Jurislingue 

 
Às outras reuniões a que participou a Área de tradução pode-se emprestar o qualificativo 

externas. São externas porque aconteciam fora do recinto do Palácio das Necessidades; na 

Procuradoria da República por exemplo. Estas reuniões, tinham como participantes, para além 

dos funcionários da Área de tradução, os colegas tradutores dos outros serviços públicos da 

administração da República portuguesa. 
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CAPÍTULO III: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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3.1. Direito Internacional Público 

 
O Direito Internacional Público é definido, de forma simples, como o conjunto das regras que 

regem as relações entre os Estados, através dos instrumentos jurídicos. Convém não confundir o 

Direito Internacional Público com o Direito Internacional Privado que é também um conjunto de 

regras, mas que organiza as relações entre as pessoas privadas (pessoas físicas, empresas, 

organizações não-governamentais) de nacionalidades diferentes. É, por exemplo, aplicado 

quando se trata de resolver um litígio ou simplesmente tomar uma decisão relativamente a um 

casamento entre duas pessoas de nacionalidades diferentes. O ABC du Droit International 

Public17ainda da a seguinte definição: « Le droit international public se définit, en termes simples, 

comme étant l’ensemble des règles contraignantes en vigueur au niveau international ». 

É importante que o tradutor jurídico conheça estas diferenças aquando da execução da sua 

profissão. 

3.2. O tradutor Jurídico 

 
O tradutor jurídico é, numa definição simplista, aquele que traduz documentos de teor jurídico. 

 

Uma das suas principais tarefas é difundir as ideias dos mestres da escrita, disse Monkerdji 

(1981). O produto da atividade do tradutor sempre resulta numa compreensão cada vez maior 

entre duas partes ou em tornar a sua comunicação mais clara, mais simples. É nesse sentido 

que M´Bou, ao citar Ade-Ojo (1979) avança que « …le traducteur combine la personnalité du 

linguiste, de l’érudit cultivé, du critique et de l’écrivain créatif… ». No caso do tradutor jurídico, a 

estas competências se junta um vivo interesse pelo Direito enquanto disciplina porque é a única 

forma de saber qual a diferença entre uma alteração e uma emenda na linguagem jurídica, por 

exemplo. 

Relativamente às competências do tradutor jurídico, a sua formação é várias vezes apontada. 

Seja o tradutor um jurista de formação ou um tradutor que se especializou em Direito (Kelly, 

2002, p. 10-13). 

 

 

 
 

17 ABC du droit international public, disponível em 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/Voelkerrecht/ABC-des-

Voelkerrechts_fr.pdf 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/Voelkerrecht/ABC-des-Voelkerrechts_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/Voelkerrecht/ABC-des-Voelkerrechts_fr.pdf
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Quando se trata de tradução institucional multilingue, o tradutor jurídico é confrontado à 

intertextualidade, ao estatuto do texto traduzido, mas também à audiência, ou seja, ao leitor ou 

leitores finais do dito texto. 

Além das óbvias competências que um tradutor ou um tradutor jurídico deve ter, convém 

acrescentar uma série de sub-competências (Kelly, 2002, p. 17-18). Já em 2011, Fernando 

Prieto Ramos elaborava um modelo baseado em competências e sub-competências que, quando 

resumidos, podem ser assim classificadas: 

- Ser metódico: em outros termos, ter a capacidade de resolver problemas 

terminológicos depois de uma análise feita através do Direito Comparado. 

Quando se analisa os termos “courts18” e “tribunals19” no Comentário Editorial do Professor 

alemão Claus Kreß, nota-se que as duas noções são separadas no Common Law. No entanto, no 

Direito português (Direito Civil), a mesma palavra serve para traduzir os dois termos: tribunais. 

- Ser comunicativo e saber de textualidade: aproveitar conhecimentos contrastivos na 

combinação linguística de discursos jurídicos; 

- Ter conhecimentos temáticos e culturais: esta competência é transversal a todas as formas de 

tradução especializada (Scarpa 2008, p. 262-270). Geralmente, não se espera do tradutor 

jurídico que saiba mais que um jurista, mas tem pelo menos de saber de Direito, mais de que 

um cidadão comum. De facto, o tradutor jurídico tem de saber de Direito comparado e de 

argumentação jurídica no mínimo; 

- Saber utilizar a tecnologia para se documentar: convém que o tradutor jurídico saiba utilizar os 

recursos como as bases de dados legislativas ou terminológicas e também que tenha um certo 

domínio das ferramentas de tradução de modo a poder traduzir com mais celeridade. 

- Ter habilidades interpessoais e profissionais: desenvolver a capacidade de interação com os 

outros profissionais é uma vantagem. Esta competência foi capital durante o estágio porque a 

interação dos estagiários com o pessoal do MNE, ou seja, com os outros juristas, os assistentes 

administrativos, era constante. Ela prova a capacidade do tradutor jurídico poder trabalhar num 

meio profissional, na maioria dos casos, bastante regulamentado. 

 

18And now Arab States will hopefully remember that they have repeatedly stated that the absence of the Court’s power to 

exercise its jurisdiction over the crime of aggression constitutes an important obstacle for them to ratify the ICC Statute 

 
19The Statutes of the international criminal tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda did not even list such a crime 
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Estas características (esquematizadas na Tabela 4 seguinte) foram as mais desenvolvidas 

durante o estágio para poder cumprir as diferentes tarefas diárias. 

Tabela 4: Características do tradutor jurídico 
 
 

Intertextualidade e noções 

uniformes 

Reforço da sub-competência documental e tecnológica que 

fica dependente da sob-competência estratégica e 

metodológica 

Texto de chegada = instrumento 

jurídico 

Prioridades do desenvolvimento da sub-competência 

temática e cultural 

Vários destinatários Reforço específico da sub-competência comunicativa e 

textual 

Institucionalização do processo Reforço específico da sub-competência interpessoal e 

profissional 

 
 

Para traduzir um instrumento internacional bilateral ou multilateral, o tradutor jurídico tem de 

conhecer não só as línguas das partes envolvidas no instrumento em questão, mas também 

perceber os sistemas jurídicos envolvidos na cultura jurídica de partida e na de chegada (Vernay, 

1981, p. 240-241). Estas competências, conjugadas com os métodos do canadiano Gémar e da 

norte-americana Šarčević (que serão desenvolvidos mais a frente), constituem uma base sólida 

para o tradutor jurídico num ambiente profissional em geral e num contexto público profissional 

como o DAJ, em particular. 

 

 
3.3. Os sistemas jurídicos 

 
São vários no palco internacional. Ao tradutor jurídico, quando primeiramente tradutor, e não 

jurista, não se pode exigir um conhecimento pormenorizado de todos os sistemas jurídicos, mas 

pode-se, com certeza, pedir um conhecimento sumário de cada um deles para que possa 

identificá-los e perceber as suas grandes linhas. 

A figura a seguir é um resumo bastante demonstrativo da divisão jurídica do mundo. 
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Figura 11: Os sistemas jurídicos20
 

 

3.3.1. Civil Law (o sistema romano-germânica) 

 

Sendo o Direito Civil, de forma geral, o conjunto de normas previstas pelo Código Civil e de 

forma particular o ramo do Direito que trata do conjunto de normas reguladoras dos direitos e 

obrigações de ordem privada, ele incide especialmente sobre o que concerne as pessoas, os seus 

direitos e obrigações, os seus bens e as suas relações, enquanto membros da sociedade. 

 

3.3.2. Common Law (Direito Comum) 

 
O Common Law ou Direito Comum é, por sua vez, o Direito que é praticado em certos países 

(geralmente membros da Commonwealth). É um Direito que foi elaborado em Inglaterra entre os 

séculos XI e XV com as Curia regis (Conselho dos Reis). Ao contrário de outros sistemas jurídicos 

criados pela lei, o Common Law baseia-se nas decisões dos tribunais (jurisprudência) que os 

juízes vão aperfeiçoando ao longo do tempo. A sua evolução parou durante o século XVI, 

deixando lacunas que foram mais tarde colmatas com o surgimento das regras da equity, uma 

jurisdição paralela que assenta em princípios de equidade e justiça 
20 Os sistemas jurídicos. Recuperado a 18 de Abril de 2019 em 

https://web.archive.org/web/20061106165657/http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-monde.php 

http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-monde.php
http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-monde.php
http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-monde.php
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É capital ter algumas noções destes termos porque Portugal está em relação constante com 

vários países do Commonwealth cujo direito entra neste sistema jurídico. 

 

 
3.3.3. Direito consuetudinário 

 

O Direito Consuetudinário é aquele que nasceu dos costumes de uma sociedade específica. Não 

obedece ao poder legislativo de criação de leis. Não é um Direito literal no sentido de estar 

escrito. É o resultado de anos de costumes. Dos países que estão em relação diplomática com 

Portugal, apenas dois (2) adotaram integralmente o Direito consuetudinário: Sri Lanka e 

Mongólia. O Principado de Andorra tem um sistema jurídico híbrido, resultado do Direito 

consuetudinário e parte do Direito romano-germânico. 

 

 
3.3.4. Sistema jurídico misto 

 
Um sistema jurídico misto, também chamado de híbrido, abrange as entidades políticas onde 

um ou mais sistemas são aplicados (Andorra, Israel, Japão, África do Sul) de forma cumulativa 

ou interativa, mas também aqueles em que existe uma justaposição dos sistemas por causa dos 

domínios de aplicação mais ou menos nitidamente distintos. 

 

 
3.3.5. Direito religioso (Direito muçulmano principalmente) 

 
Quando se fala em Direito religioso, o tema é na maioria das vezes relacionado com a religião 

muçulmana (o Direito muçulmano). Este sistema jurídico inclui códigos de ética e moralidade 

exigidos por Deus segundo os princípios do Islão. Para os muçulmanos este Direito religioso se 

baseia na Sharia, para os judeus nos costumes Halakha, para os cristãos na teologia cristã. Para 

este último grupo, a apelação utilizada é Direito canónico. 

Todos estes sistemas jurídicos justificam, com efeito, uma aprendizagem especial para poder 

traduzir documentos que deles proveem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moralidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_can%C3%B4nico


Ministério dos Negócios Estrangeiros: Tradução dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

38 
 

3.4. A tradução jurídica 

 
A doutrina ou disciplina da tradução é bastante recente, mas como testemunha Newmark, «...la 

traduction est de tous les temps. Orale d’abord, écrite ensuite, elle a toujours existé. Elle fait 

partie intégrante de la vie intellectuelle de tout peuple civilisé » (1982, p. 366). Tornou-se uma 

disciplina ensinada no meio académico ocidental logo depois da segunda guerra mundial, a 

tradução fomenta a reflexão dos seus praticantes levando a uma especialização em várias áreas 

como a medicina, a tecnologia, o desporto ou o Direito, sendo a tradução jurídica a 

especialização mais procurada neste mundo de necessidade crescente das relações 

internacionais. 

 

 
3.4.1. Os pais da tradução jurídica 

 
O filósofo romano Cícero é considerado o pai da teoria da tradução ocidental, o primeiro a fazer 

alusão às técnicas de tradução tais como descritas em Stylistique comparée du français et de 

l'anglais (1958) de J. P. Vinay e J. Darbelnet. 

Mas, entre os tradutores que mais se dedicaram a tradução jurídica consta desde 1941, o 

historiador e ex-diretor de Ecole d’Interprètes de Genebra, Sven Stelling-Michaud que 

proporcionou aulas de tradução especialmente dedicas à economia e ao Direito, já em previsão 

do período pós-guerra. 

Na década 70, a linguista e tradutora alemã Reiss acrescente a sua pedra ao edifício das teorias 

da tradução e da tradutologia com a sua teoria funcionalista (equivalência) que desenvolveu ao 

ponto de se associar com Vermeer, em 1984, e definir a teoria do Skopos, em que o foco é 

posto na compreensão do leitor final. 

Esta teoria é fundamental no ensino e na prática da tradução jurídica sobretudo quando se trata 

da tradução dos instrumentos jurídicos porque o mais importante para o tradutor reside no facto 

do leitor final receber a mensagem na sua língua e cultura jurídica. 
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Poucos anos antes, em 1979, o especialista em tradução jurídica, o canadiano Jean-Claude 

Gémar, opondo-se a juristas como Emmanuel Didier que consideram que um tradutor que não é 

jurista não é capaz de traduzir textos jurídicos, propõe o seu método em quatro tempos: 

 Comparação dos sistemas jurídicos;

 Comparação das duas línguas de especialidade;

 Descodificação; e

 Recodificação.

 

Este método foi o privilegiado durante todo o período de estágio no DAJ apesar de não ser o 

método mais recente porque, nas vésperas do século 21, em 1997, Susan Šarčević propõe quase 

o mesmo método que o canadiano, mas numa ordem diferente: 

 Descodificação;

 Comparação dos sistemas jurídicos e transferência de sentido;

 Recodificação.

 
 

3.5. Tipologias textuais e género de documentos traduzidos 

 
Reiss, K. (1976) considera que os textos, em geral, podem ser classificados segundo a sua 

função, em informativos, expressivos e operativos. 

Para que um tradutor, na sua missão de comunicador dentro de um contexto social específico 

(Hatim e Mason, 1990, p. 20) possa receber um texto de partida e produzir um texto de 

chegada sem perder de vista a conceção, nem a intenção do documento inicial, ou seja, recriar 

o texto original num novo contexto cultural e situacional, é necessário que reconheça os padrões 

textuais do documento de partida para poder recriá-los no texto final preservando, assim,  os 

objetivos discursivos, comunicacionais e contextuais iniciais. 

De um ponto de vista estritamente linguística, as tipologias textuais de que se trata, em termos 

gramáticas, são limitados na sua descrição dos textos jurídicos, pelo que não tomam em conta a 

realidade jurídica. 

Das cerca de três dezenas de traduções efetuadas, surgiram apenas duas tipologias textuais 

(informativa e narrativa), se nos referirmos à tabela seguinte. 
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Tabela 5: Tipologia textual e tradução 
 
 

 

Adotado de Duke, Purcell-Gates, Hall&Tower, 2007, Tipologia e características dos textos a ler. 
 

A tabela acima não toma em conta a complexidade de um texto informativo, narrativo, 

instrucional e a sua repercussão social. Por outras palavras, os textos traduzidos no DAJ são 

maioritariamente notificações e entram no que a gramática define como textos informativos. 

Porém, o Direito sendo um conjunto de normas envolve necessariamente as pessoas a que se 

aplicam estas normas e tem, portanto, um impacto social evidente. A categorização dos textos 

jurídicos segundo o barómetro dos linguistas não é assim tão nítida por causa dos conteúdos 

socioculturais em cada língua. 

É nesta intersecção da tradução e do Direito que surgem as dificuldades que estão na base do 

debate entre os juristas e os linguistas relativamente à tradução jurídica ou, por outras palavras, 

a tradução da linguagem do Direito. Para os juristas, os linguistas, entre os quais os tradutores, 

não veem a função comunicativa que é a base dos textos jurídicos. Os linguistas/tradutores, por 

sua vez, acusam os juristas de ver apenas palavras no texto a traduzir. 

A realidade é que o tradutor jurídico procura compreender o “espírito do texto” e não traduzir a 

letra, ou seja verbum per verbum. O mais importante é o texto: encontrar a sua função e 

mais ainda compreender “la fonction référentielle” que é o elemento fulcral na linguagem. 

Qualquer que seja a língua de um povo, “la fonction référentielle” faz que se possa tecer 

laços, criar pontes culturais e, ao fim ao cabo, comunicar. 

https://portal.uab.pt/alv/en/cursos_alv/tipologias-textuais-para-o-ensino-basico-e-secundario/
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3.5.1. A tradução dos instrumentos jurídicos: problemas e soluções 

 
Na lista das atividades difíceis de realizar, pode-se contar a tradução. Mas especializar-se em 

tradução jurídica é ainda mais difícil pelo que “là où ils s’additionnent, le bilinguisme et le 

bijuridisme portent au paroxysme la complexité” (Cornu, 1990). Ao definir a tradução, a 

semelhança do pensador francês Diderot, citado por Ferré (1986) como sendo uma “copie qui 

se fait dans une langue d’un discours énoncé dans une autre”, é natural que o tradutor seja 

confrontado a problemas, obstáculos, dificuldades de tradução ao querer elaborar a dita cópia. 

Tais dificuldades acontecem na tradução jurídica quando se trata de transações internacionais, 

de relações diplomáticas. A complexidade dos sistemas jurídicos que as regem impõe um 

desenvolvimento rápido e significativo na tradução jurídica sobretudo concernente a perceção do 

seu papel. Para além da simples tradução de textos, surge hoje a necessidade de garantir a 

tradução de múltiplas regras de Direito. Os aspetos associados à terminologia jurídica, bem 

como as dificuldades de transposição de conceitos jurídicos de um sistema ao outro vão ser o 

objeto desta secção do relatório. 

É de uma importância capital que as autoridades “ratificadoras” portuguesas leiam os 

instrumentos que assinam na sua própria língua para uma compreensão clara das suas 

implicações. A assinatura do MNE compromete o governo português. Não se deve admitir 

dúvidas em termo de compreensão. A solução? Que todas as partes assinantes leiam na sua 

língua materna todos os instrumentos antes de os assinar. O objetivo de ter os textos na língua 

de cada assinante é evitar incompreensões fatais como as de Mokusatsu, do Tratado de 

Wachale ou da Resolução 242 das Nações Unidas. 

Os erros de tradução podem ter um foro linguístico (gramatical, textual, pragmático etc.) ou 

extralinguístico (conhecimento compartilhado, conhecimento enciclopédico etc.). 

Quando são de foro extralinguístico, o tradutor, na sua comunicação, baseia-se num conjunto de 

conhecimentos comuns entre o emissor inicial do discurso e a sua audiência, os leitores finais. 

Pode-se colocar aqui a questão de saber como o tradutor tem tal informação. Ela figura 

geralmente no caderno de encargos e é também o resultado do conhecimento, da parte do 

tradutor, do tema do documento a traduzir, bem como da cultura geral do próprio tradutor. 

Acontece, às vezes, que o tradutor omita explicitar algumas noções quando julga que o leitor 
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final é tanto informado quanto ele, se não mais, sobre o assunto. Foi esse princípio que foi 

seguido na tradução do Comentário Editorial On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime 

of Aggression. O facto de não traduzir as expressões latinas nesse comentário editorial parte do 

princípio que o leitor final tem um conhecimento básico do Direito e de algumas das suas 

expressões latinas consagradas da literatura jurídica. 

 

As várias decisões (explicitação, domesticação, foreignização, etc.) que o tradutor em geral e o 

tradutor jurídico em particular toma ao longo da sua atividade fazem que ele se transforma num 

autor e, portanto, arca com responsabilidades inerentes ao valor jurídico do texto de chagada, 

por ele, produzido. 

 
3.5.2. A estrutura frásica 

 
O que é um texto jurídico? O que é uma tradução jurídica? 

 
Um texto jurídico é o discurso, com potenciais expressões latinas, que utiliza a língua de uma 

forma específica para chegar a um fim concreto que visa primeiramente regular a vida social. 

Fala-se em tradução jurídica, no entanto, quando o texto de chegada é considerado como sendo 

o resultado de um texto jurídico de que é a equivalência. 

A estrutura frásica das notificações traduzidas no DAJ vai de frases simples com uma única 

oração a frases complicadas e longas de cerca de 170 termos ou de 5 orações: “Como 

consequência do supramencionado, a Áustria declara que não comunicará diretamente, nem 

interagirá com as autoridades da República Autónoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol e 

não aceitará quaisquer documentos ou pedidos dessas autoridades ou transmitidos pelas 

autoridades da Federação da Rússia, e que unicamente irá conversar com as autoridades 

centrais da Ucrânia em Kiev para efeitos de aplicação e implementação das convenções.” 

 
 

3.5.3. A linguagem jurídica 

 
As particularidades dos documentos jurídicos incidem sobre a tradução jurídica através dos 

sinais jurídicos como o uso de uma certa terminologia, de expressões latinas, o de colocações 
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típicas do “mundo” jurídico, até o ponto de se invocar uma terceira língua, além da língua do 

documento de partida e a do documento de chegada. 

A linguagem jurídica é uma realidade porque como o observou Georges Cornu "Il y a un langage 

du droit parce que le droit donne un sens particulier à certains termes." (1990, p. 20) como 

testemunham as seguintes expressões: citação e notificação, cobrança de alimentos. Têm um 

significado específico para os instrumentos bilaterais e multilaterais. 

E Cornu (ibid, p. 211) de continuar que: « Le discours juridique est la mise en œuvre de la 

langue, par la parole, au service du droit ». 

Este discurso é, no entanto, de uma complexidade rara pelo que o Direito tem contextos diversos 

que vão do social ao linguístico, passando pelo sistémico, para dar apenas estes exemplos. 

Lazar Focsaneanu aborda esta complexidade estipulando que a linguagem jurídica “s’est forgé 

une terminologie et une phraséologie propres” (1971, p. 262). Daí a necessidade para um 

departamento jurídico como o DAJ de dispor de corpora para o estudo de tal linguagem e da sua 

tradução. A linguagem jurídica parece, de uma maneira geral, partir de uma variação intra e 

interlinguística. Como salienta Marcushi: 

 
a língua, sabidamente, não é um conjunto de rotinas e sim um contínuo muito 

diversificado e complexo de atividades socio-interativas pelas quais os indivíduos em 

condições específicas produzem sentidos públicos partilháveis. Portanto, inerente a 

todas as línguas humanas, a variação é incontornável e torna condição necessária 

a utilização de corpora linguísticos por parte de quem se dedica ao estudo de 

atividade linguísticas situadas. (2001, p. 1). 

 
3.5.4. A cultura jurídica 

 
As leis e, por conseguinte, os instrumentos bilaterais e multilaterais estão intrinsecamente 

ligados à cultura e às sociedades que esta define. É o que Yon Monley explica em: 
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In all societies, law is formulated, interpreted and enforced: there are codes, courts and 

constables. And the greater part of these legal processes is realized primarily through 

language. Language is medium, process and product in the various arenas of the law 

where legal texts, spoken or written, are generated in the service of regulating social 

behavior. Particularly in literate cultures, once norms and proceedings are recorded, 

standardized and institutionalized, a special language develops, representing predictable 

process and pattern of functional specialization. (1994, p.11) 

 
3.5.5. A hermenêutica 

 
Partindo da definição de Hurtado Albir (2001) segundo qual a tradução é um processo 

interpretativo e, por conseguinte, envolve a vertente cognitiva do tradutor numa missão de 

transmitir uma mensagem (comunicação), a tradução jurídica apela, sem dúvida, à 

hermenêutica. 

Independentemente do caderno de encargos, o tradutor passa de recetor a emissor. Entre estes 

dois estados, existem várias fases: receção (recetor) e compreensão profunda do texto ao ponto 

de poder reformulá-lo (emissor), usando os recursos linguísticos de uma outra língua, sem 

mudar o seu sentido inicial. É imperativo que a mensagem no resultado final, ou seja, no texto 

de chegada, seja em todos os sentidos fiéis à mensagem original do texto de partida, 

respeitando assim a sua função primária. 

 
Durante o processo de comunicação acima referido, o tradutor jurídico, num contexto público 

institucional como o MNE, poderá vir a encontrar várias dificuldades. Os capítulos 

seguintes enumeram apenas algumas delas. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGIAS DE TRABALHO 
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4.1. Metodologia de trabalho 

 
O dicionário em linha de Porto Editora, Infopedia (www.infopedia.pt) define a palavra “método” 

como sendo uma “maneira ordenada de fazer as coisas”, uma “ordem, uma estratégia, um 

modo de proceder para atingir um fim”. Esta definição é uma analogia com a atividade tradutiva. 

Traduzir é priorizar, fazer uma pré-tradução (maneira ordenada de fazer as coisas), ter “uma 

estratégia” e produzir o texto de chegada “atingir um fim”. Tal analogia aplica-se a todos os 

projetos de tradução, podendo existir algumas diferencias segundo as características do 

documento para traduzir. 

Quando se fala em métodos de tradução, faz-se mais referência à tradução humana (TH), à 

tradução automática (TA) e à tradução automática editada (TAE). O terceiro método (TAE) é a 

mistura dos dois primeiros, ou seja, a mistura da TH e da TA. O tradutor, o humano, aperfeiçoa 

o que a ferramenta de tradução traduziu automaticamente. Este método nem sempre é de uma 

real assistência na tradução jurídica, sobretudo quando entram no texto jurídico palavras 

polissémicas ou de conotação diferente. Num texto jurídico, a tradução automática pode 

facilmente dar o mesmo sentido ao substantivo “Direito” e ao adjetivo “direito”, por exemplo. 

O que mais se aproxima desta forma de tradução no MNE é a produção de texto de chegada a 

partir da ferramenta eTranslation. Esta ferramenta será apresentada mais a frente no presente 

relatório. Por agora, falemos do método de tradução utilizado em primeira mão no MNE: a 

tradução humana. É preconizada sobretudo para os estagiários porque permite-lhes realizar a 

pesquisa, compreender a construção frásica de uma língua para a outra, a escrita, em suma, 

desenvolver as competências necessárias na sua futura vida profissional. Por outras palavras, o 

tradutor estagiário aplica diariamente as teorias protagonizadas pelo canadiano Jean-Claude 

Gémar e a norte-americana Šarčević que já foram apresentadas no capítulo III deste 

relatório. 

Para além do aspeto de aprendizagem profissional, é uma questão de, numa instituição pública 

como o MNE, assegurar a confidencialidade dos documentos. Fica desta feita impensável utilizar 

ferramentas de tradução automática em linha como o Google Translator para traduzir os 

documentos do MNE e isto, por duas razões. Primeiro, pela qualidade do texto de chegada, 

apesar de o Google Translator ter melhorado bastante em termos de tradução automática e 

segundo, pelo facto de o Google poder dispor de todos os conteúdos inseridos no seu motor de 

http://www.infopedia.pt/
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pesquisa. Muitos utilizam Google Translator, mas poucos sabem dos seus Termos de Serviços 

abaixo: 

 

When you upload, submit, store, send or receive content to or through our Services, you 

give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, 

modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or 

other changes we make so that your content works better with our Services), 

communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content. 

 

Por outras palavras, um documento, por muito confidencial que seja, torna-se a propriedade de 

Google assim que for introduzido no seu motor de pesquisa. 

 
Dito isso, resta estabelecer que a estratégia utilizada para abordar e efetuar a tradução dos 

documentos no MNE muda consoante o tipo, a estrutura, o tamanho dos documentos e a 

combinação linguística. Apesar de a estratégia mudar consoante o documento, subsiste sempre 

a forma básica de resolver problemas como o da polissemia recorrendo a dicionários, corpora de 

frases (Davis e Dunning, 1996) e ou corpora constituídos por documentos (Sheridan e Ballerini, 

1996). 

 
4.1.1. Segundo o tipo de documento 

 
Por tipo de documento, entende-se os diferentes documentos na área de Direito Internacional 

Público de que se tratou durante o estágio. Neste contexto, foram traduzidos, avisos, uma 

certidão de óbito, definições relativas à terminologia utilizada nos instrumentos internacionais, 

um comentário editorial e capítulos de um livro sobre Direito Internacional Humanitário. A 

tradução de contratos de trabalho ou de prestação de serviços requereria, por exemplo, uma 

restruturação do texto de chegada que não vem ao caso na tradução de instrumentos jurídicos 

bilaterais e multilaterais. 
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4.1.2. Segundo o tamanho do documento 

 
Um documento de dez linhas não pede a mesma estratégia que um documento com uma 

centena de páginas. O documento menos longo, em termos de palavras, por mim traduzido no 

DAJ, foi uma Certidão de óbito abreviada (Tradução n.º 2) que continha cerca de 80 palavras. No 

caso do documento mais curto, o foco foi posto na escolha da terminologia certa, própria de 

uma certidão de óbito, em Portugal. A particularidade desta tradução reside no facto de a data 

no texto de partida (TP) manter a mesma forma que no texto de chegada (TC) apesar da norma 

portuguesa21 impor a “grafia do ano em último lugar”. Ou seja, na tradução da Certidão de óbito, 

foi a norma anglófona de mencionar primeiro o ano, depois o mês e o dia no fim que foi 

privilegiada no texto de chegada sob as recomendações da Área de tradução. 

A norma portuguesa não foi adotada porque sendo um documento proveniente de um país 

anglófono, a prática no DAJ é de conservar a forma original da data. 

 
O documento mais longo traduzido durante o estágio resume-se num conjunto de dois capítulos 

(III e VII) de respetivamente 14 166 palavras e 12 772 palavras, extraídos do livro Droit 

International Humanitaire : Introduction détaillée de Nils Melzer, e coordenado por Etienne 

Kuster (Traduções 29 e 30). A dificuldade suplementar desta tradução era a homogeneidade 

na terminologia utilizada, por um lado, e a coerência em termos de encadeamento das ideias, 

por outro lado. Por outras palavras, quando um documento é longo, como foi o caso dos 

dois capítulos do livro acima referido, o mais difícil para o tradutor é manter a coerência tradutiva 

ao longo da produção do texto de chegada. 

 

4.1.3. Segundo a estrutura do documento 

 
Um contrato de trabalho, um aviso, uma convenção ou um comentário editorial têm estruturas 

diferentes e, por conseguinte, têm que ser traduzidos de forma diferente, adaptando-se à 

estrutura da cultura de chegada, sobretudo no caso da tradução jurídica. O que é privilegiado no 

caso da tradução dos instrumentos internacionais, não é o postulado do Schleiermacher (2011) 

que quer que o tradutor leve o leitor a aproximar-se da cultura do autor. Este princípio é mais 

 

21Grafia abreviada da data https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/datas-grafia/13231 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/datas-grafia/13231
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próximo da teoria de “foreignization” descrita por Venutti (2008) em The Translator’s Invisibility: 

A History of Translation. A outra teoria descrita na mesma obra do Venutti e que se adapta mais 

à tradução dos instrumentos jurídicos é a “domestication” por oposição à “foreignization”. 

Apesar de a tradução jurídica ser diferente da tradução literária onde se recorre mais aos 

métodos de tradução clássicos tais como os métodos descritos pelo Vinay e Darbelnet na sua 

mais conhecida obra Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958), no MNE, é a 

“domestication” que prima na tradução dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

e isso porque é da transferibilidade do texto na cultura de chegada de que é questão. Em nome 

desta transferibilidade, é fundamental ter um conhecimento pelo menos básico do Direito 

Internacional Público e ou saber encontrar e analisar a informação necessária quando é preciso, 

bem como conhecer a cultura jurídica de chegada. Sendo os documentos traduzidos no MNE 

mais relacionados com os instrumentos jurídicos, o acento é posto na precisão, na 

conformidade, na homogeneização, na qualidade do resultado final e sobretudo na mensagem 

transmitida. A tradução filológica, ou seja, a postura do Schleiermacher (2011) de levar o leitor 

final ao texto de partida não é o que prima na tradução jurídica. 

Os títulos e a terminologia utilizados nos textos de chegada, no que se refere às notificações, 

têm de corresponder “letra por letra” aos títulos já traduzidos e publicados no Diário da 

República. A fonte ou os textos que servem de referência, na tradução de instrumentos jurídicos, 

são todos aqueles publicados no Diário da República. Todos os textos traduzidos durante o 

estágio e publicados no Diário da República são validados pela Área de Tradução do 

Departamento dos Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Lisboa de 

antemão. 

 
 

4.1.4. Segundo a combinação linguística 

 
Na tradução de instrumentos bilaterais ou multilaterais de francês ou inglês para português, a 

referência é o Diário da República Eletrónico porque tudo o que Portugal assina em termos de 

convenções, acordos, tratados, entre outros, se encontra nele publicado. O Diário da República 

é, portanto, a referência quando se trata das combinações linguísticas que envolvem o inglês, o 

português e o francês. 
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No DAJ, a atividade tradutiva é empreendida consoante o tipo de documento para traduzir, mas 

sempre se tem em conta a combinação linguística e, por consequência, o resultado da 

comparação entre os diferentes sistemas jurídicos caso a combinação linguística implique 

sistemas jurídicos diferentes. A finalidade do texto de chegada é também um critério de 

apreciação importante. A teoria do Vermeer (Vermeer, Reiss, 1996, p. 120), mais conhecida 

como a Skopostheorie, está no início e no fim da atividade tradutiva no DAJ. Antes de começar 

uma tradução, é crucial identificar o leitor final e saber qual a finalidade do documento. 

 
4.2. Condicionalismos 

 
 

A atividade tradutiva é bastante dinâmica no MNE. Os documentos para traduzir chegam 

diariamente e, segundo os prazos, procede-se a uma priorização dos mesmos. É bastante 

frequente que a tradução de um documento de várias páginas seja interrompida para dar 

prioridade a um conjunto de avisos que devem ser publicados no DRE com a maior brevidade. 

Numa situação normal, ou seja, de “não urgência”, os avisos chegam na mesa dos tradutores 

de manhã e são entregues no mesmo dia antes do final do dia. 

 

A maioria das traduções no DAJ é de teor institucional e integrada na área do Direito Público 

Internacional. 

 
4.3. Preparação do trabalho 

 
Durante o estágio, várias foram as tarefas levadas a cabo. Todas elas nem sempre são 

diretamente ligadas à tradução, mas sempre enriquecedoras no sentido em que sempre 

permitem aprender algo novo e útil. 

As traduções realizadas no Departamento dos Assuntos Jurídicos passam sempre pelas 

diferentes etapas que a atividade exige, ou seja, pela pré-tradução, tradução e pós-tradução. 

Para todas as traduções recebidas, o primeiro reflexo é proceder a uma leitura ativa do 

documento, ou seja, fazer uma leitura que deixe fluir uma multitude de perguntas que, por sua 

vez, desencadeiam uma pesquisa em profundidade do assunto para permitir uma compreensão 

e, portanto, uma transmissão correta da mensagem do texto de partida no texto de chegada. A 
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preparação do trabalho ou pré-tradução dos instrumentos internacionais no MNE, passa 

necessariamente também, por uma consulta das traduções já feitas sobre o mesmo assunto, 

neste caso, sobre a mesma convenção, o mesmo protocolo ou acordo, por exemplo. Por 

traduções já feitas, entende-se tudo o que se pode identificar como sendo os corpora paralelos 

(por constituir) disponíveis na rede informática comum do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

bem como tudo o que é publicado no Diário da República. 

O facto de todas as traduções serem feitas no Microsoft Word torna o aproveitamento das 

traduções já feitas menos proveitoso por falta de memórias de tradução realmente constituídas. 

Todo o material necessário para proceder a um alinhamento e depois à criação de uma memória 

de tradução está disponível, mas tal projeto ainda não se concretizou. As traduções já efetuadas 

estão registadas e organizadas por tema na rede, o que leva o tradutor estagiário a verificar cada 

uma delas, dentro do tema para traduzir de modo a poder adotar a mesma terminologia 

nas suas traduções. Este trabalho seria mais eficiente se existissem umas memórias de 

tradução e uns glossários devidamente criados sobretudo porque os avisos provenientes da Haia 

e das Nações Unidas são bastante repetitivos na sua estrutura redaccional, terminológica e 

fraseológica. No entanto, o seu caráter repetitivo não prognostica uma tradução fácil e/ou 

mecânica porque as nuances relativas às diferentes noções de Direito subsistem. 

Não sendo possível aproveitar as memórias de tradução utilizando Microsoft Word, todas aquelas 

criadas durante o estágio serão para aproveitar depois do estágio ou quando for necessário. No 

entanto, todos os glossários criados durante o estágio foram bem aproveitados ao longo das 

traduções dos diferentes instrumentos jurídicos. 

 
4.4. Planificação das tarefas 

 
O cronograma a seguir (Tabela 6) descreve as atividades levadas a cabo que tinham todas prazos 

devidamente estabelecidos para o seu cumprimento durante o estágio. 

 

A primeira tarefa foi o relacionamento de termos no Trad-Iure. Como explicado mais acima, o 

Trad-Iure é um glossário jurídico especializado no domínio do Direito. É uma ferramenta 

interdisciplinar pelo que disponibiliza conceitos e terminologia de diferentes áreas do Direito em 

cinco idiomas: português, francês, inglês, alemão e espanhol. Germinou da colaboração de 
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vários serviços como a Administração Pública Central, nomeadamente os Ministérios dos 

Negócios Estrangeiros, da Justiça e da Administração Interna, bem como a Procuradoria-Geral 

da República de Portugal. A contribuição do estagiário tradutor no Trad-Iure foi através de um 

acesso ao “Back Office” da sua plataforma para relacionar os termos de Direito disponibilizados 

numa folha Excel nos cinco idiomas. O relacionamento de termos a partir do ficheiro Excel 

proporcionado pela Área de Tradução deu origem a um relatório (Anexo 12) onde constam as 

irregularidades detetadas, os erros de tradução, os erros ortográficos, entre outros. 

 

Entre as outras tarefas descritas no cronograma a seguir, constam as traduções feitas, 

as memórias de tradução criadas e as outras atividades como a organização de conferências 

e o atendimento a seminários ou a reuniões. 

 
O denominador comum entre todas estas atividades era os prazos a cumprir religiosamente 

salvo razão de força maior. Cumprir os prazos faz parte da deontologia do tradutor e é de uma 

importância capital para a sua credibilidade, mas também pelo facto de, num serviço de 

administração pública como o MNE, a entrega de uma tradução dentro do prazo estabelecido 

entre num “workflow”, que não se pode interromper sem uma razão considerada válida pela 

Área de Tradução. 
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Tabela 6: Tarefas realizadas 
 
 

N.º Designação das tarefas realizadas 

1 Relacionamento dos Termos do Trad-Iure em linha 

2 Construção de glossário de terminologia jurídica [FR/EN/PT] para a atualização do Trad- 

Iure em linha 

3 Tradução de notificações relativas à Convenção da Haia [EN/FR-PT] 

4 Tradução de notificações relativas aos Tratados das Nações Unidas [EN/FR-PT] 

6 Tradução de Protocolos e Convenções da Haia e das Nações Unidas [EN/FR-PT] 

7 Tradução das definições dos termos do Jurislingue [PT-FR] 

8 Participação nas reuniões da Área de Tradução do Departamento dos Assuntos Jurídicos 

com o Gabinete de Documentação e Direito Comparado (GDDC) sobre o Jurislingue 

9 Redação de atas de reunião 

10 Tradução dos textos para posterior publicação no novo portal do Jurislingue 

11 Criação de memórias de tradução 

12 Participação nas reuniões de serviço 

13 Redação e entrega do Relatório de Estágio 
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CAPÍTULO V: ANÁLISE CRÍTICA – DIFICULDADES 

ENCONTRADAS E PROPOSTAS DE TRADUÇÃO 
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Os problemas da tradução jurídica são vários. Os juristas e os tradutores ainda têm na sua 

memória alguns dos erros de tradução jurídica mais conhecidos tais como Mokusatsu, a 

Resolução 342 das NU ou ainda, o Tratado de Wuchale. 

As dificuldades na tradução jurídica provêm do facto de tal tarefa não exigir apenas 

conhecimentos tradutológicos, mas jurídicas também. Exige uma especialização ao tradutor. As 

competências adicionais que o tradutor precisa para traduzir um texto jurídico são as que Scarpa 

(2008, p. 249-282) descreve como necessárias em tradução especializada. Em outros termos, 

sem tais competências, não se pode falar em tradução especializada. 

Durante o estágio, as dificuldades e observações relativas às traduções realizadas se verificaram 

nos seguintes pontos: 

 
5.1. Os tempos verbais 

 
Os tempos verbais nos textos jurídicos são geralmente relativos ao indicativo. (Ver o Anexo 13: 

tempo dos verbos nas notificações - tradução nº 17: Convenção relativa ao Processo Civil – 

Áustria). 

 
 

5.1.1. Nas notificações 

 

Nas notificações, tanto da Haia, como das Nações Unidas, constam maioritariamente dois 

tempos: o presente do indicativo e o futuro na sua forma separada “irá comunicar” e não 

“comunicará”. Na tradução privilegiada, temos uma locução verbal na frase. O verbo “ir” está 

flexionado no futuro do indicativo. 

No entanto, o presente é mais utilizado nas notificações por ser o tempo do Direito, o tempo das 

diretivas da lei. O tempo do presente utilizado nos instrumentos jurídicos tem, de facto, valor de 

imperativo, como na última frase “Declara ainda que irá comunicar apenas com as autoridades 

centrais da Ucrânia para efeitos de aplicação e execução da Convenção” da tradução n.º 2322. 

Acontece as vezes que se use em ambas as notificações, um tempo do conjuntivo como na 

tradução n.º 6: “Para cada Estado que ratifique, aceite, aprove o presente Acordo ou a ele 

22 Tradução nº 23, disponível em https://drive.google.com/file/d/1tCAb70TO4qFM8NNKsW-JIiUJw9oorPz9/view 
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adira depois de ter sido depositado o 10.º instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 

adesão, o Acordo entra em vigor no 30.º dia seguinte à data do depósito junto do Secretário-

Geral do respetivo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão’’ 

 
 

5.1.2. No comentário editorial 

 
O comentário editorial do Professor Claus Kreß, sendo redigido na forma de um relato do que 

aconteceu numa noite na sede das Nações Unidas onde diferentes peritos do Direito 

Internacional se reuniram para decidir da ativação da jurisdição do TPI sobre o crime de 

agressão, tem os tempos de conjugação, características da dimensão narrativa: o pretérito e o 

presente. 

 
5.1.3. No documento de DIH 

 
A obra de Nils Melzer DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE : Introduction détaillée é uma 

revisão da obra Droit International Humanitaire: Introduction de Hans Peter Gasser, publicado 

em 1993. Tratando-se de um manual que permite fomentar a compreensão do Direito 

Internacional Humanitário ao público envolvido na ação humanitária, em especial os estudantes, 

a comunicação social e os portadores de armas, foi escrito de forma clara e simples. Por esta 

razão, a tradução dos verbos não foi problemática. 

 
 

5.2. Os modais 

 
O uso da modalidade epistémica nos instrumentos jurídicos acontece de várias formas. A 

modalidade, ou seja, a gramaticalização de atitudes e opiniões dos elaboradores de 

instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais passa pelos verbos e advérbios 

principalmente. Mas no caso das traduções realizadas, Apesar de as convenções serem 

comummente vinculativas, as notificações a elas relacionadas, nem sempre aparentam auxiliares 
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modais como poder, dever ter de, etc. Os verbos que mais aparecem nas notificações são: 

tomar, declarar, continuar, registar, indicar, ser, comunicar, etc. (ver Tradução n.º 17)23. 

 

 
5.2.1. Equivalência: formal e dinâmica 

 
A noção de equivalência é um dos pontos fulcrais da tradução. Na tradução jurídica, o nervo da 

guerra é de fazer com que exista um efeito de compreensão igual entre o leitor do texto de partida 

e o recetor do texto de chegada (Nida, 1964, p. 159). Eugene Nida, em Toward a Science of 

Translating, faz uma distinção entre a equivalência formal (forma e conteúdo) e a equivalência 

dinâmica que foca no efeito produzido no leitor final. A tradução de instrumentos internacionais 

bilaterais e internacionais privilegia a equivalência dinâmica porque é de produzir efeitos iguais 

no leitor inicial e no leitor final de que se trata. 

Apesar da produção de uma equivalência total ser utópica segundo Bell: 

 
It is apparent, and has been for a very long time indeed, that the ideal of total 

equivalence is a chimera. Languages are different from each other; they are different in 

form having distinct codes and rules regulating the construction of grammatical stretches 

of language and these forms have different meanings (1991, p. 6), 

ela foi na origem de várias teorias e preconizou vários métodos. 

 

Para Catford: “translation equivalence occurs when an SL and a TL text or item are relatable to 

(at least some of) the same features of substance” (1969, p. 50), ou seja, tendo em conta que 

duas línguas quase nunca têm a mesma compreensão de um elemento e não dão o mesmo 

significado a um referente, uma boa tradução apenas existirá quando o TC contém elementos 

que se podem equiparar a outros do TP, caso estejamos numa situação semelhante. Por outras 

palavras, uma tradução é considerada melhor consoante o número (elevado) de itens comuns 

entre o TP e o TC. Por exemplo, na tradução n.º 6 (Moldova). 

 

 

 

 
 

23 Tempo dos verbos nas notificações, disponível em 

https://drive.google.com/file/d/1KKbtPZWwosUuRy8HVZWgtBCXSezjzKwY/view 

https://drive.google.com/file/d/1KKbtPZWwosUuRy8HVZWgtBCXSezjzKwY/view
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5.2.2. O caso de “shall” e “will” 

 
Sendo as convenções geralmente vinculativas, os modais “Shall” e “Will” fazem parte dos modais 

mais utilizados para distinguir os graus de obrigatoriedade. Fazem parte das modais mais 

controversas nos discursos jurídicos e foram pouco utilizados nos avisos traduzidos. Os dois 

modais geram ambiguidade (Triebel, 2006, p. 9) tanto na interpretação, como na tradução. 

Em português, podem ser traduzidos respetivamente por “vai + infinitivo” e por “dever”, 

sabendo que no primeiro caso, o sujeito relacionado com a ação quer executá-la e mesmo que 

não escolhe fazê-la, não existirá nenhuma sanção. No segundo caso, o modal implica uma 

obrigação, o sujeito não tem escolha. Na tradução 21, o modal “will” demonstra a vontade da 

República Portuguesa de “não iniciar” (will not engage), de “não comunicar” (will not 

engage). 

 
Convém conseguir distinguir os dois níveis de modalidade para chegar à tradução correta. 

 
 

5.3. As expressões típicas 

 

Foram várias nas notificações da Haia como das Nações Unidas. São assim designadas porque 

não são comuns e são exclusivas dos instrumentos internacionais. Entre elas: 

- Citação e notificação; 

 
- Cobrança de alimentos; 

 

- Apostila; 

 

- (sd)“signed directly” (assinado diretamente)que foi deixado igual na tradução 1424; 

 

- Etc. 

 

 
5.4. A falta de memórias de tradução no DAJ 

 
A falta de memória de tradução no DAJ impede o aproveitamento eficaz das traduções anteriores 

e abranda a produção tradutória. As memórias de tradução poderiam poupar um tempo precioso 

24 Tradução 14, disponível em https://drive.google.com/file/d/1gcZhGUgjrKclc2ov3KqaSk7DSm9-IVLA/view 

https://drive.google.com/file/d/1gcZhGUgjrKclc2ov3KqaSk7DSm9-IVLA/view
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que se poderia dedicar a aprimorar as traduções ou a outras demais atividades levadas a cabo 

no MNE. 

 

 
5.5. A falta de ferramentas de tradução assistida 

 
A falta de ferramentas de tradução assistida, comummente chamado CAT tools em inglês tem a 

vantagem de permitir ao estagiário aprender a traduzir da forma “antiga”. Em outros termos, o 

tradutor- estagiário escreve todas as palavras do texto de chegada e reconstitui a estrutura frásica 

de cada tradução baseando-se nas traduções já publicadas, sem a ajuda de uma memória de 

tradução. O objetivo é fazer que o tradutor-estagiário passe a conhecer todas as etapas que vão 

da receção à produção do texto de chegada e que desenvolva a preocupação com os detalhas 

que a sua futura profissão exige. 

 

 
5.6. Aplicação da teoria funcionalista: a Skopostheorie 

 
Existem várias correntes na tradução. Entre os mais conhecidos temos, 

 

- A abordagem formal que privilegia o texto de partida nos seus princípios de exatidão, de 

adequação do documento, da sua fidelidade; 

- A abordagem funcional, “cibliste” que defende a interconexão entre o texto traduzido e a cultura, 

o sistema jurídico e a língua de chegada. Nesta corrente, apesar de a criatividade não ser o 

apanágio da tradução jurídica, pode-se recorrer a ela quando o tradutor se transforma em 

mediador entre duas culturas, dois sistemas jurídicos para que os efeitos jurídicos do texto de 

partida sejam compreendidos pelos leitores finais; 

- A abordagem hermenêutica: o tradutor é recetor, interprete e produtor, mas neste processo, a 

sua objetividade desaparece para dar lugar à sua subjetividade tendo em conta que as decisões 

que toma transparecem no texto final que produz. Por ser produtor de textos (de chegada), a 

responsabilidade do tradutor é um ponto importante que merece ser discutido no ponto a seguir, 

sobretudo na tradução jurídica onde a tradução pode ter um valor jurídico igual ao texto de 

partida. 
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5.7. A responsabilidade do tradutor jurídico 

 
O tradutor transforma-se em autor porque escolhe os termos, o nível de transmissão dos textos, 

o nível de interpretação e decide da forma como o texto chega ao leitor final, baseando-se, é 

verdade no caderno de encargo, mas também, na sua própria avaliação, as suas próprias 

decisões. Esta subjetividade, a pegada que tradutor jurídico deixa no documento final confirma 

que é também um autor. 

De facto, a responsabilidade do tradutor é tanto mais importante que na maioria das vezes a sua 

produção transforma-se num documento que tem o mesmo teor jurídico que o documento 

original. Fala-se em equiparação do valor jurídico. 

Em consequência do atrás sustentado, face ao texto de partida, o trabalho do tradutor depende 

de uma excelente compreensão do que vai traduzir para chegar ao melhor resultado possível. Na 

realidade o papel do tradutor jurídico é de traduzir, ou seja, transmitir uma informação passando 

de um sistema jurídico a um outro na maioria dos casos, sabendo que os sistemas jurídicos 

podem implicar famílias jurídicas diferentes gerando uma forma diferente de organização da 

sociedade. 

Além do conhecimento jurídico geral, o tradutor jurídico deve conhecer os métodos e ou técnicas 

de tradução (análise dos problemas, aplicação da solução adequada) porque irá reportar-se a 

eles para sistematizar os problemas que enfrentará durante os seus diferentes 

empreendimentos. 

A tradução dos instrumentos jurídicos no DAJ requere muita cautela pelo que os assuntos 

tratados são complexos e exigem uma certa terminologia, um certo estilo e uma forma 

redaccional bastante específica. A exigência terminológica vem do facto que uma palavra mal 

“colocada” pode criar uma incompreensão, um incidente diplomático ou até uma guerra. 

 

A humanidade gravou na sua história os erros de traduções que estiveram na origem de vários 

conflitos. Em primeiro lugar o caso da palavra japonesa “Mokusatsu”25 que acabou com as 

relações entre Japão e os Estados Unidos e desencadeou o lançamento da bomba atómica 

sobre Hiroshima. 

25 O artigo “"Mokusatsu", l'erreur de traduction américaine qui a détruit Hiroshima” do jornal em linha belga rtbf.be, recuperado a 

11 de Abril de 2019 em https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mokusatsu-l-erreur-de-traduction-americaine-qui-a-detruit- 

hiroshima?id=8346153 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mokusatsu-l-erreur-de-traduction-americaine-qui-a-detruit-hiroshima?id=8346153
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mokusatsu-l-erreur-de-traduction-americaine-qui-a-detruit-hiroshima?id=8346153
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O mundo ainda se recorda, igualmente, as consequências terríveis inseridas nas traduções de 

tratados mais antigos como o Tratado de Wuchale de 1889 entre Etiópia e Itália cujas duas 

versões (amárica e italiana e) são opostas: 

O mais importante trecho do tratado, no entanto, o artigo 17, se prestar-se-ia a 

contestações. Havia duas versões do tratado, uma em amárico e outra em italiano, e o 

artigo 17 apresentava sentido diferente em cada versão. De acordo com o texto em 

américo a Etiópia poderia recorrer à intermediação das autoridades italianas se 

quisesse estabelecer relações com outros países; o texto italiano tornava esse recurso 

obrigatório. (Adu Boahen, 2010, p.302). 

Ou ainda, mais recentemente, a tradução da Resolução 242 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas que continua a criar polémicas no Médio Oriente. De facto, a controvérsia nasceu 

da interpretação que se fez da versão inglesa: “Withdrawal of Israeli armed forces from territories 

occupied in the recent conflict” e da versão francesa “Retrait des forces armées israéliennes des 

territoires occupés lors du récent conflit ". 

A diferença entre estas duas versões das línguas oficiais das Nações Unidas reside no facto de o 

artigo definido “the” não constar na versão inglesa e que “des” em francês poder ser a 

contração de “from the” e de “of the” presentes na mesma oração. 

Em português, o texto da resolução estabelece a "retirada das forças armadas israelenses dos 

territórios ocupados durante os recentes conflitos". 

 
5.8. Resumo das dificuldades encontradas e propostas de tradução 

 
As tabelas seguintes apresentam uma seleção das principais dificuldades encontradas aquando 

da tradução, na respetiva ordem, de: 

 Notificações de Haia; 

 Notificações das Nações Unidas; 

 Comentário editorial do Professor Claus Kre. On the Activation of the Jurisdiction of the 

International Criminal Court over the Crime of Aggression; 
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 Capítulos III e VII do livro do jurista suiço Nils Melzer: Droit International Humanitaire : 

Introduction détaillée. 
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Tabela 7: Algumas dificuldades tradutivas nas notificações da Haia 
 
 

Notificações da Haia 

Dificuldades Texto de 

partida 

Texto de 

chegada 

Tradução Soluções/ Observações 

Frase curta e 

enunciação dos 

artigos, 

números e 

alíneas 

EN: The 

Convention will, 

in accordance 

with its Article 

60, second 

paragraph, sub- 

paragraph a, 

enter into force 

for Belarus on 1 

June 2018. 

Em conformidade 

com a alínea a) do 

n.º 2 do artigo 60.º, 

a Convenção 

entrará em vigor 

para a Bielorrússia 

a 1 de junho de 

2018. 

1 A solução é verificar como 

são elaborados os artigos 

e as suas componentes no 

sistema jurídico português 

e adaptar a estrutura ao 

traduzir os elementos do 

texto de partida. 

 
FR: 

Conformément à 

son article 60, 

deuxième 

paragraphe, sous 

a, la Convention 

entrera en 

vigueur pour la 

Biélorussie le 1er 

juin 2018. 

   

Frases longas La République A República Federal 25 Reproduzir todos os títulos 

com várias Fédérale da Alemanha toma  das Convenções tais como 

datas (Tradução d’Allemagne nota das  aparecem no DRE.pt para 

25) prend note des declarações 
 constituir a frase. 

 déclarations apresentadas pela   
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 soumises par 

l’Ukraine...19 

juillet 2016 

concernant la 

déclaration de 

l’Ukraine. 

Ucrânia a 16 de 

outubro de 2015 

referentes à 

aplicação da 

Convenção relativa 

ao Processo Civil 

(1954), da 

Convenção relativa 

à Supressão da 

Exigência da 

Legalização dos 

Atos Públicos 

Estrangeiros 

(1961), da 

Convenção relativa 

aos Aspetos Civis 

do Rapto 

Internacional de 

Crianças (1980) e 

da Convenção 

relativa à 

Competência, à Lei 

aplicável, ao 

Reconhecimento, à 

Execução e à 

Cooperação em 

matéria de 

Responsabilidade 

Parental e de 

Medidas de 

Proteção das 
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  Crianças (1996) à 

"República 

Autónoma da 

Crimeia" e à cidade 

de Sebastopol, bem 

como das 

declarações 

apresentadas pela 

Federação da 

Rússia a 19 de 

julho de 2016 

relativamente às 

declarações da 

Ucrânia 

  

Sintaxe de EN: In De acordo com o  Usar corpora para ver 

descrição das accordance with n.º 2 do artigo 2.º como um artigo é 

componentes de 

um artigo. 

Article 2 (2) оf the 

Convention 

da Convenção declinado em Português 

jurídico. Mais uma vês, a 

Parágrafo e 

alínea em 

Português 

FR: En vertu de 

l'article 2, 

paragraphe 2, de 

 referência é o DRE. 

 la Convention   

 EN: …the ...a República da 1 Esta parte da notificação 

Republic of Bielorrússia  apela à 

Belarus will 
apply 

the Convention to 

aplicará a 

Convenção às 

 qualidade interpretativa do 

tradutor que percebe ao 

maintenance obrigações  ler o TP que o redator fala 

obligations alimentares  aqui da minoria da idade 

arising from а decorrentes de uma  apesar da palavra “menor” 



Ministério dos Negócios Estrangeiros: Tradução dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

66 
 

 

 parent-child 

relationship 

towards аperson 

under the age of 

18 years. 

FR: …la 

République de 

Biélorussie 

appliquera la 

Convention aux 

obligations 

alimentaires 

découlant d'une 

relation parent- 

enfant à l'égard 

d'une personne 

âgée de moins 

de 18 ans. 

relação de filiação 

relativamente a um 

menor de 18 anos. 

 ou “menoridade” não 

estar nele incluído. No 

TC, a língua quer que a 

ideia de menoridade 

seja mais marcada, mais 

clara e é a razão pela 

qual a palavra “menor” 

foi preferida a “inferior” 

ou “menos”. Com 

efeito, “um menor de 

18 anos” traduz 

perfeitamente “a 

person under the age of 

18 years” ou “une 

personne agée de moins 

de 18 ans”. A tentação de 

omitir “de 18 anos” no TC 

é real para evitar o 

pleonasmo, mas tal 

decisão foi descartada. Tal 

tradução foi preferida 

também por uma questão 

de homogeneização das 

traduções. 
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Tabela 8: Algumas dificuldades tradutivas nas notificações das Nações Unidas 
 
 

Notificações das Nações Unidas 

Dificuldades Texto de 

partida 

Texto de 

chegada 

Tradução Soluções 

A ordem de 

enunciação dos 

parágrafos, das 

alíneas e das 

subsecções? 

FR: Article 46, 

deuxième 

paragraphe sous 

a…. 

EN: article 46, 

second paragraph, 

subparagraph a 

Alínea a) do 

número 2 do 

artigo 46.º 

14 Aqui é importante 

salientar que a forma de 

elaborar os artigos, os 

números e as alíneas é 

específico a cada 

sistema jurídico e a 

cada língua. 

Tradução dos Dunajska cesta 21, Dunajska cesta 7 Os endereços 

endereços PO Box 3561 21, PO Box 3561 
 

permanecem iguais 

(hodonomia) 1116 1116  porque a hodonomia 

não 
 LjubljanaSlovenia · LjubljanaSlovenia  se traduz a exceção das 

 Tél: + 386 1 4720 -  indicações “endereço 

 990 Tel: + 386 1  eletrónico” e “Página 

 Fax: + 386 1 4720 4720 990  Web” O endereço no TC 

 991 Fax: + 386 1  tem de ser identificável 

 Courriel: 4720 991  pelos correios e pela 

 jpsklad@jps-rs.si Endereço  pessoa que recebe a 

 Site Internet: eletrónico:  correspondência 

 http://www.jpi- 

sklad.si/ 

jpsklad@jps-rs.si 

Página Web: 

  

  http://www.jpi-   

  sklad.si/   

mailto:jpsklad@jps-rs.si
mailto:jpsklad@jps-rs.si
http://www.jpi-sklad.si/
http://www.jpi-sklad.si/
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Tabela 9: Dificuldades tradutivas no comentário editorial do Professor Claus Kreβ 
 
 

On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression 

Dificuldades Texto de 

partida 

Texto de chegada Páginas Soluções 

Tradução das notas de pé de página ou de rodapé 

Tradução das 10 notas de texto 10 notas de texto 5 A produção do 

notas de rodapé.    texto de chegada 

Ex: ½ página de    deparou-se com 

nota de  fim de 

página 

   problemas de 

    espaço por 

    causa da 

    disposição do 

    texto. Cuidado 

    era preciso para 

    que as notas de 

    rodapé do texto 

    de chegada 

    figurassem na 

    mesma página, 

    tal como foi o 

    caso no texto de 

    partida. 

Tradução das ‘a trap “uma armadilha para os 3 O caráter 

citações to the innocent inocentes e um aviso para  pitoresco dos 

(significado) and a signpost for os culpados”  títulos deste 

 the guilty’   comentário 

    editorial faz que 

    a sua tradução 

    passou pela 
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    técnica da 

adaptação para 

poder traduzir as 

realidades 

culturais (neste 

caso numa 

realidade 

puramente 

ocidental) 

enunciadas pelo 

texto de partida. 

Tradução das citações 

Tradução das 

citações 

[T]he regulations 

of the [London] 

Charter negate the 

basis of 

international law; 

they anticipate the 

law of a world 

state. They are 

revolutionary. 

Perhaps in the 

hopes and 

longings of the 

nations the future 

is theirs. The 

lawyer, and only 

as such may I 

speak here, has 

only to establish 

N.T: Tradução - [O]s 

regulamentos da Carta de 

[Londres] refutam as bases 

do Direito Internacional, 

antecipam o Direito de um 

Estado mundial. São 

revolucionários. Talvez, nas 

esperanças e desejos das 

nações, o futuro lhes 

pertença. O advogado, e é 

somente nessa base que 

me permito falar aqui, tem 

apenas de admitir que são 

novidades, 

revolucionariamente novas. 

As leis relativas à guerra e 

à paz entre os Estados não 

têm nenhum lugar para 

3 Quando as 

citações têm 

mais de 3 linhas 

no TP, opta-se 

por uma nota de 

tradução. Esta 

citação ocupa seis 

(6) linhas do texto 

original, pelo que 

foi uma nota de 

fim de página que 

foi a opção 

privilegiada. 
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 that they are new, 

revolutionarily 

new. The laws 

regarding war and 

peace between 

states had no 

place for them. 

Thus, they are 

criminal laws with 

retroactive force 

elas. Portanto, são leis 

penais com uma força 

retroativa. 

  

Prosecution But, as was Mas, como talvez fosse de 3 Encontrar a 

 perhaps to be esperar, os julgamentos de  definição em 

 expected, the Nuremberga apoiaram  inglês, as 

 1946 Nuremberg essencialmente a ação  diferentes 

 judgment penal para a Acusação.  traduções em 

 essentially 

endorsed 

  português 

  the case for the   (Acusação, 

 Prosecution.   Prossecução, 

    Ação Penal, 
etc.) 

    e depois 

    comparar os 

    diferentes 

    significados. 

Tradução (ou 1. Brazil had 1. Brasil já tinha 10 A decisão de 

não) dos nomes already played an desempenhado um papel 
 traduzir ou não o 

dos países. important role in importante em Kampala 
 nome dos países 

- Brazil raduzido 
Kampala (Kreß 

and von 

(Kreβ e von Holtzendorff, 

note 20 supra, 1202- 

 reside no facto 

de saber se o 

- “Brazil” não Holtzendorff, 1204). Em Nova Iorque, o 
 

nome do país 

traduzido supra note20, at mesmo Estado trabalho 
 

pertence a um 
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 1202-1204). In incansavelmente no sentido  título ou não. 

New York, this de construir uma ponte, Caso pertença a 

state, through its através do seu delegado um título 

distinguished Patrick Luna. Para uma específico de 

delegate Patrick perspetiva da política uma obra, de um 

Luna, worked brasileira sobre as 
 

 

documento, 

etc., não se 
traduz. 

tirelessly to build a negociações globais/gerais,  

final bridge. For consultar M. Biato e M.  

the Brazilian policy Böhlke, ‘Brazil’, em Kreβ e  

perspective on the Barriga (eds), note 1 supra,  

overall 1117-1130.  

negotiations, see   

M. Biato and M.   

Böhlke, ‘Brazil’,   

in Kreß and 
Barriga 

  

(eds), supra note   

1, at 1117-1130.   

Expressões em latim 

Tradução das 1. Yet, at the more 1. Mesmo assim, ao nível 3 Foram todas 

expressões em traditional interestadual mais  deixadas tal 

latim interstate level of tradicional do Direito 
 

como estão no 

 international law, Internacional, o Pacto  TP porque o nível 

 the 1928 Kellogg- Kellog-Briand de 1928 (que  de compreensão 

 Briand Pact (which é a pedra angular do atual  do leitor final não 

 is the centrepiece e polémico livro The  requere 

 of the fascinating Internationalists (Os  tradução. 

 and currently internacionalistas) de Oona   

 much-debated A. Hathaway e Scott J.   

 book 

TheInternationalist 

Shapiro4) marcou uma 

transição em Direito 
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 sby Oona A. 

Hathaway and 

Scott J. Shapiro4) 

marked the 

transition in 

positive 

international law 

from aius ad 

bellum to aius 

contra bellum. 

positivo passando de um 

ius ad bellum a um ius 

contra bellum. 

  

A expressão At the Nuremberg Nos julgamentos de 3 É uma expressão 

“if this be……” trial, the British Nuremberga, o Procurador- 
 

que faz lembrar 

 Chief Prosecutor Geral britânico Hartley  a obra do 

 Hartley Shawcross Shawcross transpôs esse  tradutor norte-  

 translated that empenho nas seguintes  americano 

 determination into palavras: “Se essa for uma  Gregory Rabassa 

 the following inovação, é uma que  e a sua tradução 

 words: ‘If this be estamos decididos a  neste texto foi o 

 an innovation, it is defender e justificar.”  mais direto 

 an innovation   possível para 

 which we are   transmitir o seu 

 prepared todefend   significado. 

 and justify.’    

Estrangeirismos 

Renaissance The renaissance of O ressurgimento da ideia 4 A decisão de 

 the idea to create 

a global system of 

de criar um sistema global 

de justiça penal 

 traduzir 

renaissance por 

 international internacional não abrange  ressurgimento 

foi 
 criminal justice o legado de Nuremberga e  tomada porque 
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 didnot encompass de Tóquio sobre “crimes  deixar o 

the Nuremberg 

and Tokyo legacy 

contra a paz”. estrangeirismo 

“renaissance” no 

on ‘crimes against  TC poderia levar 

peace’.  a confundir a 

  ideia de 

  ressurgimento no 

  contexto desta 

  tradução com a 

  ideologia 

Renaissance 

  com maiúscula 

  que é um 

  período da 

  História europeia 

  entre os séculos 

  XV e XVI. 

Memoir For his moving 

personal memoir, 

see B.B. Ferencz, 

Para mais informações 

sobre o seu comovente 

memoir pessoal, ler 

14 A palavra 

“memoir” foi 

conservada 

 ‘Epilogue. The “Epilogue. The Long  como no TP mas 

 Long Journey to Journey to Kampala: A  em itálico no TC 

 Kampala: A Personal Memoir” de B. B.  para mostrar que 

 Personal Memoir’, 

in Kreβ and 

Barriga (eds), 

Ferencz, em Kreβ e 

Barriga (Eds), nota 1 

supra, 1501- 

1519. 

 se trata de uma 

palavra 

estrangeira. 

 supra note 1, at    

 1501-1519.    
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O caráter pitoresco dos títulos do Comentário Editorial 

1. Versailles, 

Nuremberg, 

Tokyo e Rome 

1. Versailles, 

Nuremberg, Tokyo 

and Rome: Initial 

Milestones of a 

Long Journey 

1. Versalhes, 

Nuremberga, 

Tóquio e Roma: Os 

primeiros passos 

de um longo 

caminho 

1 Os nomes das 

cidades foram 

todos traduzidos 

porque não só 

têm as suas 

equivalências em 

português, mas 

também não 

existe nenhuma 

restrição para 

que sejam 

traduzidos. 

A técnica 

utilizada para 

traduzir todos os 

títulos do 

comentário 

editorial foi a da 

modulação, além 

da adição de 

algumas palavras 

para que o leitor 

final tenha 

aquela 

compreensão 

igual à do leitor 

do TP de que o 

Catford (1969) 

2. 

Liechtenstein’s 

Appearance: 

Princeton and 

Kampala 

2. Liechtenstein’s 

Appearance: 

Princeton and 

Kampala 

2. A intervenção do 

Liechtenstein: Princeton e 

Kampala 

5 

3. One More 

Hurdle 

3. One More 

Hurdle 

3. Mais um obstáculo 7 

4. New York: 

Construction 

Work on a 

Final Bridge5
 

4. New York: 

ConstructionWor 

k on a Final 

Bridge5. 

4. Nova Iorque: obras finais 

na construção de uma 

ponte5
 

9 

5. Breakthrough 

Without a 

Bridge: A 

Memorable Night 

at UN 

Headquarters 

5. Breakthrough 

Without a Bridge: 

A Memorable 

Night at UN 

Headquarters 

5. Avanço sem Ponte: uma 

noite memorável na sede 

das Nações Unidas 

11 

6. ‘It’s Better 

to Bend than 

to Break’ 

6. ‘It’s Better to 

Bend than to 

Break’ 

6. “Mais vale curvar que 

romper” 

13 
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7. The Court 

Takes the Wheel 

7. The Court 

Takes the Wheel 

7. O Tribunal assume o 

comando da Assembleia 

15 fala. 

 
Por exemplo, a 

palavra “da 

Assembleia” no 

fim da frase foi 

acrescentada 

para o título 

n.º 7 para 

facilitar a 

compreensão ao 

leitor e respeitar 

a estrutura 

frásica da LC. 

8. Epilogue: An 

Imperfect 

Though Timely 

Appeal to the 

Conscience of 

Mankind 

8. Epilogue: An 

Imperfect Though 

Timely Appeal to 

the Conscience of 

Mindkind 

8. Epílogo: um apelo à 

consciência humana 

imperfeito mas oportuno 

17 

Terminologia 

Os falsos amigos 

Prosecution But, as was 

perhaps to be 

expected, the 

1946 Nuremberg 

judgment 

essentially 

endorsed the case 

for the 

Prosecution. 

Mas, como talvez fosse de 

esperar, os julgamentos de 

Nuremberga constituíram 

essencialmente um 

fundamento para efeitos 

de ação penal. 

3 O erro na 

tradução deste 

termo seria de 

adotar o termo 

Prossecução 

ou Acusação 

na língua de 

chegada (LC). 

Esta escolha 

apenas seria 

válida se 

estivéssemos 

num contexto de 

Direito Ambiental 

onde faria mais 



Ministério dos Negócios Estrangeiros: Tradução dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

76 
 

 

    sentido. No caso 

da presente 

tradução, a 

tradução 

escolhida explica 

bem o objetivo 

final “dos 

julgamentos de 

Nuremberg”. 

Positive law … a war of 

aggression may 

not be considered 

as 

an act directly 

contrary to 

positive law, or 

one which can be 

successfully…. 

…uma guerra de agressão 

poderá não ser 

considerada como um ato 

diretamente contrário ao 

direito positivo, ou como 

um ato passível... 

2 A importância de 

saber quando se 

traduz 

literalmente e 

quando não se 

nota nestes 

casos onde a 

tradução “lei 

positiva” não 

teria o mesmo 

significado que 

“direito positivo” 

que é a tradução 

correta. 

Termos específicos de Direito 

State Conduct 

Element 

The threshold 

requirement that 

the act of 

aggression must 

be in ‘manifest’ 

violation of the 

A exigência prévia que 

requere que o ato de 

agressão deva ser uma 

violação “manifesta” da 

Carta das Nações Unidas 

foi de suma importância 

6 Foi tomada a 

decisão de 

conservar “State 

Conduct 

Element” no TP 

igual no TC 
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 Charter of the UN para chegar a um acordo  porque parece 

constituted the key sobre a parte mais ser um 

to reach importante das documento ou 

agreement about 

the most 

demanding aspect 

negociações, a elaboração 

do State Conduct 

Element.18
 

noção bastante 

específica que 

não convém 

of the negotiations:  traduzir para 

the formulation of  português e 

the State  tendo em conta 

Conduct  a cultura jurídica 

Element.  do leitor final, 

  esta expressão 

  lhe é conhecida. 

Amendments 

Alterações ou 

Emendas? 

According to the 

opposite position, 

a State Party, by 

ratifying the 

Kampala 

amendments 

provide the Court 

with the 

jurisdictional links 

referred to in 

Article 12 (2) of 

the ICC Statute. 

Segundo a posição 

contrária, um Estado Parte, 

ao ratificar as emendas da 

Conferência de Kampala, 

fornece ao Tribunal as 

ligações jurisdicionais 

referidas no n.º 2 do artigo 

12.º do Estatuto do TPI. 

1 A diferença entre 

emendas e 

alterações em 

documentos 

jurídicos foi 

explicada 

durante uma das 

reuniões internas 

quando se falou 

da noite que deu 

origem ao 

presente 

Comentário 

Editorial. 

    
Emendas

Documentos 
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    vinculativos 

 
Alterações 

Documentos 

não- 

vinculativos 

Pre-trial By this, States Desta forma, os Estados 15 A solução foi 

Division Parties have Partes forneceram ao 
 

encontrada 

 provided the Court Tribunal a derradeira  graças a 

 with a final space autorização para proceder  https://www.icc- 

 to make the few a alguns ajustes  cpi.int/Pages/Pr 

 adjustments necessários de modo a  e-Trial.aspx onde 

 necessary in order permitir à Divisão  a noção é 

 to enable the Pre- preliminar do Processo  explicada. Restou 

 
TrialDivision of do TPI desempenhar o seu 

 depois verificar 

 
the ICC to play its inédito papel judicial ao  se ela tinha o 

 
unprecedented abrigo do artigo 15.º bis (8)  mesmo 

 
judicial role under do Estatuto do TPI.53

 
 significado no 

 
Article 15 bis (8) 

  organigrama 

 of the ICC Statute.   judicial 

    português. 

As particularidades do Comentário editorial 

The UK, The UK O Reino Unido 9 “UK” foi 

traduzido por    traduzido por 

Reino Unido    Reino Unido 

    porque em 

    Português, é 

    sempre melhor 

    evitar as 

    abreviaturas 

https://www.icc-cpi.int/Pages/Pre-Trial.aspx
https://www.icc-cpi.int/Pages/Pre-Trial.aspx
https://www.icc-cpi.int/Pages/Pre-Trial.aspx
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    sobretudo 

porque UK não 

corresponde a 

nenhuma 

abreviatura em 

Português 

…the ICC was But the second Porém, o n.º 2 dessa 5-6 Foi bastante 

yet to be paragraph of this disposição tornou claro que  desafiador 

empowered… provision made o TPI ainda faltava conferir 
 

traduzir o 

 plain that the ICC poder ao TPI para que  passivo “to be 

 was yet to be pudesse exercer a sua  empowered”. A 

 empowered to jurisdição em relação a  decisão tomada 

 exercise este crime. 10  foi baseada no 

 its jurisdiction over   conteúdo da nota 

 this crime.10
 

  10 que declara: 

“In addition, x 7 

of the Final Act 

of the Rome 

Conference (UN 

Doc. 

A/CONF.183/13 

, 17 July 

1998, as repr. in 

Barriga and 

Kreß, supra note 

9, at 331) 

entrusted the 

Preparatory 

Commission with 

the mandate to 
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    prepare ‘an 

acceptable 

provision on the 

crime of 

aggression 

for inclusion in 

this Statute”. 

O uso de “this 

author” para 

não utilizar a 

primeira pessoa 

do singular “eu” 

This author 

recalls Cyprus and 

South Africa, in 

particular, voicing 

their 

lack of 

comprehension 

regarding France’s 

move 

O autor desse ensaio 

recorda sobretudo a sua 

falta de compreensão 

relativa à posição francesa 

da parte de Chipre e da 

África do Sul. 

10 “This author” 

utilizado 12 

vezes nas notas. 

Dificulta 

a tradução. O 

tradutor hesita 

entre explicitar e 

ser fiel ao TP. 

Soluções: O 

autor deste 

ensaio, o autor 

do presente 

ensaio. 

Carácter pictórico do Comentário Editorial 

Os nomes das 

cidades 

Nuremberg 

 
 
 

Versailles 

Nuremberga 

Nurembergue 

 
 

Versalhes 

1/14/17 Os nomes das 

cidades, neste 

comentário 

editorial, são 

vários e 

encontrar a sua 

tradução em 

português não foi 
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    difícil com a 

exceção de 

Nuremberga ou 

Nurembergue. 

“Nuremberg” em 

inglês, tem duas 

traduções em 

português: 

Nuremberga e 

Nurembergue. 

Havendo duas 

traduções 

possíveis, era 

necessário tomar 

uma decisão, ou 

seja, escolher 

uma tradução e 

conservá-la ao 

longo do 

documento. 

Um pouco de gramática... 

Os artigos frente 

aos nomes dos 

paises 

Colombia, UK Colômbia, Reino Unido ** É desafiante 

saber, às vezes, 

se um nome de 

país leva um 

artigo definido ou 

não porque não 

existe uma regra 

específica para 

esta situação. A 
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    única certeza é 

que os nomes de 

países que não 

são precedidos 

por um artigo 

definido são em 

menor número26. 

Uso das aspas ‘A Trap for the 
Innocent ...’, 

“Uma armadilha para….” 2 Quais aspas 

usar? “” OU «» 

 
‘...’ 

  
OU ‘ ‘? 

 
“....” 

  
Sobre o uso das 

    
aspas e o itálico 

    
para as citações 

    
em línguas 

    
estrangeiras no 

    
TC, as 

    
referências 

    
foram as regras 

    
da plataforma 

    
em linha 

    
Ciberdúvidas27

 

    
que foram 

    
privilegiadas. 

    
Aspas francesas 

    
« » Citações, 

    
em frases- 

    
exemplo e em 

 

 

26 O artigo definido e o nome dos países. Recuperado a 7 de Maio de 2019 em 

https://ciberduvidas.iscte- iul.pt/consultorio/perguntas/o-artigo-definido-e-o-nome-dos-

paises/11369 
27 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/italico-e-aspas/13456 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-artigo-definido-e-o-nome-dos-paises/11369
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-artigo-definido-e-o-nome-dos-paises/11369
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-artigo-definido-e-o-nome-dos-paises/11369
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/italico-e-aspas/13456
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    títulos de obras 

 
Aspas inglesas (” 

“)  para as 

expressões em 

sentido figurado 

(aquelas que 

referiu como «de 

subjetividade»), 

para as situações 

em que ocorrem 

aspas dentro de 

aspas, para 

expressões 

erradas, e para 

as palavras 

estrangeiras 

Plicas (’ ‘) não 

foram utilizadas 

no TC. 

As abreviaturas UK / UN / US / 

ICC / FICHL / 

D.M. Ferencz / 

B.B. Ferencz 

ASP/ Eds / JICJ 

Reino Unido/Nações 

Unidas ou ONU/ 

TPI/FICHL/D. 

M Ferencz/B. B Ferencz/ 

AEP/Eds/JICJ 

 São múltiplas 

Por exemplo 

“Eds”, posto 

para Edições ou 

Editoras aparece 

pelo menos 18 

vezes no TP. O 

objetivo no TC 

era ter o menor 

número de 
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    abreviaturas 

possível. 

Mais de uma nota 

do autor na 

mesma página 

para itens que já 

são numerados. 

Como resolver? 

  13-17 A preocupação é 

conter as 

traduções das 

notas na mesma 

página que o TP 

para evitar que a 

numeração da 

referência da 

nota se encontre 

na página 

seguinte e 

dificulte a leitura. 

Se uma nota 

transbordar para 

a página 

seguinte, é 

bastante provável 

que a mesma 

coisa se repita, 

tornando o texto 

difícil de ler 
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Tabela 10: Capítulos 3 e 7 retirados da obra Droit International Humanitaire : 

Introduction détaillée, de Nils Melzer 

 

Capítulo 3 (Primeira parte) 

Dificuldades Texto de partida Texto de chegada Página Solução/Observação 

Pour aller 

plus loin 

Pour aller plus loin Para mais informação 93 Aqui a ideia não é 

percorrer mais 

distância, mas sim, 

aprofundar o 

conhecimento com 

mais informação e foi 

por isso que a presente 

tradução no TC foi 

escolhida. 

Títulos das 

obras 

citadas 

dentro do 

texto 

• Sylvain Vité, « 

L’articulation du droit de 

l’occupation et des droits 

économiques, sociaux et 

culturels : les exemples de 

l’alimentation, de la santé 

et de la propriété », RICR, 

vol. 90, Sélection française 

2008, p. 325 à 348. 

• Sylvain Vité, « 

L’articulation du droit de 

l’occupation et des droits 

économiques, sociaux et 

culturels : les exemples de 

l’alimentation, de la santé 

et de la propriété », RICR, 

vol.90, Seleção francesa 

2008, pág. 325 a 348. 

117 No TP, quando os 

títulos estão em 

francês, a tentação é de 

traduzir também os 

títulos para ter um TC 

integralmente em 

português. No entanto, 

o que se deve fazer é 

verificar primeiro se a 

obra existe em 

português. Se não for o 

caso, conserve-se o 

título como está no TP. 

Levée en 

masse 

Les seuls porteurs d’armes 

qui peuvent être considérés 

comme des combattants 

Os únicos detentores de 

armas que podem ser 

considerados como 

123 Esta expressão foi 

deixada como tal 

porque não se 
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 sans être membres des 

forces armées sont les 

participants à une 

« levée en masse »123
 

combatentes sem serem 

membros das forças 

armadas são os 

participantes na « levée 

en masse » 123. 

 encontrou o seu 

equivalente em 

português. Tendo em 

conta o público-alvo do 

TC, esta transferência 

da expressão do TP de 

partida ao TC não é mal 

visto. 

Orações Si, alors que l’attaque Se, quando considerado o 118 A ordem da frase no 

complexas d’une cible légitime est ataque de uma cibla 
 

texto de chegada foi 

 envisagée, il est impossible legítima, for possível evitar  conservada no texto de 

 d’éviter que des que danos sejam infligidos  chegada para que as 

 dommages soient causés incidentalmente na  duas condições entre o 

 incidemment à la população civil ou em bens  a conjunção “se” e o 

 population civile ou à des de caráter civil, é com  verbo “ser” (é) tenham 

 biens de caractère civil, base no princípio de  o mesmo impacto que 

 c’est en se référant au proporcionalidade que se  no texto de partida. 

 principe de proportionnalité deve avaliar se o ataque   

 que l’on doit évaluer si pode ou não ser lançado.   

 l’attaque peut être lancée.    

As notas de    Primeiro decifrar a 

rodapé explicação para 

 perceber o significado 

 na língua de partida 

 antes de traduzir para 

 português. 
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Capítulo 7 (Segunda parte) 

Dificuldades Texto de partida Texto de chegada Página Solução/Observação 

 …l’existence d’une relation 

de facto de supérieur à 

subordonné, qui confère 

au supérieur un contrôle 

effectif sur la conduite des 

auteurs du crime ; 

...a existência de uma 

relação de facto 

superior-subordinado 

que confere ao superior 

um controlo efetivo sobre a 

conduta dos perpetradores 

do crime; 

322 O substantivo 

superior- 

subordinado foi 

utilizado com um traço 

para indicar a relação 

mencionada no TP. 

Enrôlement …l’enrôlement d’enfants 

et les déportations et 

transferts illégaux. 

...o alistamento de 

crianças e as deportações 

e transferências ilegais. 

325 A solução encontrada é 

correta apesar do 

sentido do termo no TP 

parecer mais ativo do 

que no TC. 

…“refus de 

quartier” 

…ainsi que des 

interdictions de la perfidie 

et du refus de quartier, 

et l’emploi de certaines 

armes prohibées1080. 

... as proibições da perfidia 

e de travar uma luta 

sem quartel, bem como 

do uso de certas armas 

proibidas1080. 

325 Não tendo encontrado 

uma expressão 

portuguesa para 

traduzir “refus de 

quartier”, foi expressão 

“travar uma luta sem 

quartel” que foi 

escolhida 

Títulos dos 

livros citados 

... « The legal situation 

of 

 “unlawful/unprivileged 

 combatants” ..... 

...« The legal situation 

of 

 “unlawful/unprivileged 

 combatants” ... 

106 Deixar os títulos dos 

livros como estão no 

documento original e 

acrescentar uma nota 

do tradutor se for 

preciso porque a 

maioria dos livros 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
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    mencionados ainda não 

foram traduzidos para 

português. (Mesma 

estratégia que no 

capítulo 3 da mesma 

obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho foi uma oportunidade única de descobrir, experimentar e analisar a tradução 

jurídica num contexto público-institucional. 

Permitiu igualmente desenvolver competências em termos de tradução e conhecimentos na área 

do Direito Internacional Público, sob a orientação da responsável da Área de Tradução no 

Departamento dos Assuntos Jurídicos (DAJ) e da orientadora designada da Universidade do 

Minho. 

Com efeito, as diferentes tarefas realizadas durante o estágio permitiram aplicar a teoria 

aprendida durante os dois anos de Mestrado, mas também de interagir num contexto 

profissional formal, neste caso no MNE. 

Esta colaboração permitiu, simultaneamente, refletir sobre formas e métodos suscetíveis de 

simplificar, apressar e aprimorar os métodos, as estratégias e os recursos de tradução utilizados 

na divisão linguística do DAJ. 

Finda esta experiência, pode-se dizer que a tradução jurídica é um “mundo a parte” em que o 

tradutor tem de consentir imergir-se para nele, poder evoluir e isso por causa das suas 

particularidades já expostas no presente trabalho. Tais características continuam no centro do 

debate entre juristas e tradutores que continua no seu auge. 

Juristas como Emmanuel Didier puxam a polémica distinguindo o tradutor do “transcodificador” 

nestes termos: 

Il ne faut pas confondre la traduction et la transposition juridique. La traduction juridique 

est l’opération de transfert d’un message juridique, dans un seul système juridique d’une 

langue vers une autre langue. La transposition juridique est l’opération de transfert d’un 

message juridique émis dans une langue et dans un système juridique, vers une autre 

langue et vers un autre système juridique. (1991, p.9). 

Para ele, a diferença encontra-se no facto de que a tradução é a operação feita por um tradutor 

(entendem, não-jurista) e que a transcodagem envolve necessariamente um jurista. Na sua 

opinião a competência jurídica deve sobrepor-se à competência linguística. Já tivemos a 
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oportunidade de debruçar-nos sobre as consequências (problemas de interpretação do TP) de 

uma má tradução, isto para relembrar a importância da linguística na tradução. 

A tradução jurídica é, sem dúvida, uma atividade séria porque “ La traduction n’en reste pas 

moins le véhicule exceptionnel de l’information, de la connaissance et du savoir qu’elle est 

depuis les origines ” (Gémar, 1995, p. 21). A sua aprendizagem necessita uma regulamentação 

clara que a academia ainda está a estudar. 

A formação de tradutor jurídico é uma formação dentro da formação de tradutor porque durante 

a formação académica pouco se pode ensinar aos estudantes sobre este ramo da tradução. 

Primeiro por falta de tempo e segundo, pela complexidade do assunto. 

Acontece que nem os juristas conhecem o Direito de um sistema jurídico de forma exaustiva. 

É por esta razão que se especializam num ou dois ramos do Direito. À semelhança do jurista; 

o tradutor jurídico, para poder acompanhar a terminologia jurídica, a linguagem do Direito, 

alcunhada “juridiquês” por alguns, terá de se dedicar a um ramo do Direito. 

 
O advento das ferramentas de tradução assistida tem o propósito de apoiar o tradutor neste 

sentido. No entanto embora hoje se reconheça que muito possa ser feito por meio da tradução 

automática, há ainda inúmeros tipos de trabalho de tradução para os quais a figura humana do 

tradutor permanece a peça fundamental de interlocução entre línguas e culturas. Esse parece 

ser exatamente o caso da tradução jurídica. Segundo Hurtado Albir, as linguagens 

especializadas, como a jurídica, 

 
…tienen una temática especializada en el sentido en que han sido objeto de un 

aprendizaje especializado, que los usuarios son especialistas y que las situaciones de 

comunicación son de tipo formal, reguladas normalmente por criterios profesionales o 

científicos. (2001, p. 60) 

 
A tradução para além de contribuir para a transmissão e democratização do pensamento, serve 

para regular as relações entre os seres humanos de diferentes horizontes aniquilando assim 

qualquer incompatibilidade que possa levar a conflitos. 
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A tradução jurídica e, particularmente, a dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

preserva a humanidade através da paz que estabelece. 

A realização deste trabalho permitiu estatuir que a polémica do tradutor jurista ou jurista 

tradutor é ao fim cabo vã face à realidade da atividade intrínseca da tradução jurídica, pelo 

menos no que diz respeito à tradução dos instrumentos internacionais bilaterais e multilaterais 

porque como conclui Cao, “A competent legal translator is first of all a competent translator” 

(2007, p.39) e, tal verdade se aplica a todas as áreas de especialização. 
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www.sketchengine 
 

www.youalign.com 
 

www.ciberdúvidas.pt 
 

www.priberam.pt 
 

www.linguee.pt 
 

www.reverso.pt 
 

www.iate.org 
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www.infopedia.fr 
 

www.flip.pt 
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monde.php 
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MENSAGEM DE DESPEDIDA DO ESTÁGIO 
 

 

 
Boa tarde! 

 

Bastaram... 
 

Um palácio encantador, 
Vinte semanas (quase), 
Uma panóplia de traduções muito interessantes, 
Seis colegas inesquecíveis, 
Ein “Sprachgenie” de coordenadora, 
Um conjunto de funcionários de uma simpatia sem igual, 

 

para que hoje sinta uma certa melancolia a ver as últimas horas do meu último dia convosco 
desvanecerem com uma velocidade imparável. 

 

Vou embora mais sábia (quis dizer menos ignorante J ) do que nunca, e com o coração repleto 
de boas recordações e de agradecimentos pelos sorrisos simpáticos, os gestos de ternura, as 
palavras amigas, a ajuda constante e os olhares atentos de todos. 

 

Tiro a minha reverência hoje, “le coeur lourd” mas como diz o ditado “Ce n’est qu’un au revoir 
!”. 

 

Até sempre! 
 

Isabel Okatha (tradutora-estagiária) 
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GLOSSÁRIO 
 
 

- Bilingue: inglês/português  
Glossário bilingue EN-PT 

 

Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression 

Inglês Português 

“a trap to the innocent and a signpost for the 

guilty” 

"uma armadilha para os inocentes e um aviso 

para os culpados" 

Acceptance Aprovação/Aceitação 

Adamancy Intransigência 

Anticipatory self-defence Legítima defesa antecipada 

Aggressive war Guerra agressiva 

Chief Prosecutor (UK) Procurador Geral 

Commission on the Responsibility of 

the Authors of the War and on Enforcement of 

Penalties 

Comissão sobre a Responsabilidade dos 

Autores da Guerra e sobre a Aplicação de 

Sanções 

Coordinator’s discussion paper Documento de síntese proposto pelo 

coordenador 

Course of action Estratégia 

Covenant of the League of Nations Pacto da Sociedade das Nações 

Criminal proceedings Processos penais 

customary international law Direito internacional consuetudinário 

Instruments of ratification Instrumentos de ratificação 

ius ad bellum ius ad bellum 

ius contra bellum ius contra bellum 

Kellogg-Briand Pact Pacto Kellogg-Briand 

Operative paragraph Parágrafo decisório 

Play hard-ball Tomar medidas drásticas 

Positive Law Direito positivo 

Pretence Aparência 
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Prosecution Acusação/Ação penal 

Referred to Disposto no 

Registrar Registrador/Escrivão 

Security Council monopoly Monopólio do Conselho de Segurança 

Simple activation approach Estratégia/Abordagem simples de ativação 

State Party Estado partido 

State Referral Referendo de Estado 

The Office of the Prosecutor O Gabinete do Procurador 

To dispel Afastar 

To provide a final space Autorizar 

Under article… Nos termos do artigo… 
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- Bilingue: francês/português 

Glossário bilingue FR-PT 
 

Francês Português 

Arrêt du Tribunal Acórdão do Tribunal 

Avoué Solicitador 

Billet de trésorerie Papel comercial 

Choix des cibles Escolha dos alvos 

Chose jugée Caso julgado 

Chose jugée Trânsito em julgado 

Conscience publique Consciência pública 

Cour d'appel Tribunal de Relação 

Débours Custas de parte 

Décision cadre Decisão quadro 

Dépens Custas processuais 

Dommage/Préjudice patrimonial Dano patrimonial 

Effectif/réaliste Exequível 

Force exécutoire Força executiva 

Frais de justice et de représentation Custas judiciais e de representação 

Frais de procédure Custas judiciais 

Frais irrépétibles Gastos insuscetíveis 

Frais judiciaires Despesas judiciais 

Lésion d'intérêts patrimoniaux Lesão de interesses patrimoniais 

Méthodes de guerre Métodos de guerra 

Moyens de guerre Meios de guerra 

Obligation libellée Obrigação titulada 

Paiements anticipés Anticipação de custas 

Parquet européen Procuradoria europeia 
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Parties belligérantes Partes beligerantes 

Population civile População civil 

Prestation d’un fait Prestação de um facto 

Principe de distinction Princípio de distinção 

Principes de Droit International Princípios de Direito Internacional 

Principes d'humanité Princípios de humanidade 

Redevances Reparos 
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Trilingue: francês/inglês/português  

Glossário trilingue EN-FR-PT 
 

Notificações de Haia e das Nações Unidas 

Inglês Francês Português 

Abolishing the requirement 
of legalisation 

Supression de l'exigence de 
légalisation 

Supressão da exigência de 
legalização 

Agreement Accord Acordo 

Apostille Apostille Apostila 

Arrangement Accord/Entente/Décision Acordo/Disposição/Mecanismo 

Authentication Attestation d'authenticité Certidão de autenticidade 

Belarus Biélorussie Bielorrússia 

Capacity as depositary Qualité de dépositaire Qualidade de depositário 

Central authorities Autorités centrales Autoridades centrais 

Certificate of diploma Attestation de diplôme Certidão de diploma 

Certificates of diploma Attestations de diplômes Certidões de diplomas 

Certificates of graduation Attestation d'obtention de 
diplôme 

Certidões de conclusão de curso 

Certified copies of degrees Copies certifiées des 
diplômes 

Duplicados de diplomas 

Child abduction Enlèvement d'enfants Rapto de crianças 

City of Sevastopol Ville de Sébastopol Cidade de Sebastopol 

Deployment Déploiement/Affectation Destacamento 

Doctoral diploma Diplôme de doctorat Diploma de doutoramento 

Enter into force Entrer en vigueur Entrar em vigor 

Food recovery Recouvrement des aliments Cobrança de alimentos 

Foreign public documents Actes publics étrangers Atos públicos estrangeiros 

In accordance with En vertu de De acordo com 

Instrument of ratification Instrument de ratification Instrumento de ratificação 

International Recovery of 
Child Support 

Recouvrement international 
des aliments destinés aux 
enfants 

Cobrança Internacional de 
Alimentos em benefício dos filhos 

Judicial and extrajudicial 
document 

signification 

ou notification d'actes 
judiciaires et 

Ato judicial e extrajudicial 
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 extrajudiciaires  

Legalisation section Services de légalisation Serviços de legalização 

Maintainance obligation obligation alimentaire obrigação alimentar 

National Ressortissant Cidadão 

Organizational units Unités academiques Unidades organizacionais 

Parental responsability Responsabilité parentale Responsabilidade parental 

Persuant to Conformément Em conformidade com 

Post-graduate certificates Certificat de troisième cycle Certificados de pós-graduação 

Privilegies and Imunities Privilèges et Immunités Privilégios e Imunidades 

Procedure for the 
recognition 

Procédure de 
reconnaissance 

Procedimento de reconhecimento 

Scope of application Champ d'application Âmbito de aplicação 

Service abroad Signification et notification à 
l'étranger 

Citação e notificação no 
estrangeiro 

Sevastopol Sébastopol Sebastopol 

Taking of evidence abroad Obtention des preuves à 
l'étranger 

Obtenção de Provas no 
Estrangeiro 

The Hague La Haye Haia 

To serve the document Exécuter la demande Executar o documento 

Transmitting and Receiving 
Agency 

Institution expéditirice et 
intermédiaire 

Instituição expeditora e 
intermediária 

Treaty on privileges Accord sur les privilèges Acordo sobre os privilégios 

Without prejudice to Sans préjudice de Sem prejuízo de 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Parecer da Dra. Sofia Vieira, responsável da Área de Tradução do Departamento dos 

Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

https://drive.google.com/file/d/1s6ltMRo-q3Q44k4NyA9RfJZcxtWtdP9L/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 2: Diário de bordo 

https://drive.google.com/file/d/105rqcjwUcfx24M6BL6G0deL6i0eoYCPV/view?usp=sharing 

 

Anexo 3: Lista dos originais de todas as traduções efetuadas 

https://drive.google.com/file/d/19d1FXs3X9znXqFWNx_wuWb_4TBuhnAR6/view?usp=sharing 

 

Anexo 4: A certidão de óbito 

https://drive.google.com/file/d/18YBSB-9n_vXYifW7h7QnmrTE3xM80PjL/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 5: Lista das notificações traduzidas durante o estágio 

https://drive.google.com/file/d/1Lt3JcFj3GWNk0QRLRohBp2_uDmgduRBS/view?usp=sharing 

 

Anexo 6: Menus 1 e 2 da COTSOES 

https://drive.google.com/file/d/1m7SniyUr4NyAuwSODoM6RLetrFVDpo96/view?usp=sharing 

 

Anexo 7: Comentário editorial: On the activation of the ICC jurisdiction over the crime of 

aggression de Claus Kre

https://drive.google.com/file/d/1GUKPvi3aLk2raewTMiMADBjwicUC0aat/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 8: Tradução dos capítulos 3 e 7 da obra do Nils Melzer, Droit International Humanitaire : 

Introduction détaillée 

https://drive.google.com/file/d/1_BMPqyxa3OxoUrZO8UwTHaHVMm7ZuOkN/view?usp=sharin       

g 

https://drive.google.com/file/d/1s6ltMRo-q3Q44k4NyA9RfJZcxtWtdP9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105rqcjwUcfx24M6BL6G0deL6i0eoYCPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19d1FXs3X9znXqFWNx_wuWb_4TBuhnAR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YBSB-9n_vXYifW7h7QnmrTE3xM80PjL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lt3JcFj3GWNk0QRLRohBp2_uDmgduRBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7SniyUr4NyAuwSODoM6RLetrFVDpo96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BMPqyxa3OxoUrZO8UwTHaHVMm7ZuOkN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BMPqyxa3OxoUrZO8UwTHaHVMm7ZuOkN/view?usp=sharing
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Anexo 9: Algumas memórias de Tradução 

https://drive.google.com/file/d/1QYdVqPs_dkyhJC0Hs95iBKYcLpsKCHvU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jk0JturWzkderesEWwC4Y8kQC-rxXyeO/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1NG6BtUMXPyiaqzyOQPatbhunKNVLDqjY/view?usp=sharing 

 

Anexo 10: Proposta de ata de reunião 

https://drive.google.com/file/d/1KP1cK6RkqrVDAy5QUo3mcXXNmj1sE5l4/view?usp=sharing 

 

Anexo 11: Apresentação COTSOES 

https://drive.google.com/file/d/1SFauv5_t8lgC-S1L4gc8M2mZGDh9oCrh/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 12: Ficheiro e relatório relativos aos termos relacionados e relatório 

https://drive.google.com/file/d/1QHpJ6mWWjXbuvVcMh1BJA3TWHR4Zsk1l/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 13: Tempos verbais nas notificações 

https://drive.google.com/file/d/1t8b6m7xfa9GUWFomGI0YHCIbcb5DbC3P/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 14: Termos traduzidos para a plataforma Jurislingue 

https://drive.google.com/file/d/17aqK4Sc1owFB1zMVAIsIgEmQzCk_7_EL/view?usp=sharing 
 

 
 

Anexo 15: Tradução de algumas definições para a plataforma Jurislingue 

https://drive.google.com/file/d/1vTs7tHJFqcRylx6sOVAQBAiYXMMgUhba/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 16: Notas dos Workshops da ELRC 

https://drive.google.com/file/d/1uwW_vbcutT4KSnlsgwE5rgSpYffI6180/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QYdVqPs_dkyhJC0Hs95iBKYcLpsKCHvU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jk0JturWzkderesEWwC4Y8kQC-rxXyeO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NG6BtUMXPyiaqzyOQPatbhunKNVLDqjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP1cK6RkqrVDAy5QUo3mcXXNmj1sE5l4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFauv5_t8lgC-S1L4gc8M2mZGDh9oCrh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QHpJ6mWWjXbuvVcMh1BJA3TWHR4Zsk1l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8b6m7xfa9GUWFomGI0YHCIbcb5DbC3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aqK4Sc1owFB1zMVAIsIgEmQzCk_7_EL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vTs7tHJFqcRylx6sOVAQBAiYXMMgUhba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwW_vbcutT4KSnlsgwE5rgSpYffI6180/view?usp=sharing
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Anexo 17: Ficheiro de Planificação do Dia Internacional da Tradução 

https://drive.google.com/file/d/11jY9m1e3v8ERIUMSrKi9No3pTNLA2um2/view?usp=sharing 

 

 

Anexo 18: Proposta de título e de cartaz para o Dia internacional de tradução 

https://drive.google.com/file/d/1ow0m2UL1HK2MrKFZmm8Xj0oAESPRzGlA/view?usp=sharing 
 

 
 

Anexo 19: Mensagem de despedida 

https://drive.google.com/file/d/1_zpZo52YHHfWxmhnm5QHzed_4S5YMgrj/view?usp=sharing 
 

 

Anexo 20: Glossário 

https://drive.google.com/file/d/1O9qn9QLR6qOi54WN6PXpwg-PNE_5JqEZ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/11jY9m1e3v8ERIUMSrKi9No3pTNLA2um2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ow0m2UL1HK2MrKFZmm8Xj0oAESPRzGlA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_zpZo52YHHfWxmhnm5QHzed_4S5YMgrj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9qn9QLR6qOi54WN6PXpwg-PNE_5JqEZ/view?usp=sharing
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