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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Nas últimas décadas assistimos à intensificação das relações internacionais no nosso país

—relações entre estados, entre instituições, entre empresas, entre pessoas.

Esta realidade, juntamente com a do incremento de setores essenciais à atração de

investimento estrangeiro e ao consequente desenvolvimento do país, como, por exemplo, no

setor do turismo, tornou premente a necessidade de tradução e imprescindível a existência da

figura do tradutor. Esta necessidade foi, aliás, confirmada pelo aumento do número de

tradutores e pela proliferação de empresas do sector. E foi também confirmada pela presença,

no ensino superior, do curso de tradução — quer na forma de licenciatura, como de pós-

graduação, mestrado ou doutoramento. Também o fenómeno crescente da globalização cultural

tem vindo a aumentar o recurso à tradução como forma de garantir o acesso generalizado aos

conteúdos originais de línguas estrangeiras.

O crescimento da necessidade do tradutor e da tradução não tem, contudo, sido acompanhado

pela valorização da profissão. Antes pelo contrário: verifica-se a desregulação nas condições de

trabalho, com os baixos salários, a precariedade generalizada, a subcontratação a preços

muitos baixos, com volumes de trabalho enormes associados a prazos curtos, que não permite,

por um lado, a aceitação de outros trabalhos, e, por outro, ter uma remuneração mensal que

permita fazer face às necessidades de uma vida digna. O tradutor vive com o desgaste

provocado pelos prazos curtos de entrega dos trabalhos a par da pressão de não saber quanto

tem o próximo trabalho. Sintomático destas constatações é, por exemplo, o pagamento atribuído

aos tradutores dos tribunais — todos eles subcontratados — 1 unidade de conta a dividir por

3777. Sendo a Unidade de Conta (UC), em 2022, de 102€, estamos a falar de 0,027 € (2,7

cêntimos) por palavra. Este valor é inaceitável e muito abaixo da média praticada no privado.

Tendo em conta a realidade acima descrita, o exemplo que o Estado deve dar no plano das

condições do emprego e da dignificação da profissão e a necessidade da qualificação dos seus

serviços, existindo necessidades de tradução ao nível da administração central — o que atestam

várias notícias que dão conta de não haver, nos quadros da administração pública, tradutores

suficientes para suprir o elevado volume de trabalho existente, o Grupo Parlamentar do PCP

requer ao Governo os seguintes esclarecimentos:



1. Quantos trabalhadores a desempenhar funções de tradutor existem nos quadros da

Administração Pública Central, em desagregado por ministério?

2. Em que ministérios crê o governo que seria necessário recrutar tradutores? Quantos?

3. Que medidas pensa o governo tomar para resolver as lacunas existentes?

Palácio de São Bento, 30 de junho de 2022

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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