
 

 

Tradução 

 

Bruxelas, 16 de setembro de 2022  

 
CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE TRADUÇÃO JUVENES TRANSLATORES  
 
Ex.mo/a Sr./a Professor/a, 
 
O 16.º concurso de tradução Juvenes Translatores para os alunos do ensino secundário com 
17 anos de idade terá lugar no dia 24 de novembro de 2022. As inscrições estão abertas de 2 de 
setembro a 20 de outubro de 2022.  

Todos os anos, cerca de 3 000 estudantes em toda a União Europeia traduzem um texto de uma 
página entre qualquer par de línguas de entre as 24 línguas oficiais da União Europeia.  

O objetivo deste popular concurso é promover a aprendizagem de línguas e despertar vocações 
nos jovens linguistas. A aprendizagem de línguas estrangeiras prepara os jovens para o mercado 
de trabalho, abrindo novas perspetivas tanto no seu país como no estrangeiro. Acima de tudo, a 
capacidade de comunicarmos uns com os outros e a compreensão mútua, independentemente 
das nossas diferenças, são essenciais para que a nossa União possa prosperar. 

2022 é o Ano Europeu da Juventude, pelo que o tema dos textos originais deste ano será «a 
juventude europeia». Nestes tempos difíceis e em mutação, as novas gerações desempenharão 
um papel decisivo e o conhecimento de línguas estrangeiras ajudá-las-á a ter um espírito aberto, a 
alargar os seus horizontes e a compreender outras culturas.  

Os tradutores profissionais da Comissão Europeia vão corrigir as traduções e selecionarão um 
vencedor por Estado-Membro. Os vencedores serão convidados a participar na cerimónia de 
entrega de prémios, que se realizará em Bruxelas, na sede da Comissão Europeia, na primavera de 
2023. Cada vencedor poderá fazer-se acompanhar por um professor e por um dos pais.  

Por todos estes motivos, gostaria de o/a incentivar a oferecer aos seus alunos a possibilidade de 
participar neste concurso europeu. Poderá encontrar mais informações nesta ficha informativa.  

Com os meus melhores cumprimentos,  
Žydrė Bakutytė 
coordenadora do concurso Juvenes Translatores 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_pt
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/education/events/documents/juvenes-translatores-factsheet_pt.pdf

