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RESUMO EXECUTIVO 

O presente Relatório Anual de Consolidado apresenta uma síntese da atividade e dos resultados do 
Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia em 2020. A primeira parte do relatório descreve 
a execução das metas definidas no programa de trabalho para 2020, que está incluído no documento de 
programação 2020-2022 aprovado pelo Conselho de Administração do Centro. 
Considerando a sua importância, e em consonância com os recursos humanos e financeiros disponíveis 
para 2020, o Centro atribuiu os seguintes coeficientes de ponderação às suas atividades: 

• Atividade principal: serviços linguísticos — 70 % 
• Atividades de apoio — 18 % 
• Atividades de gestão e supervisão — 12 %. 

No seguimento da análise de fim de ano levada a cabo pela Direção do Centro e da aplicação destes 
fatores de ponderação, a taxa de execução geral do programa de trabalho para 2020 foi estabelecida 
em 90,3 %, com base no orçamento inicial para 2020, e em 90,3 %, com base no orçamento retificativo 
2/2020. 
No que se refere à «Atividade principal: serviços linguísticos» do Centro, a maior parte das ações 
previstas (91,8 %) foi concluída em 2020. No total, o Centro traduziu 635 269 páginas, em comparação 
com as 583 080 páginas previstas no orçamento retificativo 2/2020. O número de páginas de documentos 
para 2020 (334 921) aumentou 8,4 %, em comparação com 2019 (309 047 páginas). Este volume foi 
20,6 % superior ao previsto (277 791 páginas) no orçamento retificativo 2/2020. As marcas da UE 
(300 348 páginas em 2020) representaram 27,9 % das receitas do Centro em 2020 (36,3 % em 2019), 
13,8 % inferiores às de 2019. Continuam a ser um produto fundamental na carteira do Centro, mas com 
uma tendência decrescente. O Centro produziu 1 601 minutos de legendas para 11 clientes e 793 
minutos de transcrição utilizando tecnologia de conversão de voz em texto. 
Em 2020, o Centro lançou o seu sistema de feedback de clientes completamente renovado: a CVR 
(Corrected Version Request - Solicitação de Versão Corrigida). Como parte de sua transformação 
tecnológica, o Centro passou a modularizar o conceito de tradução. Isto conduzirá a uma diversificação 
dos serviços a partir de 2021. O eCdT foi tecnicamente configurado para a implementação de novas 
funcionalidades, como a tradução personalizada incorporada no serviço de tradução e um serviço de 
tradução automática. 
A funcionalidade de atualização de memórias de tradução foi disponibilizada no Portal do Cliente a todos 
os clientes. Os clientes podem agora enviar ficheiros bilingues e atualizar automaticamente as memórias 
de tradução do Centro. No âmbito do plano de transformação e dos projetos desenvolvidos em 
cooperação com o EUIPO, foram desenvolvidas ferramentas de tradução automática neural 
personalizadas nos domínios da jurisprudência em matéria de propriedade intelectual e da saúde pública 
na eTranslation e no NICE, o sistema de tradução automática neural do Centro. Além disso, o conteúdo 
terminológico da IATE foi integrado no processo de tradução no início de 2020. 
No que diz respeito à IATE, o trabalho técnico em 2020 centrou-se no apoio contínuo ao utilizador e na 
implementação de inúmeros pedidos de alteração validados pela task force IATE2. No total, foram 
implantadas nove versões em 2020, e a migração do histórico da IATE1 foi concluída em novembro, com 
a transferência de mais de 78 milhões de transações do sistema antigo. 
A taxa de execução das «Atividades de apoio» do Centro foi de 88,9 %. O Centro introduziu o Systal, 
uma nova ferramenta informática de seleção eletrónica e recrutamento que abrange todas as fases dos 
procedimentos de seleção. Em dezembro, foi plenamente implementado um mecanismo de assinatura 
eletrónica utilizando o instrumento ARES internamente e para os documentos trocados com a Comissão 
Europeia. 
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O Centro continuou a implementar alguns sistemas de TI na nuvem, sempre que tal fosse vantajoso para 
o Centro e em conformidade com as disposições legais pertinentes em vigor. O módulo de conversão de 
voz em texto também foi implementado, permitindo que o Centro oferecesse aos seus clientes novos 
serviços relacionados. 
No que se refere às «Atividades de gestão e supervisão» do Centro, 83,3 % das ações foram concluídas 
no decurso de 2020. A reformulação dos métodos de cálculo do custo por atividade (CpA) e da 
orçamentação por Atividade (OpA) foi concluída com êxito e foram implementadas iniciativas de gestão 
de talentos através de um programa especial de excelência em matéria de gestão. O Centro organizou 
igualmente vários seminários e sessões de formação ad hoc; o pessoal selecionado recebeu formação 
na utilização de tradução automática, pós-edição e avaliação de resultados de tradução automática. 
O Centro assinou um acordo de cooperação com o Gabinete do Procurador Europeu (EPPO) para uma 
solução específica de tradução automática no local. Este serviço baseia-se numa versão específica, 
segura e personalizada do software eTranslation desenvolvido pela DGT e pela DG CNECT da Comissão. 
Foi igualmente alcançado um acordo com a Agência de Execução para a Investigação (REA) sobre a 
implementação de um novo serviço (Paste ‘n’ Go) a fim de responder às necessidades de tradução da 
Agência a partir de 2021. 
O Centro continuou a promover a cooperação com os seus clientes. A pandemia implicou que quase não 
houvesse possibilidade de reunir presencialmente com os clientes, pelo que o Centro duplicou os seus 
esforços para fornecer informações em videoconferências bilaterais, ou em formato escrito. As 
prioridades de marketing para 2020 centraram-se, em particular, em novos serviços (transcrição, 
tradução modularizada, legendagem otimizada e consultoria linguística) e ferramentas (aplicação móvel 
eCdT4me e um novo fluxo de trabalho para tratar o feedback dos clientes). 
Em 2020, o Centro recuperou a sua capacidade de equilibrar o seu orçamento. O resultado final do 
orçamento para 2020 representou 2,2 milhões de EUR, ou seja, mais 5,1 milhões de EUR do que o 
previsto no orçamento inicial. Após ter em consideração a anulação das dotações transitadas de 2019, 
as movimentações nas reservas e o resultado da execução orçamental transitado de 2019 (-2,1 milhões 
de EUR), o saldo final do resultado da execução orçamental a transitar para 2020 é de 4,1 milhões de 
EUR. Este excedente aumentará a reserva para a estabilidade dos preços em 2021. 
O Centro faturou um total de 589 651 páginas, um número inferior em 45 618 páginas, em relação às 
páginas traduzidas (635 269). Esta diferença é explicada pela política de preços do Centro, que não 
cobra os custos dos conteúdos extraídos das memórias de tradução, nomeadamente 37 503 páginas em 
2020 (35 492 páginas em 2019), e o número de páginas traduzidas para uso interno (8 115). Isto reduziu 
o preço unitário médio pago pelos clientes pelos serviços de tradução para 85,47 euros, excluindo as 
sobretaxas. 
Por último, 2020 foi o segundo e último ano de execução do plano de transformação do Centro e do 
Documento de Início do Programa (PID), que inclui cinco projetos desenvolvidos e geridos com o EUIPO. 
No final de 2020, existia uma taxa de execução combinada de 98 % para ambas as iniciativas que foram 
empreendidas para realizar as mudanças estruturais do Centro. 
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AVALIAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 
CONSOLIDADO DO CENTRO 2020 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE TRADUÇÃO DOS ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, de 28 de novembro de 1994, que cria 
um Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia («o Centro de Tradução»), com a última 
redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho, de 18 de junho de 2003, 
Tendo em conta o Regulamento Financeiro de 22 de setembro de 2019 aplicável ao Centro de Tradução 
dos Organismos da União Europeia (ref.ª CT/CA-028/2019), 
Tendo em conta a Decisão do Conselho de Administração do Centro de Tradução que cria um comité de 
avaliação (ref.ª CT/CA-049/2014), 

APROVOU O SEGUINTE: 

1. O Conselho de Administração considera que o Relatório de Atividades Consolidado de 2020 constitui 
um relato fiel e exaustivo do trabalho realizado pelo Centro de Tradução dos Organismos da União 
Europeia em 2020. O Conselho de Administração observa que, após a aplicação das ponderações 
das várias vertentes das atividades do Centro, a taxa de execução global do programa de trabalho 
para 2020 foi de 90,3 % com base no orçamento inicial e no orçamento retificativo n.º 2/2020. Esta 
situação continua a tendência positiva de melhorias de ano para ano de 2018 e 2019, com taxas de 
execução de 82,4 % e 89,1 %, respetivamente. No total, o Centro traduziu 635 269 páginas, em 
comparação com as 583 080 páginas previstas no orçamento retificativo n.º 2/2020. O Conselho de 
Administração observa com satisfação que, pela primeira vez, o número de páginas traduzidas de 
marcas da UE foi inferior ao de documentos. Em 2020, as marcas da UE contabilizaram 28 % do total 
de receitas em comparação com 36 % em 2019. O Conselho de Administração acolhe favoravelmente 
esta redução da dependência do Centro relativamente às marcas da UE e o êxito da introdução de 
novas linhas de produtos, incluindo 1 601 minutos de legendagem para 11 clientes e 793 minutos de 
transcrição através da tecnologia de conversão de voz em texto. 

2. O Conselho de Administração aprecia a apresentação bem estruturada e consistente da informação 
quanto a taxas de execução das várias ações no âmbito de cada atividade. Em particular, felicita o 
Centro pela taxa de execução de 98 % do ambicioso Plano de Transformação 2019-2020 e pelo 
Documento de Início do Programa composto por cinco projetos desenvolvidos e geridos 
conjuntamente com o EUIPO, que resultaram na adoção pelo Centro de novos serviços e recursos 
para o desenvolvimento das suas tecnologias da linguagem. O Conselho de Adminitração está muito 
satisfeito com o facto de o Centro estar agora muito bem equipado com tecnologias de ponta 
baseadas na inteligência artificial (IA), mais concretamente a tradução automática neural e a 
tecnologia de conversão de voz em texto, e de estar em condições de oferecer uma gama de serviços 
linguísticos mais alargada, de forma eficiente e eficaz em termos de custos. 

3. O Conselho de Administração reconhece o elevado volume de trabalho realizado, bem como o 
empenho e a dedicação do Centro, sob a liderança do seu diretor em exercício, às suas atividades e 
aos seus clientes, assim como á eficiência do seu serviço mantendo, ao mesmo tempo, elevados 
níveis de qualidade no contexto da pandemia de COVID-19. O Conselho de Administração regista 
com satisfação que a carteira de clientes do Centro continua em crescimento e inclui agora a 
Procuradoria Europeia (EPPO) para a qual o Centro desenvolveu um serviço personalizado para ir 
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ao encontro das necessidades específicas deste órgão da União Europeia. O Conselho congratula-
se com o facto de a EPPO elevar o número da carteira de clientes do Centro para um total de 69 
clientes. 

4. As realizações do Centro em 2020 são consentâneas com os seus objetivos estratégicos definidos 
na Estratégia 2016-2020 e o Conselho de Administração considera que a sua visão de, até 2020, se 
tornar num centro linguístico de excelência para as agências e os organismos da UE foi alcançada 
em grande medida. O Conselho de Administração aplaude a nova prioridade de fornecer aos clientes 
uma «abordagem personalizada» e «serviços de valor acrescentado» (transcrição, tradução 
modularizada, legendagem otimizada e consultadoria linguística) e ferramentas (aplicação móvel 
eCdt4me e um novo fluxo de trabalho para tratamento do feedback dos clientes), muitas dos quais 
são desenvolvidas com base na especialização crescente do Centro no domínio da tradução 
automática. O Conselho de Administração aprecia vivamente o permanente empenho do Centro 
relativamente à cooperação interinstitucional em 2020, incluindo o desenvolvimento contínuo da base 
de dados terminológica interinstitucional IATE e a partilha dos conhecimentos especializados do 
Centro adquiridos com o desenvolvimento do sistema de fluxo de trabalho eCdT. 

5. O Conselho de Administração felicita o diretor em exercício e o grupo de gestão do Centro pela gestão 
eficaz dos recursos financeiros do Centro ao longo do ano e pelo seu êxito na recuperação da 
capacidade do Centro para equilibrar o orçamento. O Conselho de Administração constata com 
satisfação que o resultado da execução orçamental para 2020 foi de 2,2 milhões de euros, ou seja, 
5,1 milhões de euros acima do previsto no orçamento inicial, e que a transição final do resultado 
orçamental de 4,1 milhões de euros resultante reforçará a reserva de estabilidade dos preços em 
2021. É de assinalar, em particular, que este resultado foi alcançado por mérito do Centro apesar da 
pandemia de COVID-19 e dos projetos de investimento incluídos no Plano de Transformação. O 
Conselho de Administração está inclinado em concordar com a avaliação do grupo de gestão do 
Centro de que «o ano de 2020 representa um ponto de viragem para o Centro e constitui uma base 
sólida para o seu futuro». 

6. O Conselho de Administração considera que a Parte III do relatório contém informação suficiente 
sobre controlos internos e processos de gestão de riscos para permitir avaliar a respetiva eficácia. O 
Conselho de Administração observa que o Centro analisou a eficácia da implementação das 
características dos 17 princípios referentes às cinco componentes do seu quadro de controlo interno 
e que considerou que as análises não mostram qualquer caso de controlos inadequados/ineficazes 
que possam ter exposto o Centro a riscos importantes. Adicionalmente, o Conselho de Administração 
saúda as medidas tomadas pelo Centro face à pandemia de COVID-19, tanto em relação ao seu 
dever de diligência para com o seu pessoal, como em relação à manutenção da regularidade das 
suas operações através da introdução de procedimentos sem recurso a suporte de papel, e considera 
que os sistemas de controlo são globalmente eficazes, sendo necessárias algumas melhorias para 
aumentar ainda mais a capacidade de resiliência do Centro. O Conselho de Administração congratula-
se com a decisão do diretor em exercício de dar prioridade ao processo de gestão de riscos e aos 
processos sem recurso a suporte de papel e com assinatura eletrónica para acelerar ainda mais a 
transformação digital do Centro. 

7. A Parte IV do relatório descreve os elementos constitutivos da declaração de garantia. O Conselho 
de Administração salienta com satisfação que não existem casos de erros significativos e/ou 
repetitivos ou controlos inadequados/ineficazes e observa que a declaração de garantia do diretor em 
exercício se baseia num sistema de controlo rigoroso. 
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8. O Conselho de Administração considera que as informações fornecidas no relatório oferecem 
garantias razoáveis de que os recursos de que o Centro dispunha em 2020 foram utilizados para os 
fins previstos e em conformidade com os princípios da boa gestão financeira. Além disso, os 
procedimentos de controlo aplicados oferecem as garantias necessárias quanto à legalidade e à 
regularidade das operações subjacentes. 

9. Por último, o Conselho de Administração felicita e agradece ao diretor em exercício do Centro, Benoît 
Vitale, e a todo o pessoal do Centro pelo seu empenho e pelos resultados alcançados num ano 
bastante extraordinário. 
 

Feito no Luxemburgo, em 26 de junho de 2021. 
 
Pelo Conselho de Administração, 
(assinado eletronicamente) 
 
Rytis Martikonis 
Presidente 
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PARTE I .  
RESULTADOS DO ANO 

CAPÍTULO 1 
ATIVIDADES OPERACIONAIS PRINCIPAIS 

O Centro atribuiu uma ponderação de 70 % a esta atividade. A taxa global de execução foi de 91,8 %, em 
comparação com o orçamento inicial para 2020. Í 

Ação 1.1 Traduzir, modificar, editar e rever documentos em conformidade com os critérios 
de qualidade acordados 

Indicador/resultado: Número de páginas de documentos traduzidas, modificadas, editadas e revistas 
Meta para 2020: 313 316 páginas entregues 
Taxa de execução: 100 % em relação ao orçamento inicial, 100 % em relação ao orçamento retificativo (ponderação 
da ação no âmbito da atividade: 11 %) 
 
Em 2020, o volume de tradução do Centro atingiu um total de 635 269 páginas, o que representou uma 
diminuição de 3,4 % em relação a 2019 (657 323 páginas). Estes valores incluem documentos e marcas 
da UE, bem como as páginas traduzidas para responder às próprias necessidades do Centro. Pela 
primeira vez, o número de páginas de documentos traduzidos foi superior ao das marcas da UE (53 % 
contra 47 %, respetivamente). 
 
Com 334 921 páginas, o número de páginas de documentos traduzidas, modificadas, editadas e revistas 
aumentou 8,4 % em relação a 2019 (309 047 páginas). Estes valores incluem as páginas traduzidas para 
responder às próprias necessidades do Centro. Este volume foi 6,9 % superior ao previsto 
(313 316 páginas) no orçamento inicial e 20,6 % superior ao previsto (277 791) no orçamento retificativo 
1. No que diz respeito aos documentos, a figura 1 mostra o número de páginas traduzidas efetivamente 
faturadas, após a sua triagem para identificar o volume de texto já existente nas memórias de tradução 
do Centro. Isso resultou em economia para os clientes e reduziu o número de páginas faturadas para 
589 651. 
 
Para além da tradução, modificação, edição e revisão, o Centro prestou também outros serviços 
linguísticos. Foram gastos cerca de 1 448 homens/dias em trabalhos de terminologia. 
 
Vinte e um clientes encomendaram a tradução ou revisão de entradas de listas de termos (ver 
pormenores na ação 1.3 infra). Foram produzidos 1 601 minutos de legendagem e 793 minutos de 
transcrição para clientes. 
No quadro do processo do Centro de garantia da qualidade das traduções efetuadas pelos prestadores 
de serviços linguísticos externos, essas traduções são revistas e avaliadas por tradutores internos antes 
de serem enviadas aos clientes. Em 2020, em 99 % dos casos, as traduções foram consideradas de 
qualidade razoável ou excelente. 
 
Apesar de a percentagem de tradução externa de má qualidade ter sido baixa em 2020, o Centro tomou 
algumas medidas rigorosas contra diversos contratantes cujos documentos foram considerados 
repetidamente insatisfatórios. Durante 2020, depois de terem sido avaliadas como de má qualidade pelos 
                                                      
1 O número total de páginas de documentos previstos corresponde a páginas no orçamento retificativo 2/2020. 
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revisores internos do Centro, 332 traduções externalizadas foram encaminhadas para o comité de 
avaliação interna do Centro. Os resultados foram considerados conclusivos, pois a má qualidade foi 
confirmada em 250 dessas traduções (75 % dos casos), tendo sido tomadas medidas de natureza 
contratual contra os contratantes em causa. Em alguns casos, as medidas contratuais incluíram a 
rescisão do contrato-quadro, por exemplo, no caso de o contratante ter fornecido ao Centro tradução 
automática não editada ou insuficientemente editada. 
 
O Centro começou igualmente a medir a percentagem de traduções externalizadas em relação às quais 
os revisores do Centro apontaram áreas de insuficiência nas respetivas fichas de avaliação. Esta 
percentagem indica os casos em que os revisores internos do Centro detetaram problemas e 
conseguiram melhorar as traduções fornecidas por prestadores de serviços linguísticos externos, mesmo 
que a tradução tenha sido considerada, no seu conjunto, de qualidade razoável. Em 2020, verificou-se 
que 10 % das traduções externalizadas (= 2 557 documentos) (12 % em 2019) continham uma área de 
insuficiência, corrigida pelo revisor antes da entrega da tradução aos clientes. 
 
Os documentos externalizados pertencem ao domínio geral (26 %), seguidos pelos domínios jurídico 
(17 %), científico (8 %), médico (8 %) e financeiro (8 %). 
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Figura 1: Desvios das previsões relativamente aos volumes efetivos em 2020 (em páginas) 
 

 
 

Ação 1.2 Traduzir marcas da União Europeia (MUE) em conformidade com os critérios de 
qualidade acordados 

Indicador/resultado: Número de páginas de marcas da UE traduzidas 
Meta para 2020: 305 289 páginas 
Taxa de execução: 98 % em relação ao orçamento inicial, 98 % em relação ao orçamento retificativo (ponderação da 
ação no âmbito da atividade: 11 %) 
 
Do total de 635 269 páginas traduzidas em 2020, 300 348 páginas (47 % do volume total) 
corresponderam a marcas da União Europeia, por comparação com as 305 289 páginas previstas no 
orçamento inicial para 2020. O número de páginas de marcas da União Europeia traduzidas representa 
uma redução de 13,8 % relativamente a 2019 (348 276 páginas). Os desvios das previsões em relação 
aos volumes efetivamente faturados são apresentados na figura 1 supra. 
 
O Centro entregou as traduções das marcas da União Europeia dentro do prazo, seis dias após o envio, 
em consonância com o objetivo acordado com o EUIPO para 2020.  
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Ação 1.3 Traduzir e rever listas de termos em conformidade com os critérios de qualidade 
acordados [incluindo os termos da Consola de Gestão Terminológica (Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia) relativos a desenhos ou modelos] 

Indicador/resultado: Número de termos traduzidos e revistos 
Meta para 2020: 83 009 termos («lista de termos») 
Taxa de execução: 59 % em relação ao orçamento inicial, 60 % em relação ao orçamento retificativo (ponderação da 
ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
21 clientes encomendaram a tradução ou revisão de 49 277 entradas de «listas de termos» 
(incluindo desenhos ou modelos comunitários, termos Euroclass/Consola de Gestão Terminológica e 
termos da Consola de Gestão Terminológica de Desenhos e Modelos para o EUIPO. A taxa de execução 
é baixa, uma vez que o objetivo se baseou em previsões de clientes que não estavam em conformidade 
com o resultado final. 

Ação 1.4 Legendar vídeos 

Indicador/resultado: Número de minutos de vídeos legendados 
Meta para 2020: 654 minutos 
Taxa de execução: 100 % em relação aos orçamentos inicial e retificativo (ponderação da ação no âmbito da 
atividade: 1 %) 
 
O Centro produziu 1 601 minutos de legendagem para 11 clientes, nomeadamente FRA, EU-OSHA, 
ECHA, EIGE, CDT-CA, FRONTEX, EUIPO, ETF, IMI JU e BEI. O volume de legendagem mostrou uma 
diminuição de 6,9 % em comparação com 2019 (2 571 minutos em 2019 para dez clientes, ou seja, 
DG EMPL, Chafea, EASO, ECHA, EFSA, EIGE, EUIPO, EU-OSHA, FRONTEX e Provedor de Justiça). 
 
Normalmente, os vídeos são incorporados nos sítios Web das agências, circulam nas redes sociais e/ou 
são utilizados em apresentações. 
 
Durante o ano, o Centro mudou a ferramenta usada para produzir legendas. A mesma tecnologia de 
conversão de voz em texto é agora utilizada tanto para legendagem como para um novo serviço de 
transcrição lançado no final de junho de 2020, com claras sinergias entre os dois serviços e importantes 
ganhos de eficiência, em especial em termos de prazos de entrega. No total, o Centro produziu 
793 minutos de transcrição para 3 clientes, nomeadamente FRA, CDT-CA e BEI. 

Ação 1.5 Garantir a prestação de serviços aos clientes nos prazos estipulados 

Taxa de execução geral: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 11 %) 
Indicador/resultado: Percentagem de prazos respeitados 
Meta para 2020: Respeito dos prazos de >99 % 
Taxa de execução: 100 % 
 
O Centro forneceu aos seus clientes serviços nos prazos fixados em 99,7 % dos casos (99,9 % em 2019). 
 
Especificamente no que diz respeito aos documentos, o Centro forneceu aos seus clientes traduções 
nos prazos fixados em 99,4% dos casos (99,8% em 2019). Neste contexto, a designação «traduções» 
inclui a tradução, a edição, a modificação e a revisão, faturadas em páginas. Isto exclui as marcas da 
UE, uma vez que são sempre enviadas dentro do prazo contratual. Importa referir que em 38 % dos 
casos o Centro entregou as traduções antes do prazo (22,4 % em 2019). A diferença entre as taxas de 
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2019 e 2020 está ligada ao desejo dos clientes de receberem todas as versões linguísticas ao mesmo 
tempo. 
 
Em 2020, 59,4 % das traduções foram solicitadas dentro de um prazo normal, 24 % eram «lentas» e 
15,3 % eram urgentes. Em 2019, as percentagens correspondentes tinham sido de 59,6 %, 3,7 % e 
17,9 %, respetivamente. Os serviços de tradução «lentos» representaram 24 % do volume de 
documentos traduzidos em 2020, uma percentagem semelhante à de 2019 (18,5 %). A procura de 
serviços de tradução «muito urgentes» manteve-se baixa, representando 1,3 % do volume total de 
tradução. 
 
Indicador/resultado: Taxa de prazos renegociados 
Meta para 2020: <=8 % 
Taxa de execução: 100 % 
 
Em 2020, o Centro renegociou 3,13 % dos prazos acordados para a prestação de serviços aos clientes 
(contra 3,9 % em 2019). Isto significa que os prazos inicialmente acordados foram alterados no decurso 
dos trabalhos e que ambas as partes concordaram com os prazos renegociados. 

Ação 1.6 Analisar os prazos de entrega indicativos dos serviços linguísticos 

Indicador/resultado: Análise dos prazos de entrega dos serviços linguísticos realizados 
Meta para 2020: 100 % (análise dos prazos de entrega dos serviços linguísticos realizados) 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
Em 2020, o Centro acompanhou continuamente os tempos de entrega dos seus serviços linguísticos. 
Isto levou à conclusão de que era possível começar a reduzir alguns dos prazos de entrega indicativos 
para a tradução e a revisão, nomeadamente os pedidos com uma prioridade lenta e normal. Os novos 
prazos de entrega indicativos entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2021 e incluirão reduções de 1 a 4 
dias. 

Ação 1.7 Aperfeiçoar o processo de tradução após a integração dos princípios pertinentes 
das normas ISO 17100: 2015 (Requisitos para serviços de tradução) e ISO 18587:2017 
(Pós-edição de textos produzidos por tradução automática) 

Indicador/resultado: Percentagem de aperfeiçoamento do processo de tradução após a integração dos princípios 
pertinentes das normas ISO 17100:2015 e 18587:2017 
Meta para 2020: 100 % (Aperfeiçoamento do processo de tradução após a integração dos princípios pertinentes das 
normas ISO 17100:2015 e 18587:2017) 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
O processo de fluxo de trabalho de tradução para documentos foi atualizado no último trimestre de 2020 
para incluir tradução personalizada e tradução automática. Além disso, foram lançados procedimentos 
por negociação para a seleção de contratantes externos, a fim de integrar a pós-edição da tradução 
automática a partir de 1 de janeiro de 2021. 
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Ação 1.8 Implementar as medidas identificadas no Plano de Ação para a Garantia da 
Qualidade da Tradução 2019-2020 

Indicador/resultado: Percentagem de execução das ações previstas no Plano de Ação para a Garantia da Qualidade 
da Tradução 2019-2020 
Meta para 2020: 100 % das ações implementadas 
Taxa de execução: 98,6 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
O Centro implementou as restantes ações incluídas no seu Plano de Ação de Garantia da Qualidade da 
Tradução (TQAAP) 2019-2020, adotado no início de 2019. No final de 2020, a taxa de execução do 
TQAAP era de 98,6 %. 
 
Em 2020, a tónica foi colocada no reforço da qualidade dos serviços linguísticos prestados aos clientes 
e na eficiência operacional do Centro. 
 
As medidas previstas e executadas em 2020 incidiram sobretudo: 

- na formação contínua de tradutores internos na utilização de tradução automática neural (NMT), 
pós-edição e avaliação dos resultados da NMT, legendagem otimizada, etc.; 

- na organização de um seminário sobre o controlo da qualidade e sobre a avaliação da tradução 
subcontratada, dirigido a tradutores internos recentemente recrutados, a fim de assegurar a 
aplicação dos mesmos mecanismos e procedimentos de controlo da qualidade entre os 
membros dos grupos linguísticos e entre todos os grupos linguísticos; 

- na definição e execução da política do Centro em matéria de utilização da NMT; 
- na integração da pós-edição dos resultados da NMT no processo de tradução; 
- na otimização do serviço de legendagem utilizando a mesma tecnologia de conversão de voz 

em texto usada na transcrição, e na integração das funcionalidades do fluxo de trabalho de 
legendagem para permitir a melhoria do cumprimento de prazos e da eficiência da 
externalização; 

- na revisão dos critérios de penalização de serviços de má qualidade, de redução e de rescisão 
de contratos com prestadores de serviços linguísticos externos que prestam serviços de má 
qualidade; 

- na produção de informações de fácil acesso para os clientes, a fim de explicar os serviços do 
Centro e o seu modo de trabalho (por exemplo, campanhas de informação sobre novos serviços, 
envio de informações sobre os principais resultados do Programa de Transformação do Centro, 
notificação da publicação da versão mais recente da brochura «Escrever para tradução/Écrire 
pour être traduit», etc.). 

Ação 1.9 Configurar no eCdT os requisitos de uma abordagem à revisão das traduções 
externalizadas assente em dados 

Indicador/resultado: Configurar no eCdT uma abordagem à revisão das traduções externalizadas baseada em 
dados 
Meta para 2020: 100 % (eCdT configurado para uma abordagem à revisão das traduções externalizadas baseada em 
dados) 
Taxa de execução: 0 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
O número crescente de clientes, a complexidade e especialização dos textos, o número crescente de 
páginas a serem revistas, a qualidade flutuante das traduções terceirizadas e a necessidade de reduzir 
os custos levaram o Centro a considerar a possibilidade de alterar o modelo de revisão, que se baseia 
na revisão de todas as traduções efetuadas por fornecedores externos de serviços linguísticos. O objetivo 
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é convertê-lo num modelo baseado em dados, a fim de eliminar traduções de baixa qualidade e garantir 
a melhoria da qualidade dos textos terceirizados, nos casos em que a qualidade seja provavelmente 
inferior às normas de qualidade acordadas. Com a nova abordagem, a escolha do grau de revisão 
deixará de ser feita com base em traduções externalizadas únicas, mas será predefinida com base em 
dados que reflitam o registo dos prestadores de serviços linguísticos externos e a utilização prevista dos 
textos pelos clientes. A fim de reduzir os riscos de qualidade da nova abordagem de revisão, serão 
igualmente efetuados com regularidade controlos aleatórios e exaustivos de todos os textos traduzidos. 
 
Como foi dada prioridade às ações incluídas no plano de transformação, não foi possível implementar 
em 2020 a configuração dos requisitos da abordagem baseada em dados, pelo que foi adiada. Em 
outubro de 2020, um novo projeto para melhorar a plataforma eCdT - evolução do eCdT2 - foi discutido 
a nível da gestão de topo e validado. O projeto inclui 16 ações que foram identificadas e definidas com 
base nas expectativas dos clientes e nas necessidades em matéria de atividade principal. Estas ações 
serão implementadas ao longo de um período de dois anos. Durante a fase de priorização da evolução 
do eCdT2, foi dada importância a ações que acrescentariam mais valor para os clientes. Como resultado 
deste exercício, a aplicação da abordagem baseada em dados estará concluída até ao final de 2022. 

Ação 1.10 Monitorizar ex post a qualidade da tradução 

Taxa de execução geral: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
Indicador/resultado: Número de controlos de qualidade ex post (CQEP) das traduções entregues aos clientes 
Meta para 2020: CQEP das traduções entregues aos clientes realizados trimestralmente 
Taxa de execução: 100 % 
 
Para além do controlo de qualidade, o Centro realiza regularmente controlos da qualidade ex post das 
traduções entregues aos seus clientes, para detetar eventuais problemas recorrentes no processo de 
tradução e tomar as medidas corretivas adequadas. 
 
Em 2020, foram realizados quatro controlos ex post, ou seja, um por trimestre, que incidiram em 
documentos de vários clientes, representando diferentes domínios. Estes controlos ex post foram 
realizados em amostras selecionadas do conjunto de resultados da tradução. 
 
Indicador/resultado: Percentagem de traduções excelentes entregues aos clientes após controlo de qualidade 
ex post 
Meta para 2020: 25 % 
Taxa de execução: 100 % 
 
Em 2020, 45,8 % das traduções fornecidas pelo Centro foram consideradas de excelente qualidade. Tal 
representa um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, em que a percentagem de traduções 
excelentes foi de 44,50 %. 
 
Indicador/resultado: Percentagem de traduções «adequadas para a finalidade» entregues aos clientes após 
controlo de qualidade ex post 
Meta para 2020: 72 % 
Taxa de execução: 100 % 
 
53 % das traduções fornecidas pelo Centro foram consideradas «adequadas para a finalidade». A 
percentagem é ligeiramente inferior à de 2019. No entanto, tendo em conta que o diferencial pode ser 
associado à percentagem de traduções excelentes e não à percentagem de traduções deficientes, a 
tendência para 2020 é positiva. 
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Indicador/resultado: Percentagem de traduções insatisfatórias entregues aos clientes após controlo de qualidade 
ex post 
Meta para 2020: 3 % 
Taxa de execução: 100 % 
 
Quanto ao 1 % de traduções restantes, a qualidade não correspondeu aos padrões exigidos. Foram 
analisadas em conjunto com os grupos linguísticos relevantes e foram tomadas medidas corretivas, 
conforme adequado. 

Ação 1.11 Lançar o novo sistema de processamento de feedback dos clientes que 
assentará em dois módulos: o módulo CVR (solicitação de versão corrigida) e o módulo 
de satisfação dos clientes, ambos interligados com o portal do cliente (ver CdT-EUIPO 
PID) 

Indicador/resultado: O novo sistema de feedback dos clientes está lançado 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
Em resultado da sua cooperação de dois anos com o EUIPO no plano de transformação do Centro, no 
final de agosto de 2020, o Centro lançou um sistema de feedback dos clientes totalmente revisto, que 
transfere a atenção da avaliação da satisfação dos clientes para a disponibilização de versões 
atualizadas, como solicitado pelos clientes. O novo sistema compreende a CVR (Corrected Version 
Request, Solicitação de Versão Corrigida) e um fluxo de trabalho relacionado ligado ao eCdT e ao Portal 
do Cliente. O novo sistema CVR substituiu o processo anteriormente em vigor para fins de feedback, que 
se baseava no Client Satisfaction Form (CSF). O principal objetivo da CVR é que os clientes solicitem ao 
Centro que proceda à análise do feedback transmitido pelos seus peritos internos ou nacionais sobre os 
resultados linguísticos fornecidos pelo Centro, que peçam ao Centro que corrija questões puramente 
relacionadas com a formatação dos resultados e que lhes forneça uma versão atualizada.[1] 
 
A medição da satisfação dos clientes será, doravante, realizada principalmente através de inquéritos 
anuais aos clientes. Para o efeito, foi adotada uma nova abordagem em cooperação com o Serviço das 
Publicações, utilizando a sua ferramenta de inquérito com um questionário adaptado às necessidades 
do Centro e ligado a um relatório individual para cada cliente, que resume os principais dados 
operacionais relativos a um determinado ano. Os clientes poderão, assim, manifestar a sua satisfação 
no questionário, com base nas informações que lhes forem fornecidas nos seus relatórios específicos. 
Um painel de instrumentos, disponível no eCdT para a gestão e o pessoal do Centro responsável pelas 
relações com os clientes, compilará, por cliente, dados operacionais (como o número de pedidos por 
nível de prioridade ou o número de CVR) e os resultados dos inquéritos. Tal permitirá ao Centro controlar 
melhor o estado da atividade e o nível de satisfação por cliente, facilitando assim a gestão de clientes. 
 
O primeiro inquérito será lançado no primeiro trimestre de 2021, uma vez que o questionário de inquérito 
será associado aos dados operacionais de janeiro a dezembro de 2020. 
 

                                                      
[1] Para mais informações sobre os CSF e CVR processados no decurso de 2020, consultar o Capítulo 4: Atividades adicionais. 
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Ação 1.12 Organizar seminários em linha/sessões de informação destinados aos 
prestadores de serviços linguísticos externos 

Indicador/resultado: Número de seminários em linha/sessões de informação organizados destinados aos 
prestadores de serviços linguísticos externos 
Meta para 2020: Realização de, pelo menos, um seminário em linha/uma sessão de informação para prestadores de 
serviços linguísticos externos 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
Tal como no ano anterior, em vez de realizar seminários presenciais, o que pode ter limitado o número 
de participantes, o Centro decidiu continuar a disponibilizar tutoriais em linha, com vista a dar resposta a 
problemas recorrentes detetados com os prestadores de serviços linguísticos externos ou a prestar-lhes 
informações relativas às novas ferramentas usadas no Centro de Tradução. Estes tutoriais centraram-se 
no editor de transcrição do Centro (React Transcription Editor) e na nova ferramenta para edição de 
legendas (Subtitle Edit). 
 

Ação 1.13 Sensibilizar os clientes para a necessidade de fornecer documentos-fonte com 
uma qualidade linguística suficiente 

Indicador/resultado: Preparação de um pacote informativo integrado na brochura «Escrever para tradução» 
Meta para 2020: Brochura atualizada «Escrever para tradução» 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
A brochura «Escrever para tradução», que contém as melhores práticas a serem consideradas pelos 
autores aquando da elaboração de textos para tradução, foi atualizada de modo a incluir, pela primeira 
vez, uma secção sobre aspetos técnicos a ter em conta na elaboração dos documentos para tradução. 
A brochura, disponível em inglês e francês, foi promovida por meio de um artigo no sítio Web do Centro, 
de correspondência dirigida aos clientes e de publicações nas redes sociais, no início de maio de 2020. 
Pode ser descarregada a partir do sítio Web do Centro. Os clientes do Centro são encorajados a divulgá-
la junto do seu pessoal responsável pela redação de textos. 
 

Ação 1.14 Sensibilizar os clientes para os riscos do uso indiscriminado da tecnologia de 
tradução, sem recurso a apoio qualificado 

Indicador/resultado: Realizar sessões de sensibilização durante a reunião da Rede de Contactos de Tradução 
Meta para 2020: Uma sessão de sensibilização durante a reunião da Rede de Contactos de Tradução 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
Devido à pandemia da COVID-19, a reunião da Rede de Contactos de Tradução agendada para 31 de 
março de 2020 teve de ser cancelada. No entanto, tal não impediu o Centro de sensibilizar para os riscos 
da utilização da tecnologia de tradução automática sem recorrer a apoio especializado durante reuniões 
bilaterais com os clientes. Em 30 de julho de 2020, realizou-se uma dessas reuniões com o Gabinete do 
procurador Europeu nas instalações do Centro, tendo sido organizada uma videoconferência com a 
EFSA em 12 de novembro de 2020. 
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Ação 1.15 Configurar o eCdT para a execução de serviços de tradução modularizados 

Indicador/resultado: Configurar o eCdT para a execução de serviços de tradução modularizados 
Meta para 2020: Em função dos resultados da prova de conceito e do estudo de viabilidade, configuração do eCdT 
realizada 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
Como parte de sua transformação tecnológica, o Centro passou a modularizar o conceito de tradução. 
Isto conduzirá a uma diversificação dos serviços a partir de 2021. O eCdT foi tecnicamente configurado 
para a implementação de novas funcionalidades, como a tradução personalizada incorporada no serviço 
de tradução e a tradução automática. Ambas as funcionalidades estarão operacionais a partir de 1 de 
janeiro de 2021, estando a primeira em fase piloto com um cliente e a segunda à disposição de todos os 
clientes. Um serviço adicional a ser introduzido em 1 de janeiro de 2021, denominado «Paste ‘n’ Go», 
permitirá aos clientes enviar pedidos de tradução através do Portal do Cliente de uma forma simplificada. 
O conceito de modularização também levará à introdução de outro novo serviço, denominado pós-edição 
leve, no segundo semestre de 2021. 
 

Ação 1.16 Concluir a análise custo-benefício dos novos serviços de valor acrescentado 
(por ex., serviço de transcrição, legendagem automática e serviço de locução) 

Indicador/resultado: Análise de custo-benefício da introdução de novos serviços de valor acrescentado 
Meta para 2020: 100 % (análise de custo-benefício realizada) 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
Em 2019, foi efetuada uma análise de custo-benefício do serviço de transcrição. Em 2020, o Centro 
realizou uma análise de custo-benefício sobre os serviços de tradução automática e de tradução 
simplificada. A análise encorajou o Centro a lançar os serviços conexos a partir de janeiro de 2021. 
 

Ação 1.17 Finalizar a extensão do serviço de tradução de páginas Web (através de uma 
solução B2B genérica) a outras plataformas ou versões com a assistência dos clientes, se 
necessário 

Indicador/resultado: Percentagem de implementação do serviço de tradução de páginas Web noutras plataformas 
ou versões 
Meta para 2020: 100 % (solução B2B para plataformas ou versões planeadas) 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
Em 2020, o Centro concluiu os desenvolvimentos dos módulos de tradução de páginas Web para os 
sítios Web Drupal 7, Drupal 8 e Drupal 9, que foram validados pela DIGIT da Comissão e que se 
encontram acessíveis aos clientes em Drupal.org. Os conectores relacionados com outras plataformas 
Web estão disponíveis através de soluções B2B. 
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Ação 1.18 Implementação de um novo serviço de atualização de memórias de tradução 

Indicador/resultado: Disponibilidade do serviço de atualização de memórias de tradução 
Meta para 2020: O serviço está disponível 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
Em 2020, no projeto P1, uma funcionalidade de atualização de memórias de tradução foi disponibilizada 
no Portal do Cliente a todos os clientes. Com esta opção, os clientes podem agora enviar ficheiros 
bilingues em formato tmx e atualizar automaticamente as memórias de tradução do Centro. Este 
conteúdo é usado para calcular a contagem final de páginas para clientes com reduções de preços 
correspondentes com base em recuperações de memórias de tradução. 
 

Ação 1.19 Implementar a nova ferramenta de tradução assistida por computador (CAT) 
selecionada através do concurso interinstitucional CATE 2020 

Indicador/resultado: Taxa de execução da nova ferramenta de tradução assistida por computador (CAT) 
Meta para 2020: 100 % (nova ferramenta CAT implementada) 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 0 %) 
 
O concurso interinstitucional CATE 2020 foi concluído no final de 2019 e o contrato foi atribuído à SDL. 
O Centro implantou a versão mais recente do Trados Studio em 2020, prestou formação aos seus 
utilizadores e adaptou a documentação necessária. 
 

Ação 1.20 Começar a desenvolver um serviço de alinhamento a fim de alimentar as 
memórias de tradução do Centro com as versões finais das traduções fornecidas pelos 
clientes nos casos em que não sejam disponibilizados os ficheiros bilingues 

Indicador/resultado: Taxa de desenvolvimento do serviço de alinhamento 
Meta para 2020: 50 % (serviço de alinhamento desenvolvido) 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
O Centro registou uma aparentemente reduzida procura pelo serviço de alinhamento e conseguiu 
satisfazer as necessidades dos clientes neste domínio mediante a oferta de três alternativas a este 
serviço, nomeadamente a troca de ficheiros bilingues, a utilização do Euramis pelo Centro, e o serviço 
de atualização de memórias de tradução. 

Ação 1.21 Desenvolver ferramentas adaptadas do Centro de Tradução nos domínios da 
jurisprudência em matéria de propriedade intelectual e da saúde pública 

Indicador/resultado: As ferramentas em ambos os domínios estão operacionais 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
No âmbito do projeto P2 desenvolvido em cooperação com o EUIPO, em 2019 e 2020 foram 
desenvolvidas ferramentas de tradução automática neural personalizadas nos domínios da 
jurisprudência em matéria de propriedade intelectual e da saúde pública na eTranslation e no NICE, o 
sistema de tradução automática neural do Centro. 
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Ação 1.22 Concluir a integração de ferramentas de tradução automática adaptadas (saúde 
pública, jurisprudência relativa a propriedade intelectual) e da terminologia da IATE no 
processo de tradução para os tradutores internos e externos 

Indicador/resultado: Taxa de integração de ferramentas de tradução automática adaptadas e da terminologia da 
IATE no processo de tradução para os tradutores internos e externos 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
Como parte do projeto P2, o conteúdo terminológico da IATE foi integrado no processo de tradução no 
início de 2020, e as ferramentas de tradução automática neural adaptadas foram integradas no sistema 
de fluxo de trabalho eCdT do Centro no final do ano, tendo ficado prontas a ser utilizadas a partir de 1 
de janeiro de 2021. 

1.23 Identificar e explorar tecnologias de tradução adaptáveis integradas interativamente 
em ferramentas de tradução 

Indicador/resultado: Elaboração de um projeto de relatório sobre a capacidade do Centro para explorar novas 
tecnologias de tradução 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
A identificação e a potencial integração das tecnologias de tradução adaptáveis no fluxo de trabalho de 
tradução tiveram início ainda em 2019 e continuarão após 2020. A solução mais avançada identificada 
até ao momento consiste em implementar, no futuro próximo, um sistema de tradução automática 
multiferramentas que possibilitaria tirar o máximo proveito da utilização simultânea de várias ferramentas 
de tradução automática. 

Ação 1.24 Em função dos resultados do estudo de viabilidade, complementar a 
externalização de traduções com tradução automática e pós-edição dos textos produzidos 
por tradução automática 

Indicador/resultado: Percentagem de páginas traduzidas internamente com tradução automática e pós-edição de 
textos produzidos por tradução automática 
Meta para 2020: 10 % 
Taxa de execução: 0 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
No seguimento de uma avaliação da viabilidade da introdução de pós-edição de textos produzidos por 
tradução automática, no último trimestre do ano o Centro lançou procedimentos por negociação com 
vista à seleção de pós-editores externos para trabalharem em documentos nos domínios jurídico, da 
propriedade intelectual e da saúde pública. Por conseguinte, a partir de 1 de janeiro de 2021, o Centro 
poderá complementar a externalização de traduções com a pós-edição de textos produzidos por tradução 
automática em domínios específicos e em combinações linguísticas específicas. Considerando que isto 
será implementado no final do plano de transformação, em 2020 o Centro só conseguiu realizar ensaios 
com este método de trabalho. Os ensaios foram bem-sucedidos, na medida em que a qualidade dos 
textos produzidos por tradução automática nos domínios e nas combinações linguísticas selecionados 
foi considerada suficientemente boa para fins de pós-edição. 
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Ação 1.25 Em função dos resultados da análise de viabilidade financeira, integrar a 
tradução automática nos segmentos fornecidos aos prestadores de serviços linguísticos 
externos 

Indicador/resultado: Taxa de integração da tradução automática nos segmentos fornecidos aos prestadores de 
serviços linguísticos externos 
Meta para 2020: 100 % dos pedidos de tradução para línguas da UE analisados com recurso à tradução automática 
para eventual integração nos segmentos fornecidos aos prestadores de serviços linguísticos externos 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
A integração de tradução automática nos segmentos fornecidos aos prestadores de serviços linguísticos 
externos constituiu um importante objetivo para 2020. A externalização de tarefas de tradução com 
segmentos traduzidos com recurso à tradução automática teve início em 1 de janeiro de 2021. 
 

Ação 1.26 Finalizar a integração da nova ferramenta de gestão da tradução das marcas da 
UE como solução de segurança 

Indicador/resultado: Taxa de integração da ferramenta de gestão da tradução das marcas da UE 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 85 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
O objetivo do projeto P4, desenvolvido em colaboração com o EUIPO, consistiu em assegurar que a 
atual ferramenta de fluxo de trabalho utilizada para gestão da tradução de marcas da UE seria 
complementada por uma solução de segurança, na eventualidade de falha do sistema principal. Contudo, 
a nova solução não estava concluída no final de 2020, e a implementação do projeto P4 continuará 
durante o primeiro trimestre de 2021. 

Ação 1.27 Prestar apoio técnico e organizacional à base de dados IATE2 

Indicador/resultado: Taxa de execução de funcionalidades da IATE2 de acordo com o plano de projetos 
interinstitucionais para 2020 
Meta para 2020: 100 % dos desenvolvimentos previstos da IATE2 de acordo com o plano de projeto 
interinstitucional para 2020 
Taxa de execução: 80 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 3 %) 
 
Em 2020, o trabalho técnico centrou-se no contínuo apoio ao utilizador e na implementação de inúmeros 
pedidos de mudança validados pela Task Force IATE2, incluindo a reconversão dos módulos de criação 
de entradas e de modificação de dados com vista a aumentar a funcionalidade e otimizar o seu 
desempenho. Outros destaques das nove versões implantadas em 2020 foram as preferências dos 
utilizadores, as exportações de recolhas, novos domínios e metadados na estrutura de dados, 
transferências da IATE a pedido por parte do público, dados estatísticos alargados incluindo dados 
estatísticos relativos aos utilizadores, um mecanismo de monitorização das alterações em entradas 
selecionadas e uma característica de fusão automática. Dois desenvolvimentos aguardados foram 
adiados (um módulo de gestão de projetos de terminologia - requisitos concluídos em setembro - e um 
plug-in IATE SDL interno) e serão entregues em 2021. A migração do histórico da IATE1 (criações, 
modificações, supressões) foi concluída em novembro, com a transferência de mais de 78 milhões de 
transações do sistema antigo. A documentação foi regularmente atualizada e enriquecida com tutoriais 
em vídeo. 
 
A plataforma colaborativa interinstitucional, EurTerm, foi totalmente renovada e disponibilizada ao 
pessoal da UE no dia 30 de junho de 2020. 
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Em 2020 foram realizadas outras atividades relacionadas com o seguimento do trabalho no domínio da 
terminologia interinstitucional, com monitorização trimestral através de um quadro de resultados, 
reuniões de coordenação para intercâmbios interinstitucionais do Grupo de Gestão da IATE e grupos de 
trabalho específicos, com reuniões virtuais adicionais. Foi prestado especial apoio à DG SCIC da 
Comissão, antes da migração dos seus glossários para a IATE e do seu pedido de incorporação de 
características adaptadas às necessidades dos intérpretes, a concretizar em breve. 

Ação 1.28 Proporcionar iniciativas comuns de formação (JTV) 

Indicador/resultado: Número de JTV propostas 
Meta para 2020: 1 
Taxa de execução: 0 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
Durante os últimos anos, o Centro ofereceu iniciativas comuns de formação (JTV) no domínio do controlo 
da qualidade e da avaliação de traduções terceirizadas à comunidade interinstitucional. Durante o curso 
das JTV, a abordagem ao controlo da qualidade no Centro, bem como o sistema do Centro para avaliar 
traduções terceirizadas eram apresentados a revisores internos e a revisores de outras instituições da 
UE. Em 2020, não foi possível organizar JTV, devido à pandemia da COVID-19. Contudo, no dia 10 de 
dezembro de 2020, foi organizado um seminário à distância sobre o mesmo tema, destinado aos 
tradutores internos contratados em 2020.  

Ação 1.29 Analisar o impacto financeiro da integração de ficheiros bilingues no fluxo de 
trabalho de pré-tratamento do Centro para as instituições da UE 

Indicador/resultado: Percentagem da análise da viabilidade da integração de ficheiros bilingues no fluxo de 
trabalho de pré-tratamento do Centro para as instituições da UE 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
Tendo em conta o uso sistemático do Euramis para pré-tradução e alimentação do mesmo sistema de 
memórias de tradução (MT) interinstitucionais, a disponibilidade da funcionalidade de intercâmbio de 
ficheiros bilingues e a funcionalidade de atualização de MT, conclui-se que o mesmo objetivo ao abrigo 
desta ação foi atingido através de meios diferentes dos inicialmente planeados. 

Ação 1.30 Criar um repositório central de informações para seguimento e centralização da 
informação referente à cooperação interinstitucional a nível operacional 

Indicador/resultado: Repositório estabelecido 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 1 %) 
 
Uma das ações do Plano de Ação de Garantia da Qualidade da Tradução para 2019-2020 consistia no 
estabelecimento de um repositório de informação para permitir o seguimento e a centralização de 
informações em matéria de cooperação interinstitucional e internacional a nível operacional. O repositório, 
ao qual têm acesso todos os participantes em diversos eventos interinstitucionais e internacionais, 
através da intranet do Centro, agrega informações sobre todos os eventos em que o Centro está 
representado, os temas abordados e as principais ações tomadas ou a tomar. O repositório é uma útil 
ferramenta de acompanhamento da participação interinstitucional. 
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CAPÍTULO 2 
ATIVIDADES DE APOIO 

O Centro atribuiu uma ponderação de 18 % a esta atividade. A taxa de execução geral foi de 88,9 %. 

Ação 2.1 Em função dos resultados do estudo de viabilidade e do estado do projeto de 
recrutamento eletrónico interagências, selecionar a melhor opção para o desenvolvimento 
de uma nova ferramenta de recrutamento eletrónica 

Indicador/resultado: Seleção da melhor opção para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de recrutamento 
eletrónico 
Meta para 2020: Selecionada a melhor opção para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de recrutamento 
eletrónico 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 22 %) 
 
Foi selecionada uma ferramenta de recrutamento eletrónico junto do fornecedor, Oracle (contrato 
assinado), e foi implementada a ferramenta de seleção eletrónica Systal. O sistema entrou em vigor no 
dia 21 de setembro de 2020, tendo os primeiros quatro anúncios de vagas sido publicados em outubro 
de 2020. 

Ação 2.2 Definir um plano de ação que vá ao encontro dos resultados da avaliação 
ambiental inicial do Centro 

Indicador/resultado: Plano de ação que vá ao encontro dos resultados da avaliação ambiental inicial do Centro 
Meta para 2020: Está definido o plano de ação que vai ao encontro dos resultados da avaliação ambiental inicial do 
Centro 
Taxa de execução: 0 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 11 %) 
 
A avaliação ambiental inicial foi realizada no último trimestre de 2020. O objetivo consistia em estabelecer 
o atual nível de eficiência de proteção ambiental e as medidas de gestão adotadas pelo Centro. A 
avaliação proporcionou igualmente um ponto de partida para a introdução de um sistema de gestão 
ambiental e revelou três diferentes opções que o Centro terá de ter em consideração: ISO 14001, EMAS 
e EMAS «fácil para pequenas e médias empresas». Não foi definido qualquer plano de ação, visto que 
houve um adiamento para 2021. 

Ação 2.3 Em função dos resultados da análise, implementar o módulo de comunicação no 
eCdT 

Indicador/resultado: Taxa de implementação do módulo de comunicação no eCdT 
Meta para 2020: 50 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 22 %) 
 
Para não tornar a ferramenta de gestão do fluxo de trabalho eCdT demasiado complexa, a ação foi 
modificada de forma a permitir obter um resultado semelhante, e não foi desenvolvido um módulo de 
transmissão de informação no eCdT. Em vez disso, o Centro procedeu ao alargamento da sua extração 
de dados a partir do eCdT de forma a alimentar relatórios BO específicos (por exemplo, dados a fornecer 
aos clientes, relativos às suas atividades e interações com o Centro ao longo do ano). 
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Ação 2.4 Em função dos resultados da análise, começar a implementar, conforme seja 
necessário, a assinatura eletrónica 

Indicador/resultado: Taxa de implementação da assinatura eletrónica, conforme seja necessário 
Meta para 2020: 50 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 22 %) 
 
Em dezembro de 2020, a assinatura eletrónica foi plenamente implementada internamente, mediante a 
utilização da ferramenta ARES, e para documentos trocados com a Comissão Europeia, tais como MdE. 
 
A assinatura de documentos é gerida através de um fluxo de trabalho de assinatura única para o Centro 
e para as DG da Comissão relevantes, o que acelera e facilita o processo de assinatura. 
 

Ação 2.5 Continuar a implantar determinados sistemas de TI na nuvem (em função dos 
resultados dos estudos de viabilidade pertinentes) 

Indicador/resultado: Taxa de implantação de determinados sistemas de TI na nuvem 
Meta para 2020: 100 % dos sistemas identificados implantados 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 22 %) 
 
Todos os serviços foram implantados conforme previsto. O módulo de conversão de voz em texto foi 
implantado e permitiu ao Centro lançar novos serviços relacionados para os seus clientes. Os modelos 
utilizados na tradução automática foram melhorados com vista a reforçar os recursos internos, a pensar 
em alturas em que são necessários melhores desempenhos. Esta abordagem mista de recursos internos 
e de recursos em nuvem permite ao Centro limitar os custos e colocar-se numa posição que lhe permite 
aumentar os níveis de desempenho exigidos em momentos de elevado volume de trabalho. 
 
A prova de conceito Azure Windows Virtual Desktop foi adiada ao máximo, visto que o fornecedor foi 
incapaz de providenciar uma solução totalmente implantada na Europa. O Centro tem o dever de 
assegurar um nível de proteção máximo dos dados pessoais e tem inteiramente em conta a decisão 
«Schrems II» do Tribunal de Justiça e as suas consequências para o responsável pela proteção de dados 
e para a rede de serviços de TI. Em consonância com esta situação, o Centro prosseguiu a sua ação por 
forma a avaliar a maturidade da solução. 
 
A prova de conceito permitiu ao Centro concluir que esta opção não tem maturidade suficiente neste 
momento, quer em termos de proteção de dados pessoais, quer em termos de controlo de custos. Como 
esta era a solução prevista para substituir a atual infraestrutura de teletrabalho e reduzir a pegada – e os 
custos – do centro de dados, o Centro rapidamente decidiu estudar duas soluções alternativas, a fim de 
selecionar uma solução e começar a definir a arquitetura da sua futura solução de teletrabalho sem mais 
delongas. 
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CAPÍTULO 3 
ATIVIDADES DE GESTÃO E SUPERVISÃO 

O Centro atribuiu uma ponderação de 12 % a esta atividade. A taxa de execução geral foi de 83,3 %. 

Ação 3.1 Utilizar um modelo técnico que permita simulações de orçamentação por 
atividade com base em informação fornecida pela contabilidade por atividade 

Indicador/resultado: Modelo técnico para permitir simulações em OpA com base nas informações prestadas pela 
CpA. 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 17 %) 
 
O modelo de OpA tem sido utilizado para realizar diversas simulações, como quando se trata de calcular 
o impacto de uma nova estrutura de preços ou o preço de novos serviços. O modelo tem também sido 
utilizado nos projetos do plano de transformação, por exemplo, na determinação do preço do novo serviço 
de transcrição ou para ajudar a Direção a tomar uma decisão quanto à externalização ou à realização a 
nível interno de um novo serviço. Além disso, o modelo foi utilizado para elaborar os dois orçamentos do 
Centro em 2020 e forneceu ao Centro dados sólidos com base nos quais as decisões podem ser tomadas 
atempadamente. 

Ação 3.2 Concluir a preparação do projeto de Estratégia 2021-2025 

Indicador/resultado: Taxa de preparação do projeto de Estratégia 2021-2025 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: N/A (ponderação da ação no âmbito da atividade: 0 %) 
 
A preparação do projeto de Estratégia 2021-2025 foi adiada até que seja nomeado o novo Diretor. 
Contudo, em setembro de 2020, o Conselho de Administração adotou a extensão da Estratégia para 
2016 (CT/CA-037/2016/01PT) para permitir ao Centro elaborar o seu documento único de programação 
para 2022-2024. 

Ação 3.3 Implementar o plano de transformação do Centro 2019-2020 

Indicador/resultado: Taxa de execução do plano de transformação do Centro 
Meta para 2020: 100 % (plano de transformação implementado) 
Taxa de execução: 98 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 21 %) 
 
2020 foi o segundo e último ano do plano de transformação do Centro, no seguimento das 
recomendações adotadas com base no «Study on the Translation Centre as the Shared Linguistic Service 
Provider for the EU Agencies and Bodies» realizado externamente. O plano foi elaborado seguindo uma 
abordagem ascendente, tendo em vista a participação e a capacitação do pessoal. Estabeleceu uma 
série de projetos e ações a tomar em 2019/2020, com vista a reforçar as mudanças estruturais e 
implementar um modelo de atividade financeiramente sustentável, baseado em tecnologias de tradução 
e na prestação de serviços de valor acrescentado aos clientes. 
 
No total, foram incluídas no plano 49 ações, distribuídas por quatro áreas de transformação (Tecnologia 
de Tradução, Recursos Humanos, Qualidade e Orientação para o Cliente, e Aspetos Institucionais). Cada 
ação está relacionada com uma (ou mais) recomendação(ões) do estudo, bem como com o Documento 
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de Iniciação do Programa (DIP) desenvolvido e gerido com o EUIPO, quando aplicável. O estado destas 
ações foi objeto de monitorização e comunicação regular ao grupo de trabalho criado pelo Conselho de 
Administração, com a finalidade de prestar aconselhamento e apoio ao Centro, em termos de execução 
das recomendações do estudo. 
 
Alguns resultados ilustrativos do plano são apresentados no próximo capítulo, Capítulo 4 Atividades 
Adicionais (eCV, Systal, e o Sistema de Alocação de Atividades e Recursos (SARA)) e na Parte II, 
Capítulo 2, em Principais desenvolvimentos internos (serviço de transcrição e legendagem otimizada, 
aplicativo para telemóveis eCdT4me, software as a service (SaaS) [software fornecido a título de serviço] 
do eCdT, e a oferta de serviços personalizados para o Gabinete do Procurador Europeu (EPPO)). 
 
No final de 2020, 46 das 49 ações tinham sido totalmente executadas. No que diz respeito às restantes 
três ações, a maior parte do trabalho relativa a uma delas foi concluído, e estava em curso o trabalho 
preparatório relativo às duas restantes, visto que a sua execução dependia dos resultados finais do plano 
de transformação. Estima-se que a implementação combinada do plano de transformação e do DIP se 
situava nos 98 %, no final de 2020. 

Ação 3.4 Analisar a melhor integração dos serviços prestados pelos prestadores de 
serviços externos no Sistema de Gestão da Continuidade da Atividade do Centro 

Indicador/resultado: Taxa de melhoria do SGCA 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
O Centro procedeu à análise das suas dependências em relação aos principais prestadores. A análise 
revelou que os acordos ANS do Centro já contemplavam mecanismos de mitigação. O Centro utilizou 
essas cláusulas para aumentar a largura de banda da rede com vista a permitir o teletrabalho pleno 
durante a pandemia da COVID-19. 

Ação 3.5 Executar ações para garantir a conformidade com as Normas de Controlo Interno 
(NCI) 

Indicador/resultado: Percentagem de recomendações muito importantes totalmente implementadas 
Meta para 2020: Execução na íntegra de 90 % das recomendações muito importantes pendentes à data de 1 de 
janeiro de 2020 
Taxa de execução: N/A (ponderação da ação no âmbito da atividade: 0 %) 
 
O Serviço de Auditoria Interna (SAI) classifica as suas recomendações resultantes da auditoria de acordo 
com três principais categorias: Crítica, Muito importante, Importante (2). Não havia recomendações muito 
importantes pendentes em 2020. O Centro não recebe novas recomendações muito importantes desde 
2015 (Consultar parte II, capítulo 5, para mais pormenores sobre a situação das recomendações de 
auditoria interna). 

                                                      
2 Classificação das recomendações das auditorias do Serviço de Auditoria Interna (SAI): 
1 – CRÍTICA: Deficiência fundamental no processo auditado que é prejudicial ao nível da DG/Agência/organismo autónomo objeto da auditoria. É necessária 
uma ação imediata e decisiva. Pode dar origem a uma reserva no RAA 
2 - MUITO IMPORTANTE: Deficiência fundamental no processo auditado que é prejudicial a todo o processo.  Não dá origem a uma reserva no RAA se 
houver somente uma recomendação. É necessária uma ação rápida. Várias recomendações muito importantes relacionadas com o mesmo processo 
poderiam dar origem a uma reserva no RAA. 
3 – IMPORTANTE: Deficiência significativa em todo o processo auditado ou deficiência fundamental numa parte significativa do processo auditado. É 
necessária uma ação o mais depressa possível, mas não deve atrasar as medidas tomadas para dar resposta a questões críticas ou muito importantes. Não 
dá origem a uma reserva no RAA 



 

26 

Ação 3.6 Rever e documentar processos e procedimentos 

Indicador/resultado: Percentagem dos procedimentos e processos revistos/documentados (incluindo o 
procedimento de reclassificação, requisitos obrigatórios para os pedidos de tradução, orientações sobre os 
documentos de origem e os formatos, o mecanismo de comunicação durante o processo de tradução) 
Meta para 2020: 95 % dos processos e procedimentos documentados e atualizados 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
Os processos e procedimentos de documentação e revisão previstos prosseguiram em 2020. Três 
processos e nove procedimentos foram revistos ou documentados durante o ano, relacionados com a 
gestão de traduções e projetos, programação, aquisição e monitorização do desempenho. A taxa de 
realização correspondeu ao nível definido. 

Ação 3.7 Executar o programa de auditoria da qualidade 

Indicador/resultado: Número de auditorias de qualidade realizadas 
Meta para 2020: No mínimo, duas auditorias de qualidade realizadas 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
O plano de auditoria à qualidade de 2020 incluiu a auditoria do processo S52 (gestão da mudança em 
matéria de TI) e o procedimento M42_2 (Gestão de substituições). Foi plenamente implementado, visto 
que o Centro rapidamente adaptou os seus métodos de trabalho para ultrapassar as restrições impostas 
pela pandemia. As atividades auditadas são eficientes, conformes e estão sob controlo. Os relatórios de 
auditoria não mencionam quaisquer desvios. As recomendações e sugestões de melhoria serão 
implementadas através dos planos de ação correspondentes. 

Ação 3.8 Com base nos resultados da avaliação comparativa, realizar um estudo de 
viabilidade destinado a melhorar os instrumentos de gestão de processos de negócio do 
Centro 

Indicador/resultado: Estudo de viabilidade destinado a melhorar o instrumento de gestão de processos de negócio 
do Centro 
Meta para 2020: Estudo de viabilidade concluído 
Taxa de execução: 0 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
A ação ainda não teve início devido à finalização de outros documentos considerados prioritários no 
interesse do Serviço. 

Ação 3.9 Implementar iniciativas de gestão de talentos 

Indicador/resultado: Percentagem de implementação das iniciativas de gestão de talento 
Meta para 2020: Iniciativas de gestão de talento implementadas 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
Durante o exercício de avaliação anual, os avaliadores identificaram competências em matéria de 
liderança e gestão.  Foram identificados os elementos do pessoal que revelaram necessidade de um 
reforço das competências em matéria de liderança e gestão, através do programa de excelência em 
gestão, com parecer dos Chefes de Departamento.  O desenvolvimento geral do pessoal de gestão e do 
seu desempenho foi implementado mediante o reforço de competências de gestão, concretizado através 
de formação específica em matéria de gestão. Em outubro de 2020 foi realizada formação sobre a forma 
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de lidar com um desempenho insuficiente, dirigida a gestores. As Orientações sobre o desenvolvimento 
em matéria de gestão, adotadas em dezembro de 2019, foram implementadas com sucesso em 2020. 

Ação 3.10 Criar capacidades para traduzir para irlandês, a fim de preparar o fim da 
derrogação relativa à língua irlandesa, previsto para 1 de janeiro de 2022 

Indicador/resultado: Estado das listas de reserva 
Meta para 2020: Lista de reserva criada 
Taxa de execução: 80 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 8 %) 
 
Em março de 2020 foi publicado um anúncio de vaga com vista à constituição de uma lista de reserva e 
ao recrutamento de tradutores irlandeses, com abril de 2020 como prazo-limite para apresentação de 
candidaturas. As fases de pré-seleção e seleção foram concluídas, as entrevistas e os testes foram 
marcados para o início de agosto de 2020, mas foram adiados devido a restrições em termos de 
quarentena, na sequência da pandemia da COVID-19. O processo de seleção foi reiniciado e foram 
enviados aos candidatos convites para a realização de testes e entrevistas no final de outubro de 2020; 
contudo, devido a um novo período de confinamento na Irlanda, o processo de seleção foi novamente 
suspenso. 

Ação 3.11 Desenvolver as competências de membros-chave do pessoal (por ex., pós-
edição de textos produzidos por tradução automática, gestão das memórias de tradução) 

Indicador/resultado: Percentagem de pessoal identificado para receber formação em pós-edição de textos 
produzidos por tradução automática, gestão das memórias de tradução 
Meta para 2020: 60 % de pessoal identificado 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
O Centro já organizou vários seminários e sessões de formação ad hoc. 65 % do pessoal selecionado 
recebeu formação sobre utilização de tradução automática, pós-edição e avaliação dos textos produzidos 
por tradução automática. A meta estabelecida para 2020 foi atingida com sucesso. 

Ação 3.12 Começar a implementar o plano de ação decorrente do inquérito externo de 
2019 às principais partes interessadas do Centro 

Indicador/resultado: % de execução 
Meta para 2020: 50 % 
Taxa de execução: N/A (ponderação da ação no âmbito da atividade: 0 %) 
 
Em 2020, a Direção do Centro decidiu lançar, no primeiro trimestre de 2021, o inquérito geral sobre a 
satisfação dos clientes, adiado desde o ano anterior, de modo a conseguir utilizar a nova solução de 
inquérito elaborada em 2020, entre o EUIPO/CdT e o Serviço das Publicações. As razões para esta 
decisão foram as seguintes: a) o relatório individual sobre dados operacionais para clientes, a juntar a 
cada inquérito, seria criado anualmente (abrangendo dados de janeiro a dezembro) - com início em 
janeiro de 2020 e b) para efeitos de análise de dados, seria necessário aplicar o inquérito de forma 
consistente e abranger sempre o mesmo período de tempo (visto que de outra forma não seria possível 
identificar tendências). 
Por conseguinte, o primeiro inquérito sobre a satisfação dos clientes em conformidade com a nova 
abordagem será lançado no primeiro trimestre de 2021 e incluirá um relatório individual para cada cliente, 
com dados anuais relativos ao período entre janeiro e dezembro de 2020. Posteriormente, o Centro 
elaborará um plano de ação a implementar no final de 2021. 
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Ação 3.13 Contactar novos organismos da UE com vista à celebração de acordos de 
cooperação 

Indicador/resultado: Número de acordos de cooperação com novos organismos da UE 
Meta para 2020: Acordos de cooperação com eventuais novos organismos assinados 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
No dia 11 de novembro de 2020, o Gabinete do Procurador Europeu (EPPO) e o Centro assinaram um 
acordo de cooperação que elevou a 69 o número de clientes da carteira do Centro. 
 
Tendo em conta a natureza confidencial dos documentos tratados pelo EPPO, o Centro e o EPPO 
acordaram quanto a uma solução específica de tradução automática a realizar no local, nomeadamente 
a Custom Machine Translation as a Service [Tradução automática personalizada enquanto serviço], 
que será disponibilizada ao cliente no regime 24/7, a partir do início de 2021. 
 
Este serviço baseia-se numa versão específica, segura e personalizada do software eTranslation 
desenvolvido pela DGT e pela DG CNECT da Comissão, e em componentes complementares 
desenvolvidos pelo Centro. Para este efeito, a DGT e o Centro de Tradução assinaram um Memorando 
de Entendimento (MdE) relativo à instalação local do eTranslation (eTra-Local). 
 
Em termos práticos, o pacote de serviços do Centro destinado ao EPPO incluirá o fornecimento de todos 
os recursos necessários, incluindo a gestão da solução e a manutenção linguística periódica, o controlo 
da qualidade e a avaliação das ferramentas de tradução. 
 
Foi igualmente alcançado um acordo específico com a Agência de Execução para a Investigação (REA) 
sobre a implementação de um novo serviço (Paste ‘n’ Go) para dar resposta às necessidades de tradução 
da Agência a partir de 2021, ao abrigo do projeto e-Grants/e-Procurements/SEDIA. 
 

Ação 3.14 Marketing das atividades do Centro 

Indicador/resultado: Número de atividades de marketing realizadas 
Meta para 2020: 1 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
As prioridades em matéria de marketing para 2020 centraram-se particularmente nos novos serviços 
(transcrição, tradução modularizada, legendagem otimizada, consultoria linguística) e ferramentas 
(aplicativo para telemóveis eCdT4me, novo fluxo de trabalho relativo ao feedback dos clientes), 
desenvolvidos em cooperação com o EUIPO como parte do plano de transformação bianual do Centro, 
ou por iniciativa própria do Centro (por exemplo, a nova funcionalidade de previsão orçamental no Portal 
do Cliente; novo serviço Paste ‘n’ Go). Tendo em conta que em virtude da pandemia da COVID-19 se 
tornou quase impossível reunir presencialmente com os clientes, o Centro duplicou os seus esforços no 
sentido de fornecer informações através de videoconferências bilaterais com os clientes, ou em formato 
escrito, através de folhetos, brochuras, correspondência, artigos no sítio Web, publicações nas redes 
sociais, ou em formato audiovisual (por exemplo, um vídeo explicativo sobre o serviço de transcrição). O 
Centro também continuou a partilhar os seus conhecimentos especializados em reuniões de grupos de 
trabalho interinstitucionais e apresentou as suas atividades em diversos eventos em linha organizados 
pelas instituições da UE, por universidades ou organizações internacionais. 
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Foram realizadas reuniões com 25 dos 69 clientes (36,2 %) durante o ano, com alguns deles mais do 
que uma vez, para discutir necessidades ou projetos específicos. Para obter mais informações sobre 
estas atividades, consulte o relatório Destaques do ano de 2020. 
 
Para a reunião do Conselho de Administração realizada em outubro, foi elaborada uma brochura 
intitulada Spotlights on CdT activities [Destaque para as atividades do CdT], com vista a manter os 
membros atualizados em relação às principais realizações do Centro durante o período da pandemia da 
COVID-19 e em relação aos desenvolvimentos planeados para o futuro próximo. 
 

Ação 3.15 Organizar um evento para assinalar o 25.º aniversário do Centro 

Indicador/resultado: Evento para o 25.º aniversário do Centro 
Meta para 2020: Evento organizado 
Taxa de execução: 25 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 8 %) 
 
Os preparativos para a conferência de celebração do 25.º aniversário do Centro, cuja realização estava 
planeada para outubro de 2020, associada à reunião do Conselho de Administração do Centro, estavam 
num estado avançado. O local de realização tinha sido reservado e o programa tinha sido definido e 
acordado com a Direção. Contudo, devido à COVID-19, o projeto teve de ser cancelado. O vídeo 
institucional, um filme com atores reais destinado ao evento, e cujo guião tinha sido concluído e acordado 
com um contratante antes do verão, teve de ser suspenso, visto que as filmagens não podiam ser 
realizadas. Por conseguinte, o Centro decidiu substituir este projeto por um vídeo de animação, que será 
lançado no primeiro trimestre de 2021.  

Ação 3.16 Criar um ponto único de contacto operacional para os clientes, a fim de tornar 
mais fácil a gestão das relações com os clientes a nível operacional 

Indicador/resultado: Ponto único de contacto operacional para os clientes criado 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 100 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 4 %) 
 
Uma das importantes recomendações feitas no «Study on the Translation Centre as the Shared Linguistic 
Service Provider for the EU Agencies and Bodies» concluído em 2018 foi que o Centro deveria criar um 
único ponto de contacto com os clientes, com vista a facilitar a gestão das relações durante o 
processamento das traduções. O Centro deu cumprimento a esta recomendação transferindo o 
tratamento de todo o feedback recebido dos clientes e a gestão do Portal do Cliente da Secção de 
Relações Externas e Comunicação (ERCS) para a Secção de Gestão do Fluxo de Trabalho (WMS). Por 
conseguinte, todas as questões relacionadas com o tratamento de pedidos de serviços de tradução, o 
processamento do feedback dos clientes (o «serviço pós-venda») e o funcionamento do Portal do Cliente 
encontram-se agora sob responsabilidade de uma única secção (WMS). Além disso, com vista a afastar-
se de uma abordagem única que era posta em causa por alguns clientes, o Centro decidiu criar uma 
plataforma linguística no seu Departamento de Apoio à Tradução, mudando o nome de uma das suas 
secções para Soluções Linguísticas Avançadas (ALS) e integrando-a no Gabinete de Gestão de Projetos. 
Desta forma, uma cooperação estreita entre as secções ALS e WMS deverá conduzir a uma melhor 
coordenação de todos os projetos de evolução linguística e a uma forma mais personalizada de organizar 
e dar resposta às necessidades dos clientes. 
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Ação 3.17 Renovar a intranet do Centro 

Indicador/resultado: Intranet renovada em vigor 
Meta para 2020: 100 % 
Taxa de execução: 50 % (ponderação da ação no âmbito da atividade: 8 %) 
 
Já existe, desde dezembro de 2012, uma intranet interativa para uso pelo pessoal, onde são publicados 
regularmente artigos para informar o pessoal e onde este pode expressar a sua opinião sobre estas 
matérias. Em 2020, foram publicados mais de 200 artigos na intranet. 
 
No início do ano, foi realizado um inquérito de satisfação sobre a intranet, com vista a recolher as opiniões 
do pessoal sobre a intranet atual e as suas sugestões em termos de novas características e melhorias. 
Os resultados deste inquérito foram analisados e partilhados com o pessoal do Centro através de um 
artigo publicado na intranet. 
 
No seguimento desta ação, foi acordado com a Direção do Centro o âmbito do projeto. Foram 
apresentados e validados pela Administração modelos da nova página inicial e de outras páginas. Uma 
solução técnica para a gestão descentralizada de documentos e de páginas com conteúdos foi acordada 
com o departamento de TI e testada por este departamento. A Secção de Relações Externas e 
Comunicação procedeu a uma revisão dos atuais conteúdos da intranet, em colaboração com todos os 
departamentos. A implementação da intranet renovada está prevista para 2021. 
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CAPÍTULO 4 
ATIVIDADES ADICIONAIS 

 
Formulários de Satisfação do Cliente (CSF) e Solicitação de Versão Corrigida (CVR) 
 
No final de agosto de 2020, o Centro lançou um novo sistema de tratamento do feedback dos clientes, 
com base na Solicitação de Versão Corrigida (CVR). Até agosto de 2020, o Centro tinha processado um 
total de 1 512 Formulários de Satisfação do Cliente (CSF), um valor próximo do total de CSF processados 
em todo o ano de 2019 (1 597 CSF). A taxa global de devolução dos CSF recebidos em relação aos 
trabalhos entregues (com exceção das marcas da UE, desenhos e modelos comunitários e termos do 
Euroclass) foi de 4,9 %, valor que superou o valor registado no ano anterior (3,9 %). 
 
Em 2020, a EBA, a DG EMPL, a EMA, a ESMA e o EASO foram os clientes que apresentaram mais CSF. 
 

Figura 3: Número de CSF recebidos dos clientes (2015 - agosto de 2020) 
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A distribuição pelas quatro categorias (muito satisfeito, satisfeito, razoavelmente satisfeito e nada 
satisfeito) foi a seguinte: muito satisfeito: 17,3 % (15,3 % em 2019); satisfeito: 45,2 % (53,9 % em 2019); 
razoavelmente satisfeito: 32, % (25,0 % em 2019); nada satisfeito: 4,6 % (5,8 % in 2019), o que revela 
uma ligeira diminuição nos níveis de satisfação dos clientes do Centro durante os primeiros oito meses 
de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. 
 

Figura 4: Distribuição dos CSF pelos quatro níveis de satisfação (por total de CSF recebidos). 
 

 

As categorias de erros mais assinaladas pelos clientes nos CSF (tanto pela positiva como pela negativa) 
incluíram, de acordo com a ordem de importância: terminologia, imprecisão, erros de tradução e aspetos 
de estilo. Houve somente uma reclamação relacionada com o atraso na entrega, o que corrobora o 
elevado nível de entrega atempada referida no âmbito da Ação 1.5. 
 
Por fim, e na medida em que se encerra o capítulo sobre os CSF, deve destacar-se que entre 1 de janeiro 
de 2008 e 15 de agosto de 2020, foram processados pelo Centro 24 469 CSF. A taxa de devolução global 
(CSF por trabalhos entregues) relativa a este período foi de 4,59 %. 
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Figura 5: Número de CSF recebidos dos clientes (de 1 de janeiro de 2008 a 15 de agosto de 
2020) 

 
 

 
 
Entre setembro e o final de 2020, o Centro recebeu um total de 493 Solicitações de Versão Corrigida 
(CVR). Os seguintes clientes foram os que submeteram a maioria das CVR: EBA, EMA, ESMA, AEPD, 
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à finalidade (10,1 %). 
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Figura 6: Distribuição das CVR pelos três níveis de satisfação (por total de CVR recebidas) 
 

 
 

As categorias de erros destacadas pelos clientes relativamente a todas as CVR recebidas em 2020 são 
as seguintes: «terminologia/referência3», «formatação», «erro de tradução/imprecisão», «gramática» e 
«omissão». 
 
Planeamento orçamental relativo à tradução 
Três vezes por ano, o Centro solicita aos seus clientes as suas previsões orçamentais com vista a 
preparar os anteprojetos de orçamento, os projetos de orçamento e os orçamentos retificativos do Centro 
a apresentar ao Conselho de Administração nas suas reuniões de março e outubro, respetivamente, ou 
por procedimento escrito. Até julho de 2020, o Centro tinha sempre solicitado aos seus clientes que 
fornecessem os seus dados através do preenchimento de uma folha Excel.  A partir do início do exercício 
que abrange o período de 2021-2023, lançou uma nova secção no seu Portal do Cliente para que os 
clientes possam inserir as suas previsões orçamentais codificadas diretamente nesta plataforma. 

Esta funcionalidade tem como vantagem o facto de o pessoal dos clientes com acesso à informação 
financeira no Portal poder ter sempre prontamente disponíveis os dados orçamentais, aquando da 
submissão de pedidos de serviços linguísticos e da verificação das faturas mensais relacionadas. Outra 
vantagem desta nova funcionalidade consiste no facto de, em relação ao produto «Tradução», o sistema 
calcular diretamente o impacto potencial na faturação com base no histórico de dados de cada cliente e 
na prioridade selecionada (normal, lenta, urgente, muito urgente). Por fim, depois de os clientes inserirem 
os seus dados relativos a este exercício orçamental, poderão recuperá-los em exercícios subsequentes, 
para que tenham somente de adaptar a previsão inicial, ao invés de começarem do zero. 

Esta nova funcionalidade está atualmente a ser desenvolvida tendo em vista a possibilidade de os 
clientes também acompanharem o seu consumo orçamental. 
 
eCV e Systal 
Em 2020, o Centro lançou o eCV, que consiste numa base de dados das competências do pessoal. O 
eCV é um módulo do Sysper que permite ao pessoal divulgar o seu perfil no âmbito do Centro e permite 
à Direção e à secção de RH pesquisar e fazer corresponder perfis específicos a necessidades 

                                                      
3 Material de referência fornecido pelo cliente. 
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operacionais. Prevê-se que o eCV passe a fazer parte integral dos processos de RH e contribua para 
uma maior eficácia da gestão do pessoal e da orientação profissional.  
 
Além disso, o Centro introduziu o Systal, uma nova ferramenta de TI de seleção e recrutamento. O Systal 
consiste numa evolução de um sistema semelhante já utilizado pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (AESA).  Permite que os processos do Centro sejam 100 % isentos de papel 
e aumentará a fiabilidade e a disponibilidade dos dados dos candidatos, bem como a geração de 
relatórios e estatísticas.  O sistema abrangerá todas as fases dos procedimentos de seleção, desde a 
elaboração de anúncios de vagas ao acolhimento de novos colaboradores. 
 
System for Activity and Resource Allocation (SARA) [Sistema de Alocação de Atividades e 
Recursos] 
Em dezembro de 2020, foi lançado um novo sistema para acompanhamento das atividades realizadas 
pelo pessoal. O sistema ajudará o Centro a obter um melhor entendimento quanto ao tempo e aos 
recursos utilizados nas diferentes tarefas operacionais. Desta forma, permitirá ao Centro definir e alinhar 
os preços faturados pelos seus serviços atuais e futuros em função dos custos de produção reais. 
 
A implementação do SARA constitui a reposta ao pedido dos clientes do Centro relativamente à 
transparência de custos e ocorre no contexto da implantação da Gestão por Atividade (GpA) e da 
Contabilidade por Atividade (CpA) no Centro. 
 
Comunicação sobre a COVID-19 
Em 2020, destacaram-se significativamente os esforços específicos de comunicação do Centro, relativos 
à pandemia. Com vista à sensibilização para a importância de respeitar as medidas de segurança, num 
esforço para conter a disseminação da COVID-19, o Centro solicitou às suas equipas de linguistas as 
respetivas versões do slogan «Stay home, save lives!». Os resultados, nas 24 línguas oficiais da UE e 
em luxemburguês, foram utilizados para criar cartazes específicos nas várias línguas, que foram 
partilhados nas redes sociais e com os responsáveis pela rede de comunicação e informação (HCIN - 
Heads of Communication and Information Network) das Agências da UE. O jornal luxemburguês 
L’essentiel publicou um artigo sobre esta iniciativa. 
 
Os terminológos de diferentes serviços linguísticos da UE redobraram os seus esforços no sentido de 
enriquecerem a IATE com conceitos relacionados com a COVID-19 e o SARS-CoV-2, de modo a facilitar 
e harmonizar a comunicação multilingue relativa a este tema. 270 entradas, com 9 020 termos em 24 
línguas oficiais da UE, foram compilados até abril, e o Centro disponibilizou-os num artigo publicado no 
seu sítio Web. Posteriormente, o gestor da ferramenta IATE do Centro, juntamente com terminólogos de 
outras instituições, relataram os seus esforços numa entrevista promovida pela Academia da DGT – na 
Radio Lingvistika e num evento em linha no Portal de Dados Abertos da UE, organizado pelo Serviço 
das Publicações. 
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CAPÍTULO 5 
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA AS PRIORIDADES DA UE 

 
O multilinguismo é um tema transversal aos setores social, cultural, económico e educativo. Promove a 
diversidade e contribui para a divulgação de ideias e conhecimentos na Europa. A tradução desempenha 
um papel fundamental neste processo, em virtude das relações que estabelece entre as pessoas e as 
línguas e das portas que abre a conteúdos e ideias. 
 
Os pontos-chave da Comunicação 4(COM(2005) 596 final) da Comissão relativa a um quadro estratégico 
para o multilinguismo e da Resolução5 (2008/C 320/01) do Conselho relativa a uma estratégia europeia 
para o multilinguismo mantêm-se fundamentalmente válidos até hoje. Mais concretamente, os pontos 
sobre o acesso a informação sobre a UE, a promoção de uma economia multilingue, o reforço da coesão 
social e o reforço do apoio à tradução continuam a aplicar-se. 
 
O Centro incentiva os cidadãos e as organizações da UE a tirarem partido das oportunidades oferecidas 
pelo multilinguismo através da facilitação do acesso a serviços e plataformas. Apoia a coordenação e a 
normalização europeias neste domínio do multilinguismo. Como parte da missão do Centro no domínio 
da cooperação interinstitucional e na qualidade de parceiro principal na gestão da base de dados 
terminológica interinstitucional da UE (IATE), o Centro apresentou a base de dados IATE2, com funções 
melhoradas e novas funcionalidades com vista a melhorar a experiência do utilizador e a gestão da 
terminologia. 
 
O Centro promove igualmente a constituição de redes profissionais com vista ao intercâmbio de 
conhecimentos especializados e à partilha de boas práticas, principalmente através das reuniões da 
Rede de Contactos de Tradução (TCN), que oferecem aos clientes a oportunidade não só de 
expressarem as suas necessidades em termos de tradução e de apresentarem sugestões de melhoria, 
mas também de ficarem a saber mais sobre os últimos avanços tecnológicos e os novos serviços 
oferecidos pelo Centro. 
 
O multilinguismo exige a implantação de recursos linguísticos normalizados e interoperáveis (dicionários, 
terminologia, corpus linguísticos, etc.) e aplicações para todas as línguas – incluindo as línguas menos 
utilizadas da UE, em diferentes domínios. Situando-se na vanguarda dos desenvolvimentos em matéria 
de tradução, nos últimos anos o Centro investiu em tecnologia de ponta e criou sinergias que 
proporcionaram ganhos visíveis em termos de eficiência e qualidade, tanto para o Centro como para os 
seus clientes. Entre estes contam-se o Euramis (a memória de tradução da Comissão é constantemente 
enriquecida pelos serviços de tradução de todas as instituições), o eTranslation (o sistema de tradução 
automática neural da Comissão), as próprias ferramentas de tradução automática personalizada do 
Centro nos domínios da saúde pública e da propriedade intelectual, bem como a IATE, que estão agora 
completamente integrados no processo de tradução e nas atividades de gestão do fluxo de trabalho do 
Centro. 
 

                                                      
4 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Um novo quadro estratégico para o multilinguismo. Bruxelas, 22.11.2005. COM (2005) 596 final. 

5 RESOLUÇÃO DO CONSELHO de 21 de novembro de 2008 sobre uma estratégia europeia para o multilinguismo (2008/C 
320/01) 
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Em 2020, o Centro ofereceu contributos linguísticos excecionais, no que diz respeito ao surto da 
pandemia de COVID-19. Durante a pandemia, o Centro ofereceu proativamente a sua ajuda ao Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), com vista a permitir à agência uma comunicação 
eficaz com os especialistas e com o público mais vasto, num leque alargado de línguas. 
 
Para permitir uma ideia dos pedidos tratados pelo Centro, foram produzidas traduções para um portal de 
vacinação, bem como de infográficos, relatórios e vídeos sobre temas como «Utilização de máscaras 
faciais»; «Lavar as mãos de forma eficaz», «Conselhos sobre medidas de limpeza e desinfeção nos 
cuidados de saúde e noutros ambientes profissionais» e «Rastreio de contactos». 
 
No final do ano, o Centro prestou apoio à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) através da tradução, 
para todas as línguas da UE, de um cartão informativo contendo os efeitos secundários de alguns 
medicamentos para doentes com COVID-19.  Traduziu igualmente o Relatório Público Europeu de 
Avaliação para a vacina da Pfizer-BioNTech contra a COVID-19. 
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PARTE I I .  
GESTÃO E AVALIAÇÕES EXTERNAS 

PARTE I I  A.  GESTÃO 

CAPÍTULO 1 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Enquanto principal pilar da estrutura de governação do Centro, o Conselho de Administração assegura 
que o Centro funciona de modo eficiente, no cumprimento da missão que lhe é atribuída pelo seu 
regulamento de base. Define as orientações estratégicas, os objetivos e as ações prioritárias do Centro, 
cabendo-lhe a competência da supervisão, com responsabilidades gerais em matéria orçamental e de 
planeamento. 
O Conselho de Administração é composto por representantes dos clientes do Centro (instituições, 
organismos e agências da UE), representantes de cada um dos 28 Estados-Membros da UE e dois 
representantes da Comissão Europeia. O Centro é atualmente presidido por Rytis Martikonis, Diretor-
Geral da Direção-Geral de Tradução da Comissão Europeia. O Anexo IX do presente relatório contém 
uma lista completa dos membros do Conselho de Administração, repartida por género e nacionalidade. 
As declarações de interesses dos membros do Conselho de Administração são publicadas no sítio Web 
do Centro. 
As decisões do Conselho de Administração são tomadas pelos seus membros, quer nas reuniões quer 
por procedimento escrito. As 25 decisões aprovadas em 2020, repartidas por tópicos, foram as 
seguintes: 

 

Governação: 

 O Conselho de Administração considerou que o Relatório de Atividades 2019 fornece uma 
relação fiel e exaustiva do trabalho desenvolvido pelo Centro. O Conselho de Administração 
salientou que a taxa de execução global do Programa de Trabalho para 2019 correspondeu a 
88,1 % com base no orçamento inicial, e a 89,1 % com base no orçamento retificativo 2/2019. 

 O Programa de Trabalho para 2020 define as principais metas a serem alcançadas nas três 
principais áreas de atividade do Centro (ou seja, atividades principais, atividades de apoio e 
atividades de gestão e supervisão) e mostra de que modo estão relacionadas com as ações 
estratégicas definidas na Estratégia 2016-2020 do Centro. Descreve também os recursos 
financeiros e humanos necessários para a adequada execução de cada atividade. 

 O Projeto de documento de programação para 2021-2023 foi analisado pela primeira vez pelo 
Conselho de Administração em janeiro de 2020, antes da sua transmissão às instituições 
relevantes, em 31 de janeiro de 2020, como contributo do Centro para o processo orçamental 
geral da UE. Este documento de planeamento inclui a programação anual e plurianual (ou seja, 
as principais linhas de ação, os recursos humanos e financeiros necessários para a execução 
adequada de cada atividade e os principais marcos a alcançar), bem como as informações sobre 
a política de pessoal. 

 A Estratégia 2016-2020 foi prolongada até ao final de 2022 com vista a permitir ao Centro a 
preparação do documento de Programação 2022-2024, para adoção em janeiro de 2021. 
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 O projeto de Decisão alterada n.º 8 do Conselho de Administração relativa à estrutura de preços 
do Centro de Tradução foi alterado para refletir a introdução do serviço de transcrição em 2020. 

 O Conselho de Administração alterou a decisão de 29 de outubro de 2014 relativa ao comité de 
avaliação do relatório anual de atividades do Centro para compensar a saída de dois membros 
do comité. 

 O Conselho de Administração adotou a decisão relativa às regras internas relativas às restrições 
aos direitos dos titulares de dados em relação ao tratamento de dados pessoais para as funções 
do Centro de Tradução. 

Questões relacionadas com o pessoal: 

 Em 2020, o Conselho de Administração adotou as seguintes decisões sobre questões 
relacionadas com o pessoal: 

o Decisão do Conselho de Administração de 9 de abril de 2020 que aplica por analogia a 
Decisão C(2019) 6855 final da Comissão, de 4 de outubro de 2019, relativa a 
procedimentos para abordar a insuficiência profissional. 

o Projeto de decisão do Centro de Tradução, de 9 de abril de 2020, sobre a não aplicação 
da Decisão da Comissão relativa à duração máxima do recurso a pessoal não 
permanente nos serviços da Comissão. 

o Projeto de decisão do Conselho de Administração que aplica por analogia a Decisão da 
Comissão de 16 de março de 2020, que altera a Decisão C(2013) 9051 de 16 de 
dezembro relativa a licenças. 

o Projeto de decisão do Centro de Tradução que aplica por analogia a Decisão C(2020) 
4818 da Comissão, de 20 de julho de 2020, que altera a Decisão C(2011) 1278 da 
Comissão, de 3 de março de 2011, relativa às disposições gerais de execução dos 
artigos 11.º e 12.º do anexo VIII do Estatuto dos Funcionários sobre a transferência dos 
direitos à pensão. 

o Projeto de decisão do Conselho de Administração relativa à nomeação do contabilista 
em exercício do Centro de Tradução. 

o Projeto de decisão do Conselho de Administração relativa à promoção do diretor em 
exercício do Centro de Tradução 

Orçamento e contas: 

 O Conselho de Administração emitiu um parecer favorável no que diz respeito às contas finais 
para o exercício financeiro de 2019. 

 O Conselho de Administração aprovou os orçamentos retificativos 1/2020 e 2/2020, que 
visaram, nomeadamente, incluir as previsões atualizadas recebidas dos clientes e o resultado 
do reexame de todas as rubricas da despesa, bem como o resultado da execução orçamental 
de 2019, no orçamento de 2020. 

 O anteprojeto de orçamento para o exercício de 2021 refletia as estimativas de receita, 
incluindo previsões de clientes e despesas, conforme previsto no documento de programação 
2021-2023, aprovado pelo Conselho de Administração em abril de 2020. 

 O Orçamento de 2021 reflete as estimativas de receitas e despesas incluídas no documento de 
programação 2021-2023, devidamente atualizadas.  
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CAPÍTULO 2 
PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS 

 
PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS INTERNOS 
2020 foi o segundo ano de execução do plano de transformação do Centro, com duração prevista de 
dois anos (para informações mais detalhadas, consultar a Parte I, Capítulo 1, Ação 3.3), no seguimento 
das recomendações adotadas com base no «Study on the Translation Centre as the Shared Linguistic 
Service Provider for the EU Agencies and Bodies» realizado externamente em 2017/2018. O plano de 
transformação abrangeu quatro domínios (tecnologia de tradução; recursos humanos; qualidade e 
orientação para o cliente; e aspetos institucionais) e os seus principais objetivos consistiram em introduzir 
mudanças estruturais, implementar tecnologias de ponta em matéria de tradução, incluindo tradução 
automática, e criar novos serviços para os clientes. 
 
Serviço de transcrição e legendagem otimizada 
Em junho de 2020, o Centro lançou o seu novo serviço de transcrição, baseado em tecnologia de ponta 
em matéria de conversão de voz em texto, combinada com pós-edição, com vista a assegurar 
transcrições precisas dos ficheiros áudio ou vídeo dos clientes. No segundo semestre do ano, o Centro 
e o EUIPO continuaram a desenvolver a transcrição automática, que foi lançada como um serviço 
adicional em janeiro de 2021. O Centro melhorou os seus processos internos e agora utiliza a mesma 
tecnologia de conversão de voz em texto para transcrição e legendagem, com claras sinergias entre os 
dois serviços e importantes ganhos em termos de eficiência. A externalização de transcrição e 
legendagem é, agora, mais fácil e os prazos de entrega aos clientes foram reduzidos. 
 
Transcrição automática 
A transcrição automática é um serviço automático que consiste na conversão de um ficheiro áudio ou 
vídeo em texto escrito através de tecnologias de conversão de voz em texto.  Neste caso, contrariamente 
ao que se verifica com o serviço de transcrição, não há lugar à pós-edição humana dos resultados 
produzidos pelas tecnologias de conversão de voz em texto.  
 
Tradução «Paste ‘n’ Go» 
«Paste ‘n’ Go» é um serviço de tradução para texto de até quatro páginas (6 000 caracteres), com opções 
de formatação simples, e a preparação da tradução e a verificação técnica final são totalmente 
automatizadas. Em vez de carregarem ficheiros, os clientes simplesmente colam o texto a traduzir numa 
área específica no Portal do Cliente e, aquando da entrega do texto traduzido, copiam-no para os seus 
próprios sistemas. Este serviço é faturado como um serviço de prioridade «lenta» e tem um prazo de 
entrega indicativo de três dias. 
 
Tradução automática 
Este serviço permite aos clientes utilizarem um serviço completamente automatizado para a tradução de 
documentos/textos com base nos esforços combinados das memórias de tradução do Centro e de 
ferramentas de tradução automática personalizadas. Este serviço não envolve o controlo da qualidade 
efetuado por tradutores, nem a preparação dos documentos de origem para efeitos de tratamento técnico 
e/ou atividades de formatação. Os pedidos de tradução automática são processados imediatamente e o 
seu tempo de processamento varia consoante a dimensão dos documentos/textos a traduzir. 
 
Aplicativo para telemóveis eCdT4me 
Em junho de 2020, o Centro lançou o seu novo aplicativo para telemóveis, eCdT4me, que pode ser 
descarregado através da Google Play Store e da Apple App Store. Este aplicativo permite aos clientes, 
aos contratantes e aos tradutores internos aceder a serviços que anteriormente estavam disponíveis 
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somente através dos portais Web do Centro. Com esta nova aplicação, os utilizadores podem ficar 
conectados e interagir com o Centro através dos seus telemóveis ou tablets, o que lhes oferece uma 
maior flexibilidade na organização e no acompanhamento do seu trabalho. 
 
Software as a service (SaaS) do CdT  
Em outubro de 2020, o Centro preparou um cenário para permitir à DGT ver o funcionamento da 
plataforma eCdT de gestão do fluxo de trabalho de tradução do Centro. Este cenário manteve-se aberto 
para a DGT durante aproximadamente dois meses, e os serviços linguísticos do BEI assistiram às 
apresentações. Foram realizadas nove apresentações, duas demonstrações completas e seis sessões 
de perguntas e respostas. No total, o Centro investiu 61,5 dias na criação do ambiente e nos conjuntos 
de dados, e ofereceu apresentações sobre a filosofia do sistema, as suas principais funcionalidades, os 
serviços linguísticos do Centro, as automatizações, a ferramenta de regras de negócio, etc. Estiveram 
envolvidos nas apresentações e no trabalho preparatório dez elementos do pessoal do Centro. Em 2020, 
a ferramenta de fluxo de trabalho eCdT foi também apresentada ao Tribunal de Contas. 
 
Oferta de serviços personalizados para o Gabinete do Procurador Europeu (EPPO) 
O Centro continuou a estudar as necessidades específicas dos clientes, com vista a analisar a forma de 
estes poderem beneficiar de serviços ad hoc. Esta abordagem deu origem a um novo tipo de acordo 
multipartes. No âmbito deste acordo, o Centro elaborou um MdE com a DGT da Comissão, com vista a 
ter acesso privilegiado ao sistema de eTranslation, para criar um ambiente de eTranslation dedicado e 
seguro para o Gabinete do Procurador Europeu (EPPO). Este acordo permitiu ao EPPO beneficiar de 
tradução automática segura, e simultaneamente evitar a duplicação de esforços e a fragmentação de 
soluções. 
 
PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS EXTERNOS 
Não há dúvidas de que a pandemia da COVID-19 representou uma perturbação significativa para o 
Centro e para os seus clientes, em 2020. O Centro enfrentou o desafio, ultrapassando os seus limites e 
adaptando rapidamente as suas formas de trabalhar.  Durante as primeiras duas semanas da crise, 
quase todos os procedimentos administrativos deixaram de recorrer à utilização de papel e verificou-se 
uma grande rapidez na introdução de uma diversidade de ferramentas de comunicação e de sistemas 
de videoconferência. Além disso, foi estabelecido um ambiente de teletrabalho para todo o pessoal 
durante os primeiros dias, tornando possíveis 98 % das funções do Centro. 
 
A realização de previsões orçamentais dos clientes, em termos de receita, seguiu um padrão não linear, 
alternado entre altos e baixos durante o ano. Por vezes, este facto deu origem a incertezas significativas 
quanto à trajetória dos rendimentos do Centro. Contudo, à medida que se aproximava o final do ano, o 
Centro conseguiu equilibrar o exercício orçamental de 2020. 
 
O surto da pandemia e os subsequentes períodos de confinamento forçaram o Centro a uma adaptação 
rápida das suas formas de trabalho, de modo a permitir a continuidade dos seus serviços. Em resposta 
a esta crise, o Centro otimizou os seus recursos de tradução internos, e não só continuou a oferecer os 
seus serviços regulares de acordo com os seus padrões habituais, como também conseguiu desenvolver 
novas soluções personalizadas para alguns clientes, como sucedeu com o EPPO. 
 
A adaptação, a criatividade e a flexibilidade estão a tornar-se parte dos novos valores do Centro. 
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CAPÍTULO 3 
GESTÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 

3.1. Receita 

A receita do Centro é composta principalmente pela receita gerada pela faturação dos serviços que 
presta aos seus clientes. Está sujeita a um controlo e uma supervisão orçamentais rigorosos, em 
conformidade com o quadro regulamentar aplicável. O Centro contacta regularmente os seus diversos 
clientes para lhes solicitar as respetivas previsões de volumes e despesas de tradução, e acompanha de 
perto as previsões orçamentais e despesas por eles apresentadas. 
 
O orçamento inicial do Centro para 2020 (47,1 milhões de EUR) foi objeto de dois orçamentos retificativos. 
O orçamento retificativo 1/2020 foi adotado pelo Conselho de Administração através de procedimento 
escrito a 24 de junho de 2020, de modo a incluir o novo serviço de transcrição. O orçamento retificativo 
2/2020 foi adotado pelo Conselho de Administração através de procedimento escrito a 23 de setembro 
de 2020, por forma a incluir as previsões atualizadas recebidas dos clientes, e a refletir o resultado da 
reavaliação de todas as rubricas de despesas e incorporar o défice orçamental de 2019. Por último, o 
Centro alterou a utilização da reserva para a estabilidade de preços a fim de equilibrar o orçamento. 
 
No total, foram emitidas 755 ordens de cobrança em 2020. Tendo em conta que os clientes do Centro 
são outros organismos da UE, a gestão das receitas comporta um risco financeiro muito reduzido. 
 
Desde a adoção da nova política de preços, as receitas do Centro relativas a serviços de tradução são 
sistematicamente reduzidas devido à tomada em consideração de textos repetidos armazenados nas 
memórias de tradução e que já foram traduzidos e faturados aos clientes. Consequentemente, em 2020, 
os clientes beneficiaram de um desconto que ascendeu a 11,7 % das páginas de documentos 
(37 503 páginas em 2020, 35 492 páginas em 2019), o que corresponde a uma redução de 3,6 milhões 
de EUR das receitas do Centro. Por conseguinte, o preço unitário médio pago pelos clientes por serviços 
de tradução correspondeu a 85,47 EUR, excluindo as sobretaxas. 

3.2. Despesas 

O Centro aplica um modelo de circuito financeiro parcialmente descentralizado. As transações financeiras 
são iniciadas nos departamentos correspondentes por ordenadores operacionais e financeiros, sendo 
verificadas a nível central pelos verificadores financeiros no grupo de Finanças. Todos os pagamentos 
(8 808 em 2020) e autorizações (404 em 2020) são financeiramente verificados ex ante por verificadores 
financeiros ou, para pagamentos inferiores a 1000 EUR feitos a partir da rubrica orçamental 3000 
(Serviços externos de tradução), diretamente pelo gestor orçamental. As exceções a esta regra são os 
pagamentos para reembolso de despesas de deslocação em serviço ao pessoal, que são verificados 
pelo Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais (PMO) da Comissão. Caso sejam detetados 
erros pelos verificadores financeiros, os dossiês são devolvidos para correção aos departamentos 
correspondentes, antes da aprovação pelo gestor orçamental delegado ou subdelegado. Além dos 
controlos ex ante, os verificadores financeiros asseguram o controlo ex post dos pagamentos efetuados 
a partir da rubrica orçamental 3000 numa base ad hoc. A vantagem deste circuito financeiro parcialmente 
descentralizado reside no facto de os verificadores financeiros garantirem à Direção a conformidade de 
todas as transações financeiras com o regulamento financeiro. 
 
Estão disponíveis mais informações sobre as despesas orçamentais e a sua execução no anexo II — 
secções C e D. 
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3.3. Principais indicadores de desempenho financeiro 

Os principais indicadores de desempenho financeiro relacionados com o número total de páginas 
traduzidas e faturadas pelo Centro (635 269 páginas) revelam um aumento de 0,7 % das operações do 
Centro, em 2020, comparativamente com 2019 (-4 257 páginas). Embora o número de páginas de 
marcas da UE recebidas do EUIPO (300 348 páginas) tenha diminuído 13,8 % em relação a 2019  
(-47 928 páginas), o número de páginas que não marcas da UE ascendeu a 334 921 páginas, tendo 
aumentado 15 % em relação a 2019 (43 672 páginas). 
 
Paralelamente, o número de páginas faturado aos clientes em 2020 diminuiu 0,8 %, 
para 589 651 páginas. A diferença entre as páginas traduzidas (635 269 páginas) e as páginas faturadas 
(589 651 páginas) é explicada pela introdução da nova política de preços para a tradução de documentos, 
que tem em conta a utilização de memórias de tradução aquando da faturação, bem como as páginas 
traduzidas para uso interno (8 115 páginas). Em resultado desta política de preços, o Centro ofereceu 
reduções aos clientes. Em 2020, 11,7 % das páginas (37 503 páginas) foram entregues aos clientes do 
Centro gratuitamente (35 492 páginas em 2019), o que, em termos financeiros, corresponde 
a 3 568 980 EUR. O montante da redução é extremamente variável de um mês para outro e de um cliente 
para outro, porquanto depende do tipo de documento em causa e da percentagem de texto recuperado 
das memórias de tradução. O Centro aplica um regime de preços semelhante aos seus prestadores de 
serviços linguísticos para refletir a sua utilização de memórias de tradução. Em 2020, verificou-se uma 
redução média de 17,6 % em termos de páginas de prestadores de serviços linguísticos com base na 
sua utilização de memórias de tradução. Isto representa uma redução financeira de 1 192 636 EUR. 
 
A faturação das marcas da UE correspondeu a 98,8 % do orçamento inicial. A redução das receitas deve-
se a um número de páginas entregues de marcas da UE ligeiramente inferior ao previsto (98,4 %) 
comparativamente ao inscrito no orçamento inicial (305 289 páginas previstas). 
 
As marcas da UE representaram cerca de 40 % da receita total de clientes por páginas entregues e 
faturadas ao longo dos últimos anos, atingindo 27,9 % em 2020 (36,3 % em 2019), o que significa que 
as marcas da UE continuam a ser um dos principais produtos da carteira do Centro, embora seja um 
produto que revela uma significativa tendência descendente. Em termos de páginas entregues, as 
marcas da UE representaram 50,9 % do volume total, ou seja, ligeiramente inferior a 2019 (58,6 %). 
 
A execução orçamental das autorizações no que respeita às despesas foi de 94,2 %, ou seja, um 
resultado quase igual ao de 2019 (94,4 %). 
 
O indicador relativo aos atrasos nos pagamentos por parte dos clientes do Centro é ligeiramente superior, 
havendo a registar 67 atrasos de pagamento em 2020, comparativamente a 60 em 2019. Em média, no 
final de cada mês havia sete pagamentos em atraso (três por mês, em 2019). O período médio de 
cobrança de receitas é de 26 dias, significativamente inferior aos 45 dias estipulados.  Verificou-se em 
2020 um aumento no número de pagamentos em atraso aos prestadores de serviços linguísticos, com 
75 pagamentos efetuados após o prazo legal (19 pagamentos em 2019), embora o atraso médio fosse 
inferior a três dias. Em 2020, com 22 dias, o atraso médio nos pagamentos aos prestadores de serviços 
linguísticos manteve-se estável, em comparação com 2019. 
 
O resultado final do orçamento para 2020 representou 2,2 milhões de EUR, ou seja, mais 5,1 milhões de 
EUR do que o previsto no orçamento inicial. Na receita orçamental, está igualmente incluída a receita 
obtida através do mecanismo de pagamento antecipado, que ascendeu a 1,4 milhões de EUR 
(347 179 EUR em 2019). Após ter em consideração a anulação das dotações transitadas de 2019 
(0,4 milhões de EUR), as movimentações nas reservas (3,9 milhões de EUR) e o resultado da execução 
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orçamental transitado de 2019 (2,1 milhões de EUR), o saldo final do resultado da execução orçamental 
a transitar para 2020 é de 4,1 milhões de EUR. Este excedente aumentará a reserva para a estabilidade 
dos preços em 2021. 

3.4. Resultados do controlo 

A execução orçamental global em 2020 foi de 42,1 milhões de EUR, o equivalente a 94,2 % do orçamento 
total nos Títulos 1-3. Isto significa que a meta de 94 % para o exercício foi atingida. O Título 1 tem um 
nível de execução de 95,7 %, o Título 2 atingiu 85,9 % e o Título 3 atingiu 96,4 %. De modo a assegurar 
uma sólida gestão financeira, o Centro elabora relatórios orçamentais mensais e trimestrais. Todos os 
meses são efetuadas e comunicadas à Direção do Centro diversas análises, tais como as relativas à 
execução em termos de receitas e despesas. Para esta atividade, o Centro estabeleceu um conjunto de 
indicadores, apresentados no Quadro 1 infra. 
 

Quadro 1: Indicadores de controlo orçamental 
Nome do indicador Meta para 2020 Resultado 2020 
Orçamento – Execução de autorizações 94 % 94,2 % 
% de erros técnicos relativos às autorizações corrigidos 
antes da autorização 

10 % 6,4 % 

% de erros técnicos relativos aos pagamentos corrigidos 
antes da autorização 

1 % 0,9 % 

% de erros técnicos relativos às ordens de cobrança 
corrigidos antes da autorização 

4 % 2,8 % 

Controlos ex post: ordens de pagamento verificadas com 
erros detetados 

1,5 % 0 % 

Controlos ex post: notas de encomenda com erros 
detetados 

1 % 0 % 

3.5. Custos e benefícios dos controlos 

Tal como definido nas Normas de Controlo Interno do Centro (CT/CA-025/2017/01EN), o Princípio 
10, no âmbito das Atividades de Controlo, é «o Centro de Tradução seleciona e desenvolve 
atividades de controlo que contribuem para a mitigação de riscos, tendo em vista a realização de 
objetivos a níveis aceitáveis». 
Para serem eficazes, os controlos devem ser adequados à concretização dos resultados 
pretendidos ou esperados. Para serem eficientes, os controlos devem ser realizados da melhor 
forma possível, como o menor desperdício de tempo e de esforços, rentabilizando ao máximo os 
recursos disponíveis. Apesar de os controlos precisarem de ser considerados primeiro em termos 
da sua eficácia e eficiência, o custo dos controlos («economia») é outro elemento fundamental que 
tem de ser tido em conta, atendendo aos constrangimentos em termos de recursos humanos e 
financeiros.  Para serem eficazes em termos de custos, os controlos têm de atingir o equilíbrio 
certo entre a eficácia, a eficiência e a economia. 
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Em linha com a Comunicação da Comissão sobre as orientações relativas aos relatório anual de 
atividades consolidado (RAAC)6, a fim de comunicar sobre o equilíbrio entre a eficácia, a eficiência 
e a economia dos controlos, o Centro identificou indicadores relevantes relativos à eficácia, à 
eficiência e ao custo dos controlos. Estes indicadores foram estabelecidos nas seguintes áreas: 

1. Controlos sobre transações financeiras na rubrica orçamental 3000. 
2. Controlos de qualidade (CQEP) das traduções entregues aos clientes.  
3. Reclassificação dos contratantes externos. 
4. Verificações do processo de adjudicação de contratos. 
5. Avaliação(ões) ex ante dos principais projetos/iniciativas do Centro. 

Os indicadores acima referidos foram criados em linha com as orientações relevantes7 relativas à 
relação custo-eficácia dos controlos emitidas pela DG BUDG. 
Estes controlos têm uma dimensão operacional que abrange atividades associadas à execução 
do orçamento, e são aplicáveis tanto aos aspetos operacionais como aos aspetos financeiros das 
operações. Além disso, os controlos podem assumir uma perspetiva ex ante ou ex post, e o seu 
objetivo consiste em proporcionar uma fiabilidade razoável quanto à legalidade e à regularidade 
das transações subjacentes. 
O Centro quantifica o esforço relativo às atividades abrangidas pelos indicadores acima referidos 
conforme listados no Anexo III, recorrendo a dados do seu sistema de alocação de atividades e 
recursos (SARA). Outros custos incorridos (por exemplo, custos externos) são adicionados ao 
custo destes esforços. 
Contudo, tendo em conta que o SARA foi introduzido somente em dezembro de 2020, o Centro 
não possui dados adequados relativos a 2020 que lhe permitam determinar os custos dos 
controlos acima referidos, relativamente a 2020. Por este motivo, os campos relevantes no Anexo 
III contêm uma entrada pro memoria (p.m.). 
Por conseguinte, as estimativas dos custos e benefícios dos controlos evoluirão ao longo do 
tempo, à medida que o Centro for recolhendo e acumulando mais dados sobre esta matéria. 
 

CAPÍTULO 4 
DELEGAÇÃO E SUDELEGAÇÃO DOS PODERES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

Todos os gestores orçamentais delegados e subdelegados do Centro leram a Carta dos gestores 
orçamentais e estão bem cientes dos seus deveres e responsabilidades. Todos os anos, em janeiro, têm 
de emitir uma declaração de fiabilidade relativa às operações orçamentais que desenvolveram no ano 
anterior. Esta é enviada ao Chefe de Secção de Assuntos Jurídicos e ao Coordenador do Controlo Interno. 
 
                                                      
6 Comunicação da Comissão sobre o reforço da governação dos órgãos da União ao abrigo do artigo 70.º do Regulamento 
Financeiro 2018/1046 e sobre as orientações relativas ao Documento Único de Programação e ao Relatório de Atividades 
Anual Consolidado. Bruxelas, 20.4.2020, C(2020) 2297 final 

7  Guidance on the estimation, assessment and reporting on the cost-effectiveness of controls [Orientações relativas à 
estimativa, avaliação e comunicação sobre a relação custo-eficácia dos controlos]. DG BUDG Edição atualizada – novembro 
de 2019. 
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As delegações e subdelegações estão associadas à duração do mandato do Diretor e na prática estas 
delegações são exercidas no âmbito do ABAC.  
 
Tal como estipulado nas delegações, o gestor orçamental delegado elabora um relatório trimestral 
relativo às operações financeiras sob a sua delegação. Este relatório é enviado ao gestor orçamental 
sobre cada autorização orçamental iniciada durante o período abrangido pelo relatório, e no quadro das 
autorizações orçamentais globais ou provisórias, sobre qualquer compromisso jurídico [contrato-quadro, 
contratos específicos ou simplificados [notas de encomenda)] iniciado durante o período a que se refere 
o relatório, com base nas referidas autorizações e compromissos. 
 
Todos os anos, é realizado, pelo menos, um exercício de reconciliação, com vista a verificar a existência 
de inconsistências entre as delegações e os direitos de acesso no ABAC. 
 
Sempre que é identificada alguma fragilidade, o processamento das delegações e delegações é objeto 
de melhoria. 
 

CAPÍTULO 5 
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Na sequência de uma decisão da autoridade orçamental, o quadro de pessoal para 2020 manteve 
193 lugares. No final de 2020, o Centro empregava 185 elementos, designadamente, 47 funcionários e 
138 agentes temporários. 
 
Em 2020, o Centro nomeou um funcionário e recrutou doze agentes temporários e sete agentes 
contratuais com contratos a longo prazo, sendo cinco agentes contratuais no âmbito do GF III e dois 
agentes contratuais no âmbito do GF IV. Recrutou também um agente contratual com contrato a curto 
prazo no âmbito do GF IV.  O Centro geriu 14 contratos de pessoal interino (6 efetivos) ou 4.1 
equivalentes a tempo inteiro (ETI)). A seleção de estagiários foi suspensa em 2020 devido à pandemia 
da COVID-19. 
 
Em 2020, o Centro organizou um concurso interno (administrador linguístico tendo como língua principal 
o português), três procedimentos de seleção externos para agentes temporários, três procedimentos de 
seleção interagências para agentes temporários, um procedimento de seleção externo para agente 
contratual e dois procedimentos de seleção para agentes contratuais com base nas listas do EPSO. Para 
além disto, foram publicadas sete ofertas de emprego internas para funcionários e agentes temporários 
e um lugar vago interinstitucional. Foram recebidas 327 candidaturas para os vários processos de 
seleção. 
 
No que toca à formação do pessoal, foram realizados 305 cursos de formação individuais em 2020 
(estavam planeados 435 cursos individuais), correspondentes a uma execução de 70,11 % do plano de 
formação. O Centro também organizou os seguintes cursos de formação em grupo, a nível interno: lidar 
com elementos do pessoal com desempenho insuficiente, arquivar e fechar ficheiros no nomcom/ARES 
e cursos de línguas ou seminários e oficinas sobre linguística (três cursos interinstitucionais de francês, 
três cursos interinstitucionais de alemão, dois cursos sobre escrita em inglês e um curso individual de 
inglês). Em 2020 foram também organizadas a nível interno sessões de formação sobre pós-edição de 
resultados de textos produzidos por tradução automática, bem como sobre legendagem e edição, ARES 
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para utilizadores frequentes, um curso para editores de transcrições e uma apresentação sobre o cálculo 
de salários. 
 
No final de 2020, o Centro realizou um novo exercício de análise comparativa. O pessoal operacional e 
neutro (finanças/controlo e linguística) ascendeu a 81,8 % em 2020. Esta percentagem foi semelhante à 
verificada em 2019 (80,8 %). Consultar o anexo IV para mais pormenores. 
 

CAPÍTULO 6 
ESTRATÉGIA SOBRE GANHOS DE EFICIÊNCIA 

Durante 2020, o Centro centrou-se na implementação de ganhos de eficiência em diferentes domínios 
que exigiam especial atenção, com vista a tornar o Centro mais orientado para o cliente, assegurar um 
funcionamento otimizado da agência apesar das circunstâncias, aumentar o foco na melhoria e na 
modernização de determinados processos, e fazer mais a nível ambiental. 
 
Em resultado, o Centro otimizou progressivamente a sua estrutura e os seus métodos de trabalho, e 
implementou medidas com vista a melhorar a relação custo-eficácia do seu modelo de atividade, por 
exemplo, através da introdução das ferramentas da Comissão (ABAC, SYSPER, MIPS e ARES). Em 
2020, o Cento introduziu o Systal, uma nova ferramenta de TI de seleção eletrónica e recrutamento que 
abrange todas as fases dos procedimentos de seleção e que aumenta a eficiência e reforça a fiabilidade 
e disponibilidade dos dados dos candidatos. O sistema, que contribui igualmente para o objetivo do 
Centro de se tornar isento de papel, entrou em vigor em setembro de 2020, tendo os primeiros quatro 
anúncios de vagas sido publicados em outubro de 2020. 
 
Com vista a modernizar a gestão de competências, o Centro lançou o eCV, uma base de dados de 
competências do pessoal. O eCV é um módulo no Sysper, onde os membros do pessoal podem divulgar 
os seus perfis no âmbito do Centro. A base de dados oferece à Direção e à secção de RH a possibilidade 
de pesquisar perfis específicos e de estabelecer a sua correspondência com necessidades operacionais. 
Prevê-se que o eCV passe a fazer parte integral dos processos de RH e contribua para uma maior 
eficácia e eficiência da gestão do pessoal e da orientação profissional.  
 
O Centro tomou medidas para a adoção das tecnologias da informação para o seu trabalho administrativo, 
através da introdução das soluções de contratação eletrónica e de faturação eletrónica. Em dezembro 
de 2020, foi plenamente implementado um mecanismo de assinatura eletrónica utilizando o instrumento 
ARES internamente e para os documentos trocados com a Comissão Europeia. Este mecanismo facilita 
e torna mais rápidos os procedimentos de assinatura e aumenta a eficiência. 
 
O Centro concluiu com êxito a reengenharia da sua metodologia Contabilidade por atividade (CpA) e 
Orçamentação por atividade (OpA) e está agora apto a ter informações mais precisas sobre o custo 
efetivo dos seus produtos e serviços de uma forma transparente. Em 2020, o modelo de OpA foi utilizado 
para realizar diversas simulações, como no caso do cálculo do impacto da nova estrutura de preços ou 
do preço de novos serviços. 
 
Em dezembro de 2020, foi lançado um novo sistema para acompanhamento das atividades realizadas 
pelo pessoal. Este passo foi essencial para ajudar o Centro a obter um melhor entendimento quanto ao 
tempo e aos recursos utilizados em diferentes atividades e produtos. Por conseguinte, irá permitir ao 
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Centro definir e alinhar os preços faturados pelos seus serviços atuais e futuros em função dos custos 
de produção reais. 
 
A melhoria da qualidade das memórias de tradução do Centro, mediante a manutenção regular e a 
integração da tradução automática no fluxo de trabalho do Centro contribui para a consistência dos 
documentos, melhora a garantia da qualidade e resulta em ganhos de eficiência. No contexto do plano 
de transformação do Centro/DIP, a funcionalidade de atualização das memórias de tradução foi 
disponibilizada a todos os clientes através do Portal do Cliente. Os clientes podem agora enviar ficheiros 
bilingues e atualizar automaticamente as memórias de tradução do Centro, o que, por seu turno, se 
traduzirá numa maior eficiência. 
 
Em 2020, foi dada continuidade aos esforços de melhoria do eCdT, a ferramenta de gestão do fluxo de 
trabalho do Centro. As automatizações introduzidas ao longo do tempo reduziram o tempo despendido 
em pré-tratamento, tratamento intermédio e pós-tratamento, monitorização do serviço, distribuição do 
trabalho e externalização. O fluxo de trabalho de tradução foi atualizado por forma a incluir o 
desenvolvimento e a integração de tradução personalizada e tradução automática. O Centro também 
integrou a tradução automática nos segmentos fornecidos aos prestadores de serviços linguísticos 
externos. Este procedimento irá aumentar a eficiência do modelo de externalização do Centro. 
 
Durante os últimos anos, o Centro melhorou os seus processos internos e agora utiliza a mesma 
tecnologia de conversão de voz em texto para a transcrição, a transcrição automática e a legendagem, 
com claras sinergias entre os três serviços e ganhos importantes em termos de eficiência. Em 2020, o 
Centro mudou a ferramenta de legendagem. A mesma tecnologia de conversão de voz em texto é agora 
utilizada tanto para a legendagem como para o novo serviço de transcrição lançado no final de junho de 
2020. A externalização do serviço é, agora, mais fácil, e os prazos de entrega aos clientes foram 
reduzidos. 
 
Por forma a atingir ganhos de eficiência e implementar a redução de lugares exigida pela Autoridade 
Orçamental, o Centro deu início à otimização da sua estrutura e reduziu os lugares do seu quadro de 
pessoal, de 233 lugares em 2009 para 193 lugares em 2018. Continua a manter o mesmo número de 
lugares (embora esta situação possa alterar-se, em virtude da criação de uma equipa de tradução 
irlandesa). Em resultado, o Centro viu-se obrigado a otimizar os seus métodos de trabalho, para poder 
dar resposta aos novos desafios e exigências apresentados pelos seus clientes e partes interessadas, e 
a fazer mais com menos. A fim de reduzir este esforço e fardo adicionais sobre o pessoal, foi necessário 
proceder a uma evolução tecnológica profunda, tanto nos serviços operacionais como nos serviços de 
apoio. Simultaneamente, o Centro teve de se adaptar e inovar. Para que as novas tecnologias possam 
ser adotadas, é necessária uma gestão da mudança. O pessoal do Centro precisa de formação com vista 
a atualizar as suas competências e conhecimentos especializados, por forma a poderem utilizar 
eficazmente os novos serviços oferecidos aos clientes.  Desta forma, as mudanças em matéria de 
tecnologia permitiram um aumento da eficiência e da produtividade. 
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CAPÍTULO 7 
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDITORIA DURANTE O ANO DE 

REFERÊNCIA 

7.1. Serviço de Auditoria Interna (SAI) 

O Centro nunca recebeu qualquer recomendação crítica do Serviço de Auditoria Interna (SAI) da 
Comissão Europeia. 
Em novembro de 2020, o SAI realizou uma auditoria ao planeamento e à orçamentação no Centro de 
Tradução dos Organismos da UE (CdT). O objetivo da auditoria era avaliar a adequação da conceção e 
a eficácia e eficiência dos sistemas de gestão e controlo em vigor no Centro nos processos de 
planeamento e orçamentação. O relatório Advance Draft Audit Report (ADAR) da auditoria deverá ser 
entregue em março de 2021. 

7.2. Estrutura de Auditoria Interna (EAI, se aplicável) 

O Centro não dispõe atualmente de uma Estrutura de Auditoria Interna. 

7.3. Tribunal de Contas Europeu (TCE) 

No final de 2020, o Centro ainda não tinha recebido um parecer sobre as contas anuais de 2020. No seu 
relatório sobre as contas anuais do Centro relativas ao exercício de 2019, o Tribunal emitiu os seguintes 
pareceres: 

• Opinião sobre a fiabilidade das contas: «Na opinião do Tribunal, as contas do Centro relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 refletem fielmente, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, a sua situação financeira nessa data, bem como os resultados das 
suas operações, fluxos de caixa e variação da situação líquida do exercício então encerrado, em 
conformidade com as disposições do seu Regulamento Financeiro e as regras contabilísticas 
adotadas pelo contabilista da Comissão. Estas baseiam-se nas normas de contabilidade 
internacionalmente aceites para o setor público.» 

• Opinião sobre a legalidade e a regularidade das operações subjacentes às contas: «As receitas 
e os pagamentos subjacentes às contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.» 

Em 2019, parte da auditoria às contas anuais foi realizada por uma empresa de auditoria privada. Com 
base no processo de concurso organizado em 2017 para a prestação de serviços de assistência técnica 
no domínio das auditorias, as contas anuais do Centro relativas a 2019 foram, pela segunda vez, 
auditadas pelo auditor externo Baker Tilly. 
 
No seu relatório de auditoria sobre as contas anuais do Centro relativas ao exercício de 2019, a Baker 
Tilly expressou a seguinte opinião: «Na nossa opinião, as contas finais da Agência refletem fielmente, 
em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2019, 
bem como os resultados das suas operações e fluxos de tesouraria relativos ao exercício encerrado 
nessa data, e foram preparadas de acordo com o seu Regulamento Financeiro e de acordo com as regras 
contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão e as normas internacionais de contabilidade do 
setor público, conforme emitidas pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor 
Público». 
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7.4. Auditorias da qualidade 

As auditorias da qualidade concluídas com êxito em 2020 forneceram garantias adicionais à Direção do 
Centro relativamente à conformidade, à eficácia e ao funcionamento dos processos e procedimentos 
auditados. 
Não foram observados desvios significativos relativamente aos processos e procedimentos auditados 
em 2020. Não obstante, foi formulada uma série de sugestões e recomendações que foram incluídas 
nos planos de ação correspondentes, com vista à sua otimização. 

CAPÍTULO 8 
SEGUIMENTO DADO ÀS RECOMENDAÇÕES E PLANOS DE AÇÃO PARA AS 

AUDITORIAS E AVALIAÇÕES 

Serviço de Auditoria Interna (SAI) 
Em 2020, não foram realizadas auditorias de seguimento pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI). 
 
Das quatro recomendações abertas no início de 2020, foi declarado ao SAI que uma delas se encontrava 
pronta para análise, ao passo que as restantes três se mantiveram abertas. Todas as quatro 
recomendações dizem respeito à auditoria do SAI realizada em 2019 ao eCdT, a ferramenta de gestão 
de fluxo de trabalho para gerir os pedidos de traduções de clientes. Todas as quatro recomendações 
foram priorizadas pelo SAI como Importantes. As restantes três recomendações abertas foram 
encerradas no final de 2020. 
 
Estrutura de Auditoria Interna (EAI) 
O Centro não dispõe atualmente de uma Estrutura de Auditoria Interna. 
 
OLAF 
Nos últimos anos, o Centro de Tradução não recebeu qualquer recomendação específica do OLAF. 

CAPÍTULO 9 
SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DA AUTORIDADE DE QUITAÇÃO 

Na sequência das observações do Parlamento Europeu sobre a decisão de quitação relativa ao exercício 
de 2018, o Centro apresentou a sua resposta ao Parlamento. Das dez observações feitas pelo 
Parlamento, foram concluídas as ações para cinco delas, e cinco estão em curso. 

Estão em curso as seguintes ações relativas ao desempenho: 
• O Parlamento Europeu convidou o Centro a desenvolver melhor os indicadores de desempenho 

para avaliação do resultado e do impacto das suas atividades, com vista a obter aconselhamento 
qualitativo sobre a forma de proporcionar mais valor acrescentado aos resultados do Centro e 
melhorar o modelo de atividade do Centro. 
O Centro respondeu que, atendendo a que a sua principal missão consiste em fornecer 
traduções e serviços linguísticos relacionados às instituições, agências, organismos e órgãos da 
UE, utiliza indicadores de recursos e de resultados para assegurar a execução das suas ações 
planeadas e para avaliar se as suas atividades atingiram os objetivos ou resultados pretendidos.  
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Estes indicadores medem os resultados diretos associados às atividades empreendidas pelo 
Centro. 
O Centro também estabeleceu indicadores-chave de desempenho estratégicos (SKPI) 
associados à sua Estratégia para 2016-2020.  Os SKPI do Centro têm perspetivas 
multidirecionais, combinando as do quadro de resultados harmonizado e as cinco áreas de 
sustentabilidade. 
Em resultado do seu plano de transformação, o Centro oferece novos tipos de serviços 
linguísticos adaptados às necessidades dos clientes. 

 
• O Parlamento Europeu apelou ao Centro para que adotasse um modelo de atividade sustentável 

em conformidade com o plano de transformação elaborado no seguimento do estudo externo; 
além disso, incentivou o Centro a executar na totalidade as ações que contribuiriam para adaptar 
o novo modelo de atividade à evolução tecnológica, tais como os projetos de tradução na Web 
e de reconhecimento de voz. 
O Centro respondeu que o plano de transformação implementaria um modelo de atividade 
financeiramente sustentável com base em tecnologias de tradução e a prestação de serviços de 
valor acrescentado aos clientes. Os diversos projetos e ações do plano de transformação 
abrangem os seguintes domínios: tecnologia da tradução, recursos humanos, qualidade e 
orientação para o cliente, e aspetos institucionais. O plano de transformação abrange cinco 
projetos de TI: Reforço da Qualidade, Tradução Automática, Reconhecimento de Voz e Tradução 
na Web, Modernização dos Sistemas de Tradução IP, e Modernização das Infraestruturas de TI. 
A implementação tanto do plano de transformação como dos projetos está a ser objeto de 
monitorização e de elaboração de relatórios. 
 

• O Parlamento Europeu expressou a sua preocupação pelo facto de o Centro não ter concluído 
o plano de combate à fraude, cuja implementação estava prevista para o final de 2018 e cuja 
taxa de execução se situava nos 66 %, em 2018; instou o Centro a acelerar a execução desse 
plano. 
O Centro respondeu que as ações do plano de combate à fraude que não tinham sido finalizadas 
em 2018 haviam sido adicionadas ao conjunto de novas medidas contempladas no plano de 
combate à fraude de 2019-2020. Este conjunto de medidas deverá ficar concluído no final de 
2020. 

 
Está em curso a seguinte ação relativa à adjudicação de contratos: 

• No que diz respeito aos procedimentos relativos à adjudicação de contratos, o Centro introduziu 
a faturação eletrónica, mas não as ferramentas de de concursos eletrónicos e de apresentação 
eletrónica lançadas pela Comissão. O Parlamento Europeu apelou ao Centro para que 
introduzisse todas as ferramentas necessárias para gestão dos procedimentos de adjudicação 
de contratos e informasse a Autoridade de quitação sobre a sua implementação. 
O Centro replicou que a ferramenta de concursos eletrónicos entrou em vigor no Centro de 
Tradução em 2019, e que a ferramenta de apresentação eletrónica deveria ter entrado em vigor 
no início de 2020, mas foi adiada devido à crise da Covid-19. 

 
Outras observações: 

• O Parlamento Europeu incentivou o Centro a concretizar a digitalização dos seus serviços. 
O Centro respondeu que, no contexto da revolução que está em curso no domínio da tradução, com 
a utilização generalizada da tradução automática, concentrou os seus esforços no aumento da sua 
produtividade e no nível dos seus serviços. O modelo de atividade sustentável que está a ser 
desenvolvido tem por base a utilização de tecnologias linguísticas de ponta e os conhecimentos 
especializados do pessoal do Centro. 
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CAPÍTULO 10 
GESTÃO AMBIENTAL 

O Centro não possui atualmente um certificado ISO 14001 ou EMAS, mas a organização está a estudar 
a possibilidade de dar início ao procedimento num futuro próximo. Não obstante, o Centro está 
empenhado em melhorar continuamente o seu desempenho ambiental e recorre aos princípios gerais da 
EMAS e da ISO 14001 nas suas práticas diárias. Neste espírito, o Centro compilou a sua Análise 
Ambiental Inicial em 2020. 
 
A separação de resíduos e a reciclagem são possíveis em diversos locais em todas as instalações e os 
membros do pessoal tiram partido desta oportunidade. O Centro separa/recicla papel, vidro, plásticos, 
resíduos orgânicos e pilhas e, em reconhecimento dos seus esforços, foi-lhe atribuído, mais uma vez, o 
certificado SuperDrecksKëscht em abril de 2020 (uma iniciativa ambiental luxemburguesa), válido até 
março de 2022. 
 
No que diz respeito aos aparelhos de ar condicionado e aos frigoríficos, o Centro aplica a manutenção 
de prevenção, não tendo sido registadas perdas de refrigerante em 2020. 
 
O Centro esforça-se por dar o exemplo neste domínio, e em 2020 substituiu o veículo da agência, com 
motor alimentado a gasolina, por um veículo híbrido. Além disso, o Centro iniciou negociações com o 
proprietário do edifício, para disponibilização de mais estações de carregamento para veículos elétricos. 
 

CAPÍTULO 11 
AVALIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO 

2020 foi um ano excecional em muitos aspetos. Em primeiro lugar, foi o último ano do plano de 
transformação com base no «Study on the Translation Centre as the Shared Linguistic Service Provider 
for the EU Agencies and Bodies» de 2017. O estudo concluiu que havia necessidade de mudanças para 
conferir sustentabilidade a longo prazo ao Centro e que a tecnologia era um fator-chave. Ao chegar ao 
fim do plano de transformação, o Centro está a surgir como um prestador de serviços linguísticos da UE 
orientado para o futuro. Está equipado com tecnologias de ponta baseadas na AI, mais concretamente 
na tradução automática neural e na tecnologia de conversão de voz em texto, e pronto para oferecer 
uma gama de serviços linguísticos mais alargada, de forma eficiente e eficaz em termos de custos. 
 
Em segundo lugar, em março de 2020 a epidemia da Covid-19 ocupou um lugar de destaque e 
representou um grave desafio à continuidade dos serviços do Centro. Por forma a evitar interrupções 
desde o início da pandemia, o Centro teve de tomar medidas imediatas em termos de regras internas, 
fluxo de trabalho, organização do trabalho e infraestrutura de TI. A flexibilidade e a boa-vontade do 
pessoal permitiram ao Centro assegurar a continuidade da produção, e os prazos e as expectativas em 
matéria de qualidade foram sempre cumpridos. O impacto da crise não foi sentido pelos clientes porque 
o Centro nunca deixou de cumprir as suas obrigações. Apesar das condições de trabalho excecionais, 
os projetos de transformação continuaram a ser implementados e foram cumpridos e executados 
atempadamente, em linha com os objetivos de produção. 
 
Após alguns anos de défices orçamentais, os resultados do final de 2020 revelam um total equilíbrio 
orçamental e um aumento da reserva para a estabilidade dos preços. Isto foi conseguido apesar das 
perturbações causadas pela Covid-19, e o seu investimento nos projetos foi incluído no plano de 
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transformação. Em termos globais, a Direção considera que 2020 representa um ponto de viragem para 
o Centro e oferece uma sólida base para o seu futuro. 
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PARTE I I  B.  AVALIAÇÕES EXTERNAS 

Em 2020, não foram efetuadas avaliações externas do Centro. 
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PARTE I I I .  
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS DE CONTROLO INTERNO 
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CAPÍTULO 1 
EFICÁCIA DOS SISTEMAS DE CONTROLO INTERNO 

3.1.1. Cumprimento das normas de controlo interno 
A Direção do Centro avaliou os principais controlos administrativos internos nas áreas de processo 
relativas a adjudicação de contratos, gestão financeira, gestão de recursos humanos, administração geral, 
apoio geral e processos de TI, governação e planeamento estratégico e programação (incluindo 
monitorização e comunicação), e concluiu que existiam e estavam em funcionamento em todos os cinco 
componentes do quadro de controlo interno. (8) 

Figura 7: Conformidade com os princípios de controlo interno, por componente 
 

 
 
3.1.2 Eficácia dos sistemas de controlo interno 
A Direção do Centro analisou a eficácia da aplicação das características dos 17 princípios relativos às 
cinco componentes do seu quadro de controlo interno. 

Figura 8: Eficácia dos princípios de controlo interno 

 
 
No âmbito da componente da avaliação de riscos, no que diz respeito à estrutura operacional, o Centro 
não consegue aplicar a mobilidade obrigatória devido à sua dimensão. O número de titulares de cargos 
com funções sensíveis é limitado a oito. Seis deles ocupam o lugar há menos de cinco anos. Um deles 
ocupa o lugar há sete anos. Contudo, a Direção do Centro considerou que a experiência a longo prazo 
e os resultados positivos das auditorias proporcionaram evidências suficientes de que o risco estava bem 
mitigado e considerou que os controlos de mitigação e as verificações adicionais em vigor reduziram o 
risco até atingir um nível aceitável. 
 

                                                      
8 Anexo 1 - Quadro de controlo interno e requisitos conexos da decisão relativa às normas de controlo interno para o Centro 
de Tradução (CT/CA-025/2017/01). 
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A epidemia de COVID-19 constitui um desafio sem precedentes, com consequências organizacionais 
como a obrigação de garantir um distanciamento físico seguro, para evitar o incumprimento do dever de 
cuidado que o Centro tem em relação ao seu pessoal. Em 2020, foi processada uma exceção ex ante 
em conformidade com o procedimento para registo de exceções. O Centro introduziu um procedimento 
isento de papel para a menção «conforme com os factos» («Conforme aux faits») das transações 
pertencentes à rubrica orçamental 3000 «Serviços de tradução externos» e solicitou aos seus 
prestadores de serviços de tradução externos que enviassem todas as suas faturas em formato 
eletrónico, em vez de em suporte papel. 
 
O gestor orçamental teve em consideração o facto de o Centro funcionar principalmente com contratos-
quadro com prestadores de serviços linguísticos externos para externalização de serviços linguísticos. 
Estes contratos têm uma duração máxima de quatro anos. Atualmente, existem 797 contratos-quadro 
que foram assinados no âmbito de quatro grupos temáticos.  Em 2020, estes contratos foram utilizados 
para 86,58 % das operações de externalização do Centro. Os restantes 13,42 % consistem em contratos 
individuais celebrados através de procedimentos por negociação sem a publicação de anúncios do 
contrato. 
 
As insuficiências suscitadoras de reservas incidem sobre as garantias razoáveis relativas à utilização 
dos recursos, a uma gestão financeira sólida ou à legalidade e regularidade das operações subjacentes. 
Essas insuficiências podem ser definidas com base em critérios quantitativos ou qualitativos. No que se 
refere aos critérios quantitativos que devem presidir à decisão de incluir uma reserva, foi aplicado como 
referência o limite de 2 % do orçamento gerido em 2020 para definir a materialidade. O limite de 
materialidade de 2 % do orçamento de 46 804 684 EUR equivale a 936 094 EUR. Esse limiar foi atingido 
pelo valor da rubrica orçamental 3000 (10 410 000 EUR). 
 
Para a gestão da sua atividade de externalização, o Centro tem em funcionamento um sistema de fluxo 
de trabalho altamente automatizado, com um sistema de classificação integrado com base na avaliação 
do desempenho relativo a cada serviço prestado. Isto garante a seleção da proposta mais vantajosa em 
termos económicos. As avaliações técnicas de cada tradução externalizada efetuada por tradutores 
internos são também integradas no sistema do fluxo de trabalho, a fim de garantir a pista de auditoria. 
 
Os procedimentos por negociação de valor reduzido/muito reduzido permitem ao Centro dar resposta a 
pedidos de traduções em combinações linguísticas não abrangidas pelos contratos-quadro. Nesses 
casos, o convite à apresentação de propostas é publicado num portal específico integrado no sistema de 
fluxo de trabalho automatizado no eCdT, e a ferramenta de gestão do fluxo de trabalho para gerir os 
pedidos de traduções por parte dos clientes garante a obtenção do preço mais vantajoso. 
 
A recente auditoria do SAI ao eCdT realizada em 2019 concluiu que os sistemas de gestão e de controlo 
interno criados pelo CdT para o processo de tradução e para o eCdT enquanto ferramenta de 
automatização do fluxo de trabalho, são, em geral, adequadamente concebidos, eficientes e eficazes. 
Não obstante essa conclusão positiva, os auditores identificaram quatro áreas importantes em que são 
recomendadas alterações para melhorar ainda mais o funcionamento eficaz do processo e dos controlos 
relacionados. Nenhuma dessas quatro recomendações foi classificada como «crítica» ou «muito 
importante». 
 
A taxa de erros técnicos detetados pelos agentes responsáveis pela verificação e corrigidos em anos 
anteriores relativamente à rubrica orçamental 3000 é muito reduzida. Face ao acima exposto, o Diretor 
decidiu, por conseguinte, que o sistema de controlo relativo à externalização e a cadeia de controlo estão 
adequadamente adaptados ao nível de risco aceite (incluindo controlos primários e secundários e 
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métodos de supervisão, bem como possíveis ações de compensação no âmbito do sistema), e que este 
sistema de controlo era globalmente eficaz, embora sejam necessárias algumas melhorias. 
 
Os controlos e verificações de supervisão não forneceram quaisquer provas de erros significativos e/ou 
recorrentes na comunicação de informação por parte dos departamentos, nos relatórios sobre a 
execução orçamental, nos relatórios do contabilista e nos relatórios financeiros, nos relatórios sobre as 
delegações, nos relatórios sobre recursos humanos, segurança, segurança da informação, proteção de 
dados pessoais, continuidade das atividades, qualidade das traduções ou controlo financeiro ex post. 
 
Os principais indicadores financeiros e não financeiros sobre a legalidade e regularidade e a boa gestão 
financeira (consultar Anexo IX – Principais indicadores e parâmetros) não revelam casos de controlos 
inadequados/ineficazes que exponham o Centro a riscos importantes. 
 
A Direção do Centro considerou que o resultado da revisão anual dos indicadores (ou seja, painéis de 
indicadores anuais) está alinhado com a matriz das responsabilidades para a execução e apresentação 
de relatórios sobre o programa de trabalho anual correspondente. Os indicadores (ou seja, a taxa de 
execução dos programas de trabalho anuais e da estratégia) demonstraram que as análises trimestrais 
de desempenho efetuadas pela Direção do Centro cumprem o objetivo de acompanhamento contínuo 
das atividades no Centro. 
 
As análises trimestrais de desempenho e eficácia, as análises regulares dos resultados do programa de 
trabalho e os relatórios mensais sobre a gestão de projetos constituem controlos fundamentais que têm 
vindo a ser cada vez mais incorporados na rotina de todos os departamentos. O processo de análise do 
desempenho funciona como deveria no Centro e facilita um acompanhamento eficaz da execução dos 
programas de trabalho e da estratégia anuais. Na medida em que o processo está em constante evolução, 
continuam a ser identificadas e abordadas melhorias em domínios como a robustez, a relevância e a 
análise dos indicadores, bem como a acessibilidade das respetivas provas. 
 
A Direção considerou que os resultados dos acompanhamentos não identificaram casos de controlos 
inadequados/ineficazes que tenham exposto o Centro a riscos importantes. No seguimento da análise, o 
Diretor concluiu que o processo de gestão de riscos e os processos isentos de papel envolvendo a 
assinatura eletrónica deveriam ser priorizados, por forma a acelerar a transformação digital do Centro. 
 
3.1.3 Prevenção, deteção e correção de fraude 
A estratégia antifraude foi aprovada pelo Conselho de Administração do Centro em outubro de 2016. No 
quadro da execução do plano de ação antifraude e a fim de aumentar a sensibilização para a fraude, 
foram organizadas sessões informativas sobre ética e integridade destinadas ao pessoal. Essas sessões 
são obrigatórias para os novos funcionários e são realizadas enquanto parte do programa de iniciação. 
 
As ações listadas no plano de ação antifraude para 2019-2020 foram concretizadas. Mais concretamente, 
em colaboração com elementos fundamentais do pessoal responsável, foi elaborada uma lista com sinais 
de alerta para as TI e as orientações relativas a despesas de deslocação em serviço foram revistas. 
 
A implementação do plano de ação antifraude está incorporada no plano de trabalho anual do Centro e, 
por conseguinte, é cuidadosamente monitorizada ao longo do ano.  
 
Em 2020, não se registaram casos de denúncia de irregularidades e não foram enviados dossiês ao 
OLAF. O Provedor de Justiça não recebeu quaisquer queixas relativas ao Centro em 2020. 
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No que diz respeito à prevenção de conflitos de interesses, todos os membros do Centro devem respeitar 
o Código Europeu de Boa Conduta Administrativa nas suas relações com o público e são desencorajados 
de terem contacto direto com os fornecedores de serviços linguísticos, para evitar eventuais conflitos de 
interesses. 
 
Tal é complementado com a política sobre prevenção e gestão dos conflitos de interesses do Centro, 
que tem por base o «Guia de orientação sobre a prevenção e a gestão de conflitos de interesses nas 
agências descentralizadas da UE». As declarações de conflitos de interesses são assinadas pelo pessoal 
quando inicia funções e durante os processos de seleção e contratação. 
 
O Diretor do Centro e os Chefes de Departamentos, além dos membros do Conselho de Administração, 
assinam declarações de conflitos de interesses que são publicadas no sítio Web do Centro. Além disso, 
também é realizado um exercício anual de controlos ex post das declarações de interesse dos membros 
do Conselho de Administração. 

CAPÍTULO 2 
CONCLUSÕES RELATIVAS À AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLO 

INTERNO 

Com base em todos os factos expostos nas secções anteriores, e à luz das opiniões expressas pelo 
Tribunal de Contas sobre a fiabilidade das contas e a legalidade e regularidade das operações 
subjacentes às contas, pode afirmar-se que o Centro opera num ambiente em que os riscos se encontram 
devidamente controlados. 
 
Tendo em conta que a pandemia introduziu fatores imprevisíveis, dinâmicos e desafiantes no seu 
ambiente de riscos, o Centro considera que os seus sistemas de controlo são, em termos globais, 
totalmente eficazes, apesar de ser necessário introduzir algumas melhorias para aumentar a resiliência 
do Centro. 
 
Além disso, os procedimentos de controlo instituídos garantem a legalidade e a regularidade das 
operações subjacentes, o que também garante que os recursos atribuídos às atividades descritas no 
presente relatório foram utilizados para os fins previstos e de acordo com os princípios da boa gestão 
financeira. 
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CAPÍTULO 3 
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RISCOS E PELA 

COORDENAÇÃO DO CONTROLO INTERNO 

Declaro que, em conformidade com a Decisão relativa às normas de controlo interno para o Centro de 
Tradução, comuniquei o meu parecer e as minhas recomendações relativamente à situação global do 
controlo interno no Centro de Tradução ao Diretor. 
 
Certifico, para os devidos efeitos, que as informações prestadas relativamente à situação global do 
controlo interno, incluídas na Parte II do Relatório Anual de Atividades e respetivos anexos, são, tanto 
quanto é do meu conhecimento, precisas e completas. 
 
 
Luxemburgo, 31 de janeiro de 2021 
 
(assinatura) 
Maurice Van Weyenberg 
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PARTE IV.  
GARANTIAS DA DIREÇÃO 

CAPÍTULO 1 
ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE APOIAM A GARANTIA 

A declaração de fiabilidade fornecida pelo gestor orçamental está estruturada em torno de quatro pilares 
ou «elementos basilares»: 
 
(1) Avaliação pela Direção (controlos e verificações de supervisão, resultados dos acompanhamentos e 

autoavaliações). 
(2) Garantias e/ou recomendações enunciadas por fontes independentes que procedem ao 

acompanhamento e à avaliação (proteção de dados, resultados de auditorias e avaliações durante o 
ano de referência). 

(3) Acompanhamento das reservas e dos planos de ação resultantes das auditorias de anos anteriores, 
e acompanhamento das observações da Autoridade de Quitação. 

(4) Garantias da Direção. 
 
(1) Avaliação pela Direção (controlos e verificações de supervisão, análises dos acompanhamentos e 
autoavaliações). 
 

 
Após uma análise criteriosa dos resultados dos controlos e verificações de supervisão e das 
análises dos acompanhamentos e autoavaliações, a Direção do Centro considerou que as ações 
executadas até ao momento davam garantias razoáveis quanto à arquitetura do sistema de 
controlo interno e ao correto funcionamento desse sistema como um todo, e o Centro considera 
que os seus sistemas de controlo são totalmente eficazes, em termos globais, apesar de serem 
necessárias algumas melhorias para melhorar a resiliência do Centro. 
 

(2) Garantias e/ou recomendações enunciadas por fontes independentes que procedem ao 
acompanhamento e à avaliação (proteção de dados, resultados de auditorias e avaliações durante o ano 
de referência). 
 

A proteção de dados é bem compreendida no Centro de Tradução, que é uma organização 
madura a este respeito. Mais concretamente, em 2020, o Centro não sofreu quaisquer violações 
de dados e não foi apresentada qualquer queixa ao responsável pela proteção de dados ou à 
AEPD relativamente ao tratamento de dados pessoais. 

 
(3) Acompanhamento das reservas e dos planos de ação resultantes das auditorias de anos anteriores, 
e acompanhamento das observações da Autoridade de Quitação. 
 

Nenhuma das restantes três recomendações abertas resultantes da auditoria do SAI realizada 
em 2019 registava atraso, no final de 2020. Das dez observações emitidas pelo Parlamento na 
decisão de quitação de 2018, cinco estavam em curso, mas registavam atrasos, devido à crise 
da COVID-19. 
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(4) Garantias da Direção. 
 

Nenhum gestor orçamental delegado ou subdelegado expressou quaisquer questões que 
possam suscitar preocupações. Todos os quatro Chefes de Departamento, bem como outros 
prestadores de garantia de qualidade (responsável local pela segurança informática, responsável 
pela proteção de dados, coordenador da continuidade das atividades) no âmbito da segunda 
linha de defesa (9) do controlo interno também apresentaram declarações sobre a adequação 
das atividades de controlo. 

CAPÍTULO 2 
RESERVAS 

Em consonância com os parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos pelo Centro para a 
definição dos critérios de materialidade que devem presidir à decisão de incluir qualquer reserva na 
Declaração de Fiabilidade Anual no contexto do relatório anual de atividades, o gestor orçamental do 
Centro não emitiu qualquer reserva. 
 

                                                      
9 MODELO DE TRÊS LINHAS DO IAI. Uma atualização das três linhas de defesa. Instituto de Auditores Internos, julho de 
2020 
«Leveraging COSO across the three lines of defense» – Instituto de Auditores Internos, julho de 2015. 
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PARTE V.  
DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE 

Eu, abaixo assinado, Benoît Vitale, Diretor interino do Centro de Tradução dos Organismos da União 
Europeia, 

Na minha qualidade de gestor orçamental, 

Declaro que as informações constantes do presente relatório anual de atividades consolidado de 2020 
são completas e fiáveis. 

Declaro ter uma garantia razoável de que os recursos afetados às atividades descritas no presente 
relatório foram utilizados para os fins previstos e de acordo com os princípios da boa gestão financeira, 
e de que os procedimentos de controlo existentes oferecem as garantias necessárias relativamente à 
legalidade e regularidade das operações subjacentes. 

Esta garantia baseia-se no meu juízo profissional e nas informações de que disponho no presente 
relatório, designadamente: 

A declaração de fiabilidade do final do ano emitida pelos gestores orçamentais delegados e 
subdelegados, com base nos conhecimentos adquiridos nas atividades de supervisão do funcionamento 
e da gestão correntes; 

Os resultados dos controlos ex post e das atividades de acompanhamento; 

Os resultados da autoavaliação anual realizada pela Direção relativamente ao sistema de controlo interno 
e à declaração do gestor responsável pela gestão de riscos e pela coordenação do controlo interno; 

As observações e recomendações do Serviço de Auditoria Interna; 

As ilações retiradas dos relatórios do Tribunal de Contas relativos aos exercícios anteriores. 

Confirmo não ter conhecimento de qualquer facto não mencionado no presente relatório que possa 
prejudicar os interesses da Agência. 

Luxemburgo, 12 de fevereiro de 2021 

(assinatura)
Benoît Vitale 
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ANEXO I – ESTATÍSTICAS RELATIVAS À ATIVIDADE PRINCIPAL 

A. Alterações nos volumes de tradução 1995-2020 

 

 
 
  

Documentos: 334 921 páginas

Marcas da UE 300 348 páginas

Total:  635 269 páginas
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B. Volume de documentos traduzidos, por cliente (em páginas) 
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C. Comparação da distribuição por língua de chegada 
  2020 2019 

Língua de 
chegada (UE 24) 

Classificação Páginas % Classificação Páginas % 

FR 1 39 366 11,75 % 1 37 301 12,81 % 

EN 2 27 018 8,07 % 3 21 856 7,50 % 

DE 3 23 563 7,04 % 2 22 077 7,58 % 

IT 4 17 358 5,18 % 5 14 974 5,14 % 

ES 5 16 651 4,97 % 4 15 213 5,22 % 

EL 6 13 945 4,16 % 11 9 615 3,30 % 

PT 7 13 116 3,92 % 6 10 588 3,64 % 

PL 8 11 586 3,46 % 15 9 224 3,17 % 

LT 9 11 523 3,44 % 21 8 954 3,07 % 

NL 10 11 373 3,40 % 10 9 678 3,32 % 

SK 11 11 308 3,38 % 14 9 255 3,18 % 

BG 12 11 271 3,37 % 17 9 142 3,14 % 

FI 13 11 069 3,30 % 8 9 814 3,37 % 

CS 14 10 999 3,28 % 19 9 126 3,13 % 

LV 15 10 971 3,28 % 20 8 986 3,09 % 

SV 16 10 902 3,26 % 18 9 139 3,14 % 

SL 17 10 846 3,24 % 7 9 837 3,38 % 

RO 18 10 842 3,24 % 9 9 729 3,34 % 

HR 19 10 539 3,15 % 13 9 402 3,23 % 

ET 20 10 488 3,13 % 12 9 493 3,26 % 

DA 21 10 424 3,11 % 16 9 222 3,17 % 

HU 22 10 339 3,09 % 22 8 794 3,02 % 

MT 23 9 279 2,77 % 23 7 242 2,49 % 

GA 24 2 567 0,77 % 26 1 715 0,59 % 

PAÍSES 
TERCEIROS 

 7 586 2,27 %  10 879 3,74 % 

  Total 334 921 100 %  291 249 100 % 
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  2020 

 
2019 

Língua-alvo (não UE*) Classificação Páginas % Classificação Páginas % 

TR_Turco 1 1 525 0,46 % 1 2 384,5 0,82 % 

NO_ Norueguês 2 1 478,5 0,44 % 4 1 563 0,54 % 

IS_ Islandês 3 1 226 0,37 % 6 1 050 0,36 % 

MK_ Macedónio 4 585 0,17 % 2 1 736 0,60 % 

AR_ Árabe 5 573 0,17 % 8 295 0,10 % 

RU_ Russo 6 547,5 0,16 % 9 171,5 0,06 % 

SR_ Sérvio - Cirílico 7 465,5 0,14 % 7 407 0,14 % 

SQ_ Albanês 8 451,5 0,13 % 5 1 120 0,38 % 

KA_ Georgiano 9 195,5 0,06 % 14 36,5 0,01 % 

ME_ Montenegrino 10 104,5 0,03 % 10 87 0,03 % 

ZH_ Chinês (Mandarim) 11 80 0,02 % 13 37,5 0,01 % 

JP_ Japonês 12 67 0,02 % 22 8 0,00 % 

UK_ Ucraniano 13 47,5 0,01 % 11 76,5 0,03 % 

BS_ Bósnio 14 46,5 0,01 % 12 69 0,02 % 

KO_ Coreano 15 38,5 0,01 % 23 7,5 0,00 % 

HE_ Hebraico 16 32,5 0,01 % 14 36,5 0,01 % 

FA_ Farsi 17 25,5 0,01 % 18 15 0,01 % 

KU_ Curdo 18 20 0,01 % 28 6 0,00 % 

PS_ Pastó 19 12 0,00 % 28 6 0,00 % 

TI_ Tigrínia 20 12 0,00 % 28 6 0,00 % 

UR_ Urdu 21 10 0,00 % 28 6 0,00 % 

BE_ Bielorrusso 22 5,5 0,00 % 17 18 0,01 % 

AZ_ Azerbaijanês 23 5 0,00 % 23 7,5 0,00 % 

HY_ Arménio 24 5 0,00 % 19 13,5 0,00 % 

ID_ Indonésio 25 4,5 0,00 % 25 7 0,00 % 

LB_ Luxemburguês 26 3 0,00 % 19 13,5 0,00 % 

BN_ Bengali 36   21 10,5 0,00 % 

CA_ Catalão 37   16 35,5 0,01 % 

KY_ Quirguiz 38   25 7 0,00 % 

TH_ Tailandês 39   27 6,5 0,00 % 

TK_ Turcomeno 40   32 3,5 0,00 % 
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  2020 
 

2019 

Língua-alvo (não UE*) Classificação Páginas % Classificação Páginas % 

VI_ Vietnamita 41   3 1 632 0,56 % 

Outra (AK, HI, PA, PH, PR, 
SI, SO, SW, TA)10  

42 19,5     

  Total 7 586 2,3 %  10 879 3,7 % 

 

D. Estatísticas relativas a prazos11 de tradução 

Cliente 
Número total 

de documentos 
entregues 

No prazo 
estipulado* 

Mais de 
15 minutos 

antes 

Entre 
15 minutos 
e 2 horas 

depois 

Menos de 
um dia 
depois 

Mais de 
um dia 
depois 

ACER 119 119 72    

ORECE 83 83 34    

CCE-EMPLOI 1 935 1 933 873 2   

CDT 925 919 520 3 3  

CDT-CA 336 336 235    

CEDEFOP 305 305 189    

CEPOL 84 84 62    

CHAFEA  1 160 1 160 525    

TJUE 3 3 2    

CONSELHO 21 21 20    

CR 12 12 6    

ICVV 202 202 141    

EC «Clean Sky» 2 2 2    

DG GROW 1 899 1 899 1 625    

DG JUST 1 372 1 371 594 1   

EACEA 186 186 66    

AESA 22 22     

EASME 44 44 18    

EASO 1 316 1 316 655    

EBA 713 713 379    

                                                      
10 AK (Acã), HI (Hindi), PA (Punjabi), PH (Filipino), PR (Dari), SI (Cingalês), SO (Somali), SW (Suaíli), TA (Tâmil) 

11 Neste contexto, «tradução» inclui os seguintes serviços faturados à página: tradução, edição, modificação e revisão. Este 
gráfico não inclui as marcas da UE, que têm um prazo contratual de entrega. 
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Cliente 
Número total 

de documentos 
entregues 

No prazo 
estipulado* 

Mais de 
15 minutos 

antes 

Entre 
15 minutos 
e 2 horas 

depois 

Menos de 
um dia 
depois 

Mais de 
um dia 
depois 

TCE 45 45 38    

BCE 44 43 29 1   

ECDC 1 599 1 599 978    

ECHA 3 755 3 531 779 224   

EC ECSEL 23 23 23    

AED 53 53 47    

AEPD 1 792 1 792 663    

AEA 729 729 262    

EEL2 20 20 3    

CESE 9 9 7    

AECP 569 569 280    

EFSA 403 402 266 1   

EIGE 205 203 104 2   

EIOPA 187 187 59    

EIT 48 48 2    

AET 178 178 113    

EMA 9 088 9 088 390    

EMCDDA 136 136 62    

EMSA 238 238 73    

ENISA 105 105 105    

DGTRAD - PE 7 7 7    

AFE 368 368 110    

ERC 22 22     

ESMA 384 383 213 1   

ETF 198 198 102    

EUIPO 7 226 7 224 3 340 2   

eu-LISA 208 208 123    

EU-OSHA 2 890 2 866 488 24   

EUROFOUND 1 101 1 100 539 1   

EUROJUST 870 866 528 4   

EUROPOL 100 100 56    

F4E 76 76 27    
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Cliente 
Número total 

de documentos 
entregues 

No prazo 
estipulado* 

Mais de 
15 minutos 

antes 

Entre 
15 minutos 
e 2 horas 

depois 

Menos de 
um dia 
depois 

Mais de 
um dia 
depois 

FRA 750 749 369 1   

FRONTEX 410 404 247 5 1  

GSA 69 69 69    

EC IMI 10 10     

INEA 17 17 9    

PROVEDOR DE 
JUSTIÇA 924 924 675    

OSGES 87 87 50    

REA 26 26 25    

EC S2R 46 46 8    

EC SESAR 27 27 26    

CUR 578 578 300    

Total 46 379 46 103 17 629 272 4 0 

Percentagem 100 % 99,4 % 38 % 0,6 % 0,008 % 0,0 % 

 
(*) «Entregues no prazo estipulado» inclui documentos entregues antes, no prazo estipulado, ou menos de 15 minutos depois 
desse prazo. 
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ANEXO II - ESTATÍSTICAS RELATIVAS À GESTÃO FINANCEIRA 

A. Orçamentos 
Título Designação Resultado da 

execução 
orçamental em 

2020 

Orçamento 
retificativo 2020** 

Orçamento inicial 
2020 

 Receita    

1 Pagamentos das agências, instituições, 
órgãos e organismos 

42 949 640 41 536 000 42 772 500 

2 Subvenção da Comissão  0 0 p.m. 

3 Cooperação interinstitucional * 628 653 664 600 664 600 

4 Outras receitas 371 022 710 000 624 750 

5 Excedente transitado do exercício 
financeiro anterior 

0 3 894 084 3 015 250 

6 Restituições 0 0 p.m. 

 Total geral 43 949 315 46 804 684 47 077 100 

 Despesas    

1 Pessoal 24 430 429 25 526 600 27 538 900 

2 Imóveis, equipamento e despesas 
diversas de funcionamento 

6 725 501 7 826 400 7 846 700 

3 Despesas operacionais 10 961 389 11 370 400 11 691 500 

10 Reservas 0 2 081 284 0 

 Total geral 42 117 319 46 804 684 47 077 100 

 
* A cooperação interinstitucional, tal como definida no título 3 das receitas orçamentais, inclui as receitas recebidas no âmbito 

da base de dados interinstitucional IATE. 
** Os números referem-se ao orçamento retificativo 2/2020. 

B. Receitas obtidas 
Análise comparativa da receita orçamental de 2020 e 2019 
 

Receitas orçamentais 2020 2019 Variação em % 
Receita total da atividade operacional 
principal 

43 578 293 36 618 889 19,00 % 

Receitas financeiras 0 11 299 -100,00 % 
Subvenções recebidas 243 250 243 250 0,00 % 
Outras despesas de funcionamento 127 772 414 678 -69,19 % 

Total de receitas orçamentais:  43 949 315 37 288 116 17,86 % 
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Receitas por rubrica orçamental 
 

Rubrica 
orçamental 

Agência Receita 2020 Receita 2019 Variação em 
EUR 

Variação 
em % 

1000 Agência Europeia do Ambiente (AEA) 313 654 273 645 40 009 15 % 
1001 Fundação Europeia para a Formação (ETF) 163 781 96 946 66 835 69 % 
1002 Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (OEDT) 
157 692 295 624 -137 933 -47 % 

1003 Agência Europeia de Medicamentos (EMA) 3 164 899 2 599 656 565 243 22 % 
1004 Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho (EU-OSHA) 
1 099 785 607 774 492 011 81 % 

1005 Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia (EUIPO) 

3 941 051 3 454 020 487 031 14 % 

1006 Marcas do EUIPO 12 168 538 13 272 441 -1 103 903 -8 % 
1007 Instituto Comunitário das Variedades Vegetais 

(ICVV) 
76 607 25 381 51 225 202 % 

1008 Agência da União Europeia para a Cooperação 
Policial (Europol) 

92 440 52 051 40 389 78 % 

1009 Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho 
(EUROFOUND) 

430 601 398 043 32 559 8 % 

1010 Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop) 

167 242 77 632 89 610 115 % 

1012 Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (FRA) 

1 120 862 976 431 144 431 15 % 

1014 Banco Europeu de Investimento (BEI) 8 827 0 8 827 
 

1015 Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) 

240 078 227 329 12 748 6 % 

1016 Agência Europeia para a Cooperação Judiciária 
Penal (Eurojust) 

486 604 10 878 475 726 4 373 % 

1017 Agência Europeia da Segurança Marítima 
(EMSA) 

253 194 102 898 150 296 146 % 

1018 Agência da União Europeia para a Segurança 
da Aviação (EASA) 

2 585 39 182 -36 597 -93 % 

1019 Agência Ferroviária da União Europeia (ERA) 294 430 602 725 -308 295 -51 % 
1020 Agência Europeia para a Segurança das Redes 

e da Informação (ENISA) 
96 920 6 687 90 234 1 349 % 

1021 Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (ECDC) 

584 490 299 197 285 293 95 % 

1022 Agência Europeia da Guarda Costeira e de 
Fronteiras (Frontex) 

1 306 275 1 023 573 282 703 28 % 

1023 Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura (EACEA) 

343 307 681 977 -338 670 -50 % 

1024 Agência de Execução para as Pequenas e 
Médias Empresas (EASME) 

31 605 1 923 29 683 1 544 % 

1025 Agência da União Europeia para a Formação 
Policial (CEPOL) 

13 907 26 956 -13 049 -48 % 

1026 Agência de Execução para os Consumidores, a 
Saúde, a Agricultura e a Alimentação (Chafea) 

1 209 365 471 594 737 771 156 % 

1027 Agência do GNSS Europeu (GSA) 17 275 4 002 13 273 332 % 
1028 Agência Europeia de Defesa (AED) 47 314 16 402 30 913 188 % 
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Rubrica 
orçamental 

Agência Receita 2020 Receita 2019 Variação em 
EUR 

Variação 
em % 

1029 Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) 

1 631 645 1 199 510 432 135 36 % 

1030 Agência Europeia do Controlo das Pescas 
(EFCA) 

430 069 192 951 237 119 123 % 

1031 Empresa Comum Europeia para o ITER e o 
Desenvolvimento da Energia de Fusão 
(Empresa Comum «Energia de Fusão») (F4E) 

41 373 5 060 36 313 718 % 

1033 Agência de Execução para a Inovação e as 
Redes (INEA) 

41 537 16 723 24 814 148 % 

1034 Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 
(EIT) 

8 578 13 739 -5 161 -38 % 

1035 Agência de Execução do Conselho Europeu de 
Investigação (ERCEA) 

1 034 31 013 -29 979 -97 % 

1036 Agência de Execução para a Investigação 
(REA) 

17 015 3 273 13 742 420 % 

1037 Empresa Comum «Clean Sky 2» (CS 2 JU) 1 860 7 411 -5 551 -75 % 
1038 Instituto Europeu para a Igualdade de Género 

(EIGE) 
191 813 364 372 -172 559 -47 % 

1039 Empresa Comum SESAR 6 978 2 484 4 494 181 % 
1042 Empresa Comum «Iniciativa sobre 

medicamentos inovadores 2» (Empresa Comum 
IMI 2) 

972 499 474 95 % 

1043 Empresa Comum «Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2» (Empresa Comum PCH 2) 

0 0 0 
 

1045 Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
(EASO) 

3 432 946 2 804 048 628 898 22 % 

1046 Agência da União Europeia de Cooperação dos 
Reguladores da Energia (ACER) 

248 703 158 761 89 942 57 % 

1047 Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e 
dos Mercados (ESMA) 

716 808 280 011 436 798 156 % 

1048 Autoridade Bancária Europeia (EBA)  810 436 611 464 198 972 33 % 
1049 Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões de 

Reforma (EIOPA) 
164 617 91 248 73 369 80 % 

1050 Gabinete do Organismo de Reguladores 
Europeus das Comunicações Eletrónicas 
(ORECE) 

36 477 23 992 12 485 52 % 

1051 Agência Europeia para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informáticos de Grande Escala no 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-
LISA) 

811 305 581 100 230 205 40 % 

1052 Empresa Comum de Componentes e sistemas 
eletrónicos para uma liderança europeia (EC 
ECSEL) 

1 081 0 1 081 
 

1054 Conselho Único de Resolução (CUR) 1 054 655 964 401 90 254 9 % 
1055 Secretariado-Geral das Escolas Europeias 

(SGEE) 
43 405 4 120 39 285 954 % 

1056 Empresa Comum «Bioindústrias» (EC BBI)  1 380 -1 380 -100 % 
1057 Empresa Comum «Shift2Rail» (Empresa 

Comum S2R) 
22 229 3 128 19 101 611 % 

1059 EuroHPC 385 
  

100 % 
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Rubrica 
orçamental 

Agência Receita 2020 Receita 2019 Variação em 
EUR 

Variação 
em % 

1060 AET 89 398 
 

89 398 
 

1100 Comissão Europeia – DG Emprego (DG EMPL), 
DG Justiça e Consumidores (DG JUST) e DG 
Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo 
e PME (DG GROW)  

3 463 373 1 300 472 2 162 901 166 % 

1101 Parlamento Europeu 349 0 349 
 

1102 Conselho da União Europeia (Conselho) 14 658 161 590 -146 932 -91 % 
1103 Tribunal de Contas Europeu (TCE) 22 506 5 021 17 485 348 % 
1104 Comité das Regiões da União Europeia (CR) 8 635 17 340 -8 705 -50 % 
1105 Comité Económico e Social Europeu (CESE) 26 781 42 020 -15 238 -36 % 
1106 Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)  3 678 19 845 -16 167 -81 % 
1107 Banco Central Europeu (BCE) 58 057 35 594 22 463 63 % 
1108 Provedor de Justiça Europeu (Ombudsman) 264 589 268 357 -3 768 -1 % 
1109 Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 

(AEPD) 
1 448 371 1 029 336 419 035 41 % 

3002 Projetos interinstitucionais com as instituições 
(IATE) 

628 653 733 669 -105 016 -14 % 

4000 Juros bancários 0 11 299 -11 299 -100 % 
4010 Reembolsos diversos 127 772 414 678 -286 906 -69 % 
4020 Subsídio do Estado luxemburguês 243 250 243 250 0 0 % 
 Total de receitas 43 949 315 37 288 116 6 661 199 18 % 

 

C. Despesas 

Capítulo Designação 
Despesas 

(autorização 
para execução) 

2020 

Despesas 
(autorização 

para execução) 
2019 

Variação em 
EUR 

Variação 
em %  

11 Pessoal no ativo 23 821 703 23 727 525 94 178 0,40 % 

13 Deslocações em serviço 8 146 67 050 -58 904 -87,85 % 

14 Infraestruturas de caráter médico-
social 

544 000 227 920 316 080 138,68 % 

16 Serviço social 56 579 83 400 -26 821 -32,16 % 

17 Despesas de receção e 
representação 

0 69 -69 -100,00 % 

TÍTULO 1 PESSOAL 24 430 429 24 105 964 324 465 1,35 % 

20 Arrendamento de imóveis e 
despesas conexas 

3 051 148 2 975 543 75 605 2,54 % 

21 Tecnologias da Informação 3 124 150 3 114 441 9 709 0,31 % 

22 Bens móveis e despesas 
acessórias 

39 148 41 884 -2 737 -6,53 % 

23 Despesas operacionais 227 989 216 212 11 776 5,45 % 

24 Franquias postais e 
telecomunicações 

173 731 130 152 43 579 33,48 % 
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25 Despesas com reuniões formais 
e outras 

9 527 6 257 3 270 52,26 % 

26 Despesas com reuniões do 
Conselho de Administração 

27 859 55 215 -27 356 -49,54 % 

27 Informação: aquisição, arquivo, 
produção e difusão 

71 950 136 425 -64 475 -47,26 % 

TÍTULO 2 
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E 
DESPESAS OPERACIONAIS 
DIVERSAS 

6 725 501 6 676 130 49 372 0,74 % 

30 Serviços externos de tradução 10 073 213 10 844 446 -771 233 -7,11 % 

31 Cooperação interinstitucional 705 012 703 188 1 824 0,26 % 

32 Despesas associadas ao 
programa eCdT 

183 165 233 623 -50 458 -21,60 % 

TÍTULO 3 DESPESAS OPERACIONAIS 10 961 389 11 781 256 -819 867 -6,96 % 

TÍTULO 10 RESERVAS 0 0 0 n/a 

  ORÇAMENTO TOTAL  42 117 319 42 563 350 -446 031 -1,05 % 

 
Execução orçamental 2019-2020 
 

Descrição 2020 Execução em 
2020 

2019 Execução em 
2019 

Variação em % 

Orçamento 
(excluindo o 
Título 10) 

44 723 400 n/a 45 105 300 n/a n/a 

Autorizações 
concedidas 

42 117 319 94,17 % 42 563 350 94,36 % -0,19 % 

Dotações 
anuladas 

2 606 081 5,83 % 2 541 950 5,64 % 0,19 % 

Pagamentos 
efetuados 

39 018 451 87,24 % 38 939 951 86,33 % 0,91 % 

Dotações 
transitadas 

3 098 868 6,93 % 3 623 399 8,03 % -1,10 % 
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Dotações anuladas – orçamento 2019 

 

 

42%

42%

16%

Dotações anuladas 

Pessoal (1 096 071 EUR)

Edifícios, material e despesas diversas de funcionamento (1 100 998 EUR)

Despesas operacionais (409 010 EUR)
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D. Execução orçamental e anulação de dotações 
Cálculo da execução orçamental 
 

Resultado da execução orçamental  2018 2019 2020 
Reserva proveniente de excedentes de exercícios anteriores (+) 2 115 924  -645 104 -2 081 284 

Receitas efetivamente recebidas (+) 41 195 142 37 288 115 43 949 315 

Pagamentos efetuados (-) -41 455 513  -38 939 951  -39 018 451 

Transição de dotações (-) -3 302 204  -3 623 399  -3 098 868 

Anulação de dotações transitadas (+) 246 930 226 997 407 982 

Correção relativa à transição de dotação de receitas afetadas do 
exercício anterior (+) 

   

Diferenças cambiais (+/-) -9 -197 -236 

Correção relativa ao saldo negativo do exercício anterior (-) 554 626 3 612 254 3 894 084 

TOTAL -645 104  -2 081 284  4 052 542 

 
Resultado da execução orçamental 
As receitas cobradas pelo Centro aumentaram 17,9 % em 2020 comparativamente a 2019, e 6,7 % comparativamente a 2018. Alguns dos clientes do Centro 
optaram por aproveitar um mecanismo de pagamento antecipado criado pelo Centro, o que fez com que este recebesse receitas orçamentais adicionais de 
1,4 milhões de euros em 2020 por serviços a prestar em 2021. Este instrumento foi criado para ajudar os clientes do Centro a reduzir as suas dotações orçamentais 
transitadas. Em 2019, o Centro recebeu pagamentos antecipados no valor de 0,35 milhões de euros por serviços a prestar em 2020 e o impacto líquido dos 
pagamentos antecipados 2019-2020 resultou em maiores receitas em 2020 no montante de 4,1 milhões de euros. Em 2020, as receitas sem impacto de 
pagamentos antecipados levariam a um ligeiro aumento de 5,6 milhões de euros em comparação com 2019 (6,7 milhões de euros com impacto de pagamentos 
antecipados). A implementação da nova estrutura de preços coloca o preço unitário médio dos serviços de tradução em 85 EUR. Os pagamentos e as dotações 
transitadas diminuíram 0,4 milhões de euros (-1,1 %) em 2020. Foram anulados 407 982 de euros das dotações transitadas para 2020. 
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O Centro transitou -2,1 milhões de euros dos resultados da execução orçamental de 2019 para 2020. Esta operação melhorou o resultado orçamental a transitar 
para 2020. As alterações nas reservas do Centro também tiveram impacto nos resultados da execução orçamental a transitar. Em 2020, o Centro utilizou 
188 300 euros da «Reserva para investimentos excecionais» para o eCdT. Com vista a equilibrar o orçamento em 2020, o Centro teve de utilizar 3,7 milhões de 
euros da «Reserva para a estabilidade dos preços». Estas três operações adicionaram 1 812 800 de euros aos resultados da execução orçamental de 2020. 
O Centro aplica um mecanismo de reembolso automático do excedente orçamental aos clientes. O mecanismo é ativado quando o excedente orçamental 
ultrapassa 1 milhão de euros. Contudo, devido a uma série de fatores, tais como um excecional aumento das receitas, na ordem dos 2 milhões de euros, relativas 
a projetos de terminologia, a uma significativa redução das despesas relacionada com a COVID-19, e a cargos de responsabilidade não ocupados (como os 
cargos de Diretor, Chefe de Departamento, etc.), e com vista a equilibrar o orçamento nos próximos anos, o saldo da execução orçamental de 2020, de 2,2 
milhões de euros, não será reembolsado aos clientes. Tendo em conta o recebimento de maiores receitas e o recebimento de pagamentos antecipados em 2020, 
o resultado da execução orçamental a transitar foi de 4,1 milhões de euros, e este montante será integrado no orçamento retificativo 1/2021. 
 
Anulação das dotações de autorização 
No final de 2020, 94,1 % do orçamento dos Títulos 1-3 foram utilizados em termos de autorizações, e, por conseguinte, verificou-se a anulação de 5,9 % das 
dotações (contra 5,6 % em 2019). 
 
Anulação de dotações de pagamento para o exercício de 2020 e dotações de pagamento transitadas 
O Centro tem dotações não diferenciadas, pelo que a anulação das dotações de pagamento do exercício é igual à anulação das dotações de autorização do 
exercício. Foram anulados 11,3% das dotações de pagamento transitadas de 2019 para 2020, contra 6,9% em 2019. Tal corresponde a 407 982 euros. 29,4 % 
das anulações dizem respeito a despesas com pessoal do Título 1, tais como deslocações em serviço, pessoal temporário e formação. No Título 2, 56,4 % das 
anulações diziam respeito a despesas de TI e com imóveis. 
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ANEXO III – CUSTO DOS CONTROLOS 
 

CUSTO DO CONTROLO (EUR) VALOR TOTAL VERIFICADO (EUR) RÁCIO (%)> CUSTO DO 
CONTROLO (EUR) / VALOR 
TOTAL VERIFICADO (EUR) 

N.º 1. Controlos sobre transações financeiras na rubrica orçamental 3000 (Perspetiva: Ex post) 

Custo (EUR) de ETI envolvidos nos controlos ex post das notas de encomenda 
da rubrica orçamental 3000. 

  (p.m) 

Valor total das autorizações 
orçamentais para a rubrica orçamental 
3000 

 (p.m)  

N/A 

N.º 2. Controlos de qualidade (CQEP) das traduções entregues aos clientes (Perspetiva: Ex post) 

Custo (EUR) de ETI implicados nos controlos ex post das traduções realizadas 
por tradutores internos e terceirizadas (Procedimento C11_8), acrescido do custo 
dos prestadores de serviços linguísticos externos relativos à realização de CQEP 
de textos traduzidos internamente. 

  (p.m) 

Valor total das autorizações 
orçamentais para a rubrica orçamental 
3000 

 (p.m) 

N/A 

N.º 3. Reclassificação dos prestadores de serviços externos (Perspetiva: Ex post) 

Custo (EUR) dos ETI no procedimento de reclassificação C11_7. p. ex. 1.º e 2.º 
avaliador, comité de reclassificação (RRC), assistente da AO por delegação. 

  (p.m)  

Valor total das autorizações 
orçamentais para a rubrica orçamental 
3000 

 (p.m) 

N/A 
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N.º 4. Controlos do processo de adjudicação de contratos (Perspetiva: Ex post) 

Custo (EUR) dos ETI envolvidos no controlo ex post de ficheiros de adjudicação 
de contratos selecionados, acrescido do possível custo de recursos externos (p. 
ex., consultores) que efetuam esses controlos. 

  (p.m) 

Valor total dos procedimentos 
subjacentes de adjudicação de 
contratos em relação aos quais é 
efetuada essa validação 

 (p.m) 

N/A 

N.º 5. Avaliação(ões) ex ante dos principais projetos/iniciativas do Centro (Perspetiva: Ex ante) 

Custo (EUR) dos ETI envolvidos na avaliação ex ante dos principais 
projetos/iniciativas do Centro (Processo S_33). 

  (p.m) 

Valor total (estimativa) da iniciativa/do 
projeto p.ex., 500 000 EUR 

 (p.m)  
N/A 
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ANEXO IV - ORGANIGRAMA EM 31/12/2020 

 
(*) Número de colaboradores por secção 
 

Secção de Assuntos Jurídicos 
(5*) 

Secção de Recursos Humanos 
(8*) 

Secção de Infraestruturas e 
Segurança (4*) 

Departamento de Administração 

Secção de Desenvolvimento 
(5*) 

Secção de Service Desk (7*) 

Secção de Infraestrutura 
Informática (5*) 

Departamento de Informática 

Conselho de Administração 

Presidente 

Departamento de Apoio à 
Tradução 

Secção de Gestão do Fluxo de 
Trabalho (18*) 

Rytis Martikonis, 

Benoît Vitale 

Diretor em exercício (1*) 

M. Bubnic 
Chefe (2*) 

S. Miggiano 
Chefe (2*) 

P. Dufour 
Chefe interino (4*) 

Grupo de Finanças (3*) Secção de Línguas (33*) Fino-
Úgricas, Bálticas e Eslavas (1*) 

Secção de Línguas (39*) 
Germânicas e Eslavas (2*) 

Secção de Soluções 
Linguísticas Avançadas (11*) 

Departamento de Tradução 
T. Ferlușcă 

Chefe interino (3*) 

Secção de Planificação 
Estratégica (3*) 

Secção de Relações Externas e 
Comunicação (5*) 

Grupo interinstitucional de 
gestão da IATE (1*) 

Secção de Línguas (40*) 
Românicas e Mediterrânicas 

 

Assistente do Diretor (1*) 

Secretariado (2*) 

Secção de Contabilidade (2*) 

LISO (1*) 
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ANEXO V – QUADRO DE PESSOAL DO CENTRO 
Grupos de funções e 

graus 
Ocupados em 31.12.2020 Autorizados no orçamento para 2020 

Lugares 
permanentes 

Lugares 
temporários 

Lugares 
permanentes 

Lugares 
temporários 

AD 16 0 0 0 0 
AD 15 0 0 0 0 
AD 14 1 0 1 1 
AD 13 1 0 1 0 
AD 12 9 3 16 11 
AD 11 3 5 8 5 
AD 10 4 6 8 5 
AD 9 6 6 5 13 
AD 8 6 16 0 21 
AD 7 7 20 5 26 
AD 6 4 19 1 8 
AD 5 0 14 0 0 

Subtotal AD 41 89 45 90 
AST 11 0 0 0 0 
AST 10 0 0 1 0 
AST 9 4 0 3 1 
AST 8 1 3 1 2 
AST 7 0 1 0 4 
AST 6 1 8 1 7 
AST 5 0 15 0 20 
AST 4 0 10 0 12 
AST 3 0 10 0 4 
AST 2 0 0 0 0 
AST 1 0 0 0 0 

Subtotal AST 6 47 6 50 
AST/SC 6 0 0 0 0 
AST/SC 5 0 0 0 0 
AST/SC 4 0 0 0 0 
AST/SC 3 0 1 0 1 
AST/SC 2 0 1 0 1 
AST/SC 1 0 0 0 0 

Subtotal AST/SC 0 2 0 2 
TOTAL 47 138 51 142 

TOTAL DE PESSOAL 185 193 
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Informações sobre o grau de recrutamento de nível inicial/grupo de funções para cada tipo de lugar: 
tabela indicativa 
 

Funções-chave (exemplos) Tipo de contrato 
(funcionário, AT 
ou AC) 

Grupo de funções e 
grau de recrutamento 
(ou grau mais baixo 
em caso de publicação 
de um leque de graus) 

Tipo de atividade a que lugar 
está afetado: política 
(operações) ou apoio 
administrativo 

FUNÇÕES PRINCIPAIS 

Chefe de Departamento 
Nível 2 

Funcionário/AT AD 9 – AD 14 Política (operações) e apoio 
administrativo 

Chefe de secção 
Nível 3 

Funcionário/AT AD 8 – AD 12 Política (operações) 

Administrador Sénior = 
Administrador Linguista Principal 

Funcionário/AT/AC AD 8 – AD 12 
GF IV 

Política (operações) 

Administrador Funcionário/AT/AC AD 5 – AD 12 
GF IV 

Política (operações) 

Administrador Linguista Funcionário/AT/AC AD 5 – AD 12 
GF IV 

Política (operações) 

Assistente sénior Funcionário/AT/AC AST 10 – AST11 
GF III 

Política (operações) 

Assistente Funcionário/AT/AC AST 1 – AST 9 
GF II 

Apoio administrativo  

FUNÇÕES DE APOIO 

Chefe de Administração 
Nível 2 

Funcionário/AT AD 9 – AD 14 Apoio administrativo  

Chefe de Recursos Humanos 
Nível 3 

Funcionário/AT AD 8 – AD 12 Apoio administrativo  

Responsável pela Secção de 
Planificação Estratégica 
Nível 3 

Funcionário/AT AD 8 – AD 12 Apoio administrativo  

Chefe de Relações Externas e 
Comunicação 
Nível 3 

Funcionário/AT AD 8 – AD 12 Apoio administrativo 

Chefe de TI 
Nível 2 

Funcionário/AT AD 9 – AD 14 Apoio administrativo  

Administrador Sénior Funcionário/AT/AC AD 8 – AD 12 
GF IV 

Apoio administrativo  

Administrador Funcionário/AT/AC AD 5 – AD 12 
GF IV 

Apoio administrativo 

Secretário (tendo em conta os 
tipos de lugares transitórios) 

Funcionário/AT/AC AST 1 – AST 9 
GF II 

Apoio administrativo 
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Funções-chave (exemplos) Tipo de contrato 
(funcionário, AT 
ou AC) 

Grupo de funções e 
grau de recrutamento 
(ou grau mais baixo 
em caso de publicação 
de um leque de graus) 

Tipo de atividade a que lugar 
está afetado: política 
(operações) ou apoio 
administrativo 

SC 1 – SC 6 

Assistente Funcionário/AT/AC AST 1 – AST 9 
GF II 

Apoio administrativo  

Distribuidor de correio AT/AC AST 1 – AST 7 
GF I 
SC 1 – SC 6 

Apoio administrativo 

FUNÇÕES ESPECIAIS 

Contabilista Funcionário/AT AD 8 – AD 12 Apoio administrativo  

Responsável pela Proteção de 
Dados 

Funcionário/AT AD 5 – AD 12 Apoio administrativo 

Assistente do Diretor Funcionário/AT/AC AST 3 – AST 11 
GF III 
 

Apoio administrativo 

Webmaster - editor AT/AC AST 1 – AST 9 
GF II 

Apoio administrativo 

 
Análise comparativa em relação aos resultados do exercício anterior 
 

(Sub)categoria do tipo de 
função 

 

2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 

Apoio administrativo e 
coordenação (total)  

17,9 % 18,1 % 17,9 % 20,0 % 20,4 % 19,1 % 18,3 % 

Apoio administrativo  17,0 % 17,3 % 17,1 % 19,1 % 19,4 % 18,2 % 17,4 % 
Coordenação  0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1 % 0,9 % 0,9 % 

Operacionais (total) 5,5 % 5,1 % 5,4 % 5,0 % 4,9 % 5,9 % 5,9 % 
Coordenação operacional 

de nível superior  
2,0 % 2,0 % 2,3 % 1,6 % 1,6 % 2,9 % 3,0 % 

Gestão e execução de 
programas  

2,6 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 

Avaliação e avaliação de 
impacto 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Operacional geral 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,1 % 
Neutras (total)*  76,7 % 76,9 % 76,7 % 75,0 % 74,7 % 74,9 % 75,9 % 

Controlo Financeiro  6,3 % 5,8 % 5,8 % 6,1 % 6,3 % 6,8 % 6,6 % 
Linguística  70,4 % 71,1 % 70,9 % 68,9 % 68,4 % 68,1 % 69,3 % 

 
 *Funções linguísticas como a tradução e a interpretação, assim como todas as funções de gestão financeira, controlo interno, contabilidade 
e auditoria financeira interna são consideradas neutras, conforme acordado pelos Chefes de Administração das agências em outubro de 
2014. Neutro (Linguística) beneficia da mesma norma que qualquer categoria OPER. Capturas de ecrã efetuadas em 31.12.2014 para 2014, 
em 31.12.2015 para 2015, em 31.12.2016 para 2016, em 31.12.2017 para 2017, em 31.12.2018 para 2018, em 31.12.2019 para 2019 e em 
31.12.2020 para 2020. 
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Informação sobre a lista de normas de execução de RH adotadas em 2020 

Decisão do Centro de Tradução sobre a não aplicação da Decisão da Comissão relativa à duração máxima do 
recurso a pessoal não permanente nos serviços da Comissão 
Data de aprovação: 9.4.2020 
Decisão do Centro de Tradução que aplica por analogia a Decisão C(2019) 6855 final da Comissão, de 4 de 
outubro de 2019, relativa aos procedimentos respeitantes à insuficiência profissional 
Data de aprovação: 9.4.2020 
Decisão do Centro de Tradução que aplica por analogia a Decisão C(1559) final da Comissão, de 16 de março 
de 2020, que altera a Decisão C(2013) 9051, de 16 de dezembro de 2013, relativa a licenças 
Data de aprovação: 23.9.2020 
Decisão do Centro de Tradução que aplica por analogia a Decisão C(2020) 4818 da Comissão, de 20 de julho 
de 2020, que altera a Decisão C(2011) 1278 da Comissão, de 3 de março de 2011, relativa às disposições 
gerais de execução dos artigos 11.º e 12.º do anexo VIII do Estatuto dos Funcionários sobre a transferência 
dos direitos à pensão 
Data de aprovação: 22.10.2020 

 
.
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ANEXO VI - RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ATIVIDADE 

D. Recursos humanos e financeiros por atividade 
Atividades Recursos humanos (*)(**) Recursos financeiros (**) 

 Total 
(%) 

Total Funcionári
os 

AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Orçamento 
total 

Orçamento 
(%) 

Atividade principal: tradução 63,4 % 140,2 30,2 89,9 20,2 20 078 036 4 430 295 11 383 424 35 891 755 76,2 % 
Atividades de apoio 25,5 % 56,3 10,5 39,1 6,8 5 465 551 2 865 024 239 198 8 569 773 18,2 % 
Atividades de gestão e 
supervisão 

11,1 % 24,5 11,3 12,1 1,0 1 995 312 551 381 68 878 2 615 572 5,6 % 

Disposições           
Total geral 100,0 % 221 52 141 28 27 538 900 7 846 700 11 691 500 47 077 100 100,0 % 

 
(*) Expressos em equivalentes a tempo inteiro (ETI). 
(**) Valores arredondados. 

E. Recursos humanos e financeiros efetivamente utilizados até 31 de dezembro de 2020 
Atividades Recursos humanos (*)(**) Recursos financeiros (**) 

 Total 
(%) 

Total Funcionári
os 

AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Orçamento 
total 

Orçamento 
(%) 

Atividade principal: tradução 64,2 % 132,9 28,3 89,3 15,3 17 551 954 3 801 941 10 665 420 32 019 315 76,0 % 
Atividades de apoio 25,0 % 51,7 7,7 38,2 5,8 5 024 685 2 521 205 243 909 7 780 799 18,5 % 
Atividades de gestão e 
supervisão 

10,8 % 22,4 11,0 10,5 0,9 1 853 789 402 355 61 061 2 317 204 5,5 % 

Total geral 100,0 % 207 47 138 22 24 430 429 6 725 501 10 961 389 42 117 319 100,0 % 

(*) Expressos em equivalentes a tempo inteiro (ETI). 
(**) Valores arredondados. 
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F. Recursos humanos e financeiros efetivamente utilizados por subatividades até 31 de dezembro de 2020 
Atividades Recursos humanos (*)(**) Recursos financeiros (**) 

 Total 
(%) 

Total Funcionários AT AC Título 1 Título 2 Título 3 Orçamento 
total 

Orçamento 
(%) 

Atividade principal: tradução 64,2 % 132,9 28,3 89,3 15,3 17 551 954 3 801 941 10 665 420 32 019 315 76,0 % 
Tradução 19,23 % 39,8 9,6 27,0 3,2 5 303 958 948 903 174 586 6 427 447 15,3 % 

Revisão 0,10 % 0,2 0,0 0,1 0,0 27 159 4 859 894 32 912 0,1 % 
Modificação 0,88 % 1,8 0,4 1,2 0,1 241 925 43 282 7 963 293 170 0,7 % 

Controlo editorial 0,19 % 0,4 0,1 0,3 0,0 52 416 9 377 1 725 63 518 0,2 % 
Legendagem 0,26 % 0,5 0,1 0,4 0,0 72 018 12 884 2 371 87 273 0,2 % 

Pesquisa de terminologia 2,29 % 4,7 1,1 3,2 0,4 630 760 112 846 20 762 764 368 1,8 % 
Validação interna 30,08 % 62,3 15,0 42,3 5,0 8 295 546 1 484 112 273 058 10 052 716 23,9 % 

Gestão dos pedidos dos clientes 1,84 % 3,8 0,1 2,1 1,6 409 815 165 947 23 912 599 674 1,4 % 
Pré-tratamento técnico e pré-

formatação (TECH+CAT) 2,13 % 4,4 0,0 2,1 2,4 474 522 192 150 27 687 694 359 1,6 % 

Gestão da externalização 1,59 % 3,3 0,3 1,8 1,2 355 892 144 112 20 765 520 769 1,2 % 
Pré-tratamento linguístico — 

documentos de referência 
(pesquisa documental) REF 

0,53 % 1,1 0,0 1,1 0,0 118 631 48 037 6 922 173 590 0,4 % 

Pós-tratamento (CAT+TECH) 1,06 % 2,2 0,0 1,0 1,3 237 261 96 075 13 844 347 179 0,8 % 
Gestão das memórias de tradução 

e tradução automática 0,34 % 0,7 0,2 0,5 0,0 75 492 30 569 4 405 110 466 0,3 % 

Terminologia 0,97 % 2,0 0,0 2,0 0,0 215 692 87 341 12 585 315 618 0,7 % 
Fluxo de trabalho de marcas da UE 1,64 % 3,4 0,0 3,3 0,1 366 676 148 479 21 395 536 550 1,3 % 

Reclassificação 0,60 % 1,3 0,2 1,1 0,0 134 807 54 588 7 866 197 261 0,5 % 
IATE 0,48 % 1,0 1,0 0,0 0,0 539 230 218 352 31 463 789 044 1,9 % 

Serviços de tradução externos (***)               10 815 571 10 815 571 25,7 % 
Atividades de apoio 24,95 % 51,7 7,7 38,2 5,8 5 024 685 2 521 205 234 909 7 780 799 18,5 % 
Atividades de gestão e supervisão 10,84 % 22,4 11,0 10,5 0,9 1 853 789 402 355 61 061 2 317 204 5,5 % 

Total geral 100,0 % 207 47 138 22 24 430 429 6 725 501 10 961 389 42 117 319 100,0 % 

(*) Expressos em equivalentes a tempo inteiro (ETI). 
(**) Valores arredondados. 
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(***) Os serviços de tradução externa são imputados como um custo direto. Por conseguinte, não estão incluídos em subatividades. 

G. Descrição da subatividade 

Atividades Descrição 
Tradução Tradução de documentos e MUE. Nesta atividade, apenas o custo da tradução interna é considerado, uma vez que a 

tradução é efetuada internamente. 
Revisão Os tradutores internos realizam esta atividade, que consiste em comparar a versão traduzida com o documento 

original. 
Modificação Os tradutores internos realizam esta atividade, que consiste na alteração de documentos traduzidos com base numa 

nova versão do texto anterior. 
Controlo editorial A edição consiste em rever a versão de um documento na mesma língua. 

Legendagem Esta atividade consiste na legendagem de materiais de vídeo. 
Pesquisa de terminologia Esta atividade técnica é realizada pelas equipas de tradução e consiste em procurar terminologia (com referências, 

contexto, definição, etc.).  
Validação interna Avaliação das traduções efetuadas por prestadores de serviços externos. 

Gestão dos pedidos dos clientes Análise dos pedidos dos clientes e determinação das características do produto (formato, domínio, etc.). 
Pré-tratamento técnico e pré-

formatação (TECH+CAT) 
A pré-formatação consiste na preparação de ficheiros a traduzir, de modo a que sejam corretamente processados por 
ferramentas CAT. O pré-tratamento é um conjunto de tarefas executadas para identificar material repetitivo e facilitar a 
reutilização das memórias de tradução do Centro (MT).  

Gestão da externalização Seleção de prestadores de serviços externos, estabelecimento e gestão dos respetivos contratos. 
Pré-tratamento linguístico — 

documentos de referência 
(pesquisa documental) REF 

Tratamento de documentos de um ponto de vista linguístico tendo em vista encontrar os documentos de referência 
corretos e estabelecer os parâmetros corretos para tratamento posterior. 

Pós-tratamento (CAT+TECH) A pós-formatação consiste nos controlos e nas correções efetuados aos ficheiros traduzidos, de modo a que estes 
reproduzam a disposição do ficheiro de base. 

Gestão das memórias de tradução 
e tradução automática 

Organização e atualização do conteúdo das memórias de tradução e do corpus de tradução automática. 

Terminologia Analisar os pedidos dos clientes e organizar os trabalhos de pesquisa de terminologia. 
Fluxo de trabalho de MUE Análise dos pedidos dos clientes e organização da tradução das MUE.  
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Reclassificação Adaptação da ordem na lista de prestadores de serviços externos com base na avaliação da qualidade do trabalho por 
estes fornecido. 

IATE Gestão da base de dados IATE 
Serviços de tradução externos (***) Despesas relativas aos serviços linguísticos prestados por prestadores de serviços externos. 
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ANEXO VII – ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO12 
 Informações gerais Impacto financeiro e nos RH 

Data da 
assinatura 

Montante 
total Duração Equivalente Breve 

descrição  2019 2020 
1. ANS 
AFE 

07/01/2014 Cerca de 
57 000 
€/anualmente 

12 meses 
(renovável) 

Agência 
Ferroviária 
Europeia 
(AFE) 

Alojamento 
de 
equipamento 
de TI no 
centro de 
dados do 
CdT 

Montante AC PA AC PA 

68 411,91 EUR  71 293,10 EUR   
Número de AC N/A N/A 

Número de PND N/A N/A 

2. ANS 
EuroHPC 

24/06/2019 Cerca de 
35 000 
€/anualmente 

12 meses 
(renovável) 

Empresa 
Comum para 
a 
Computação 
Europeia de 
Alto 
Desempenho 
(EuroHPC) 

Alojamento 
de 
equipamento 
de TI no 
centro de 
dados do 
CdT 

Montante AC PA AC PA 
29 053,16 EUR  N/A13  

Número de AC N/A N/A 

Número de PND N/A N/A 

 

                                                      
12 O Centro tem acordos com os seus 69 clientes relativos à sua atividade principal 

13 Não faturado em 2020 
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ANEXO VIII – GESTÃO AMBIENTAL 
Contexto 
O Centro não possui atualmente um certificado ISO 14001 ou EMAS, mas a organização está a estudar 
a possibilidade de dar início ao procedimento num futuro próximo. Não obstante, o Centro está 
empenhado em melhorar continuamente o seu desempenho ambiental e recorre aos princípios gerais da 
EMAS e da ISO 14001 nas suas práticas diárias. 
 
Ações e factos relacionados com o desempenho ambiental da Agência 
Consumo de energia: o consumo de energia no Centro é reduzido através da utilização de iluminação 
que permite poupar energia e de sensores de movimento nos corredores, salas de pausa e salas de 
utilização comum. O Centro celebrou um acordo-quadro para aquisição de eletricidade a uma fonte 
ecológica. O contrato-quadro foi assinado a 31 de julho de 2020 e entrou em vigor a 1 de janeiro de 2021. 
 
Separação e reciclagem de diferentes tipos de resíduos: é possível efetuar a separação de resíduos e a 
reciclagem em ambos os pisos do Centro, em diversos pontos de reciclagem e na cafetaria. A separação 
dos resíduos é também assegurada pela empresa de serviços de limpeza. Os resíduos do Centro são 
recolhidos em função da sua tipologia e preparados para reciclagem ao abrigo de um contrato. O Centro 
recicla papel, plástico, vidro, resíduos orgânicos e pilhas. Todas estas medidas foram cumpridas em 
2020. 
 
Certificação de gestão de resíduos: A SuperDrecksKëscht é uma iniciativa luxemburguesa no setor da 
gestão dos resíduos. O Centro recebeu o seu quarto certificado este ano, o qual é válido até março de 
2022. 
 
Consumo de papel: devido à melhoria do fluxo de trabalho isento de papel do Centro e ao empenho dos 
nossos colegas no sentido de utilizarem o mínimo de papel possível, em 2020 registou-se uma redução 
da quantidade de papel utilizada no Centro na ordem dos 75 %, em comparação com 2019, ou seja, 
houve uma redução para 40 caixas de papel (uma caixa contém 2 500 folhas). Embora se verifique uma 
redução contínua do consumo de papel no CdT devido à dedicação do pessoal e à eficiência do fluxo de 
trabalho isento de papel, a Covid-19 também é responsável por esta redução. 
 
Copos de plástico descartáveis: em 2020, o Centro eliminou progressivamente o uso de copos de plástico 
de utilização única nos dispensadores de água. Existem copos de papel disponíveis nos dispensadores 
de água, mas os colaboradores são incentivados, através dos canais de comunicação interna, a utilizar 
copos de utilização múltipla. 
 
Perdas de refrigerante: os aparelhos de ar condicionado e os frigoríficos utilizados pelo Centro são 
inspecionados com regularidade e são objeto de manutenção de prevenção planeada. Através da 
manutenção de prevenção, o Centro envidará esforços no sentido de manter esta tendência, a fim de 
evitar fugas futuras. Não foi comunicada qualquer fuga em 2020. 
 
Mobilidade profissional e deslocação pendular: o número de colaboradores que utilizam transportes 
públicos diminuiu, em comparação com 2019. Isto deve-se às medidas preventivas introduzidas para 
minimizar a possibilidade de contrair a Covid-19 e à oferta de teletrabalho. Ao mesmo tempo, o número 
de missões diminuiu em 2020, vindo contrabalançar o aumento dos veículos privados nas deslocações. 
Em 2020, o Centro recorreu de forma intensiva à videoconferência, reduzindo desta forma a pegada de 
carbono. 
 
Carro de serviço: em 2020 o carro de serviço do CdT com motor alimentado a gasolina foi substituído 
por um veículo híbrido. 



 

93 

 
Facilitar a utilização de carros elétricos: 
o Centro está atualmente a estudar a possibilidade de disponibilizar estações de carregamento aos seus 
funcionários. Isto terá de ser realizado em colaboração com o proprietário do edifício. A primeira fase 
deste projeto teve início no terceiro trimestre de 2020 e deverá estar concluída no segundo semestre de 
2021. O Centro está a incentivar os seus funcionários a utilizar meios de transporte mais favoráveis ao 
ambiente. 
 
Medição das emissões de CO2: estava planeada a realização de um teste para medir as emissões de 
CO2 nos geradores elétricos de apoio do Centro, no quarto trimestre de 2020, mas foi adiada pelo 
prestador do serviço. 
Formação e sensibilização do pessoal: visto que as questões ambientais, como a redução da pegada de 
carbono da empresa, a reciclagem e a gestão de resíduos, são consideradas importantes, os novos 
colegas do Centro têm a sua primeira formação sobre estes tópicos durante a sua formação inicial 
ministrada pelo Grupo de Infraestruturas e Segurança. Qualquer melhoria na área da proteção ambiental 
é publicada na intranet para os utilizadores internos e nas plataformas de redes sociais e na página Web 
da Agência para os clientes e outras partes interessadas. Além de promover a sensibilização entre os 
novos colegas, durante a formação inicial, a renovação do certificado SuperDrecksKëschtco contribui 
para promover a sensibilização em matéria ambiental. 
 
Contratos públicos ecológicos: o Centro aderiu a um contrato-quadro interinstitucional para adquirir 
eletricidade de origem ecológica. O contrato foi assinado em julho de 2020. 
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ANEXO IX - PRINCIPAIS INDICADORES E PARÂMETROS 
Nome do indicador Meta para 

2020 
Resultado 2020 Resultado 

2019 
Resultado 

2018 
Análise de 

variação/observações 
GENERALIDADES 
A. Volumes de 
tradução 
Número de páginas 
de documentos 
traduzidas, 
modificadas e 
revistas e enviadas 
aos clientes 

313 316 334 921  
309 047 369 005  

Número de páginas 
de marcas da UE 
traduzidas 

305 289 300 348  348 276 412 834  

Número de termos (= 
entradas de «listas de 
termos») traduzidos 

83 009 49 277  41 002 47 861 A meta tem por base as previsões dos 
clientes que não se concretizaram como 
previsto. 

Número de minutos 
de legendagem 

654 1 601  
2 571 3 127  

B. Clientes 
Taxa de prestação de 
serviços aos clientes 
nos prazos 
estipulados 

>99 % 99,7 %  
99,9 % 99,2 % O comité diretor da qualidade do Centro 

avaliou a comunicação relacionada com 
a entrega no prazo estipulado dos 
serviços aos clientes. 
A partir de 2018, as marcas da UE e os 
termos Euroclass/Consola de Gestão 
Terminológica serão igualmente 
incluídos neste indicador. 

Verificação da 
qualidade das 
traduções 

n/a 96,2 % n/a 98,6 % 99 % Em 2020, os revisores internos do 
Centro verificaram 96,2 % do volume de 
traduções antes da sua entrega aos 
clientes. Esta percentagem é 
ligeiramente inferior à verificada nos 
dois anos anteriores (98,6 % em 2019 e 
99 % em 2018). 

Taxa de 
externalização de 
documentos 

n/a 83,8 % n/a 82,5 % 92,5 %  

Taxa de devolução 
dos formulários de 
satisfação do cliente 
(CSF) (CSF 
devolvidos/document
os entregues)14 

5 % 4,9 %  
3,9 % 6 % O resultado de 2020 abrange o intervalo 

de tempo entre janeiro e agosto, visto 
que a partir de setembro entrou em vigor 
um novo sistema.   

% anual de clientes 
que participaram em 
reuniões 

15 % 36,2 %  
26,5 % 27,7 %  

C. Cooperação 
interinstitucional 
Número de projetos 
do CITI com a 
participação do CdT 

8 15  
26 20  

DADOS FINANCEIROS 
 Planeamento 

Variação no número 
de páginas 

0 % -7,7 %  
-18,5 % -4,8 % A taxa de execução dos montantes 

previstos foi de 92,3 %, em relação a 
documentos que não sejam marcas.  

                                                      
14 A distribuição dos CSF pelos quatro níveis de satisfação está indicada na Parte 1, Atividades adicionais. 
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Nome do indicador Meta para 
2020 

Resultado 2020 Resultado 
2019 

Resultado 
2018 

Análise de 
variação/observações 

faturadas/previsão 
inicial 
Variação nas receitas 
do volume faturado 
cumulativo/receita 
inicial prevista para o 
ano 

0 % -3,5 %  
-11,4 % -2,1 % A taxa de execução dos montantes 

previstos é de 96,5 % para a receita 
faturada gerada por documentos que 
não sejam marcas.  

Rácio de marcas da 
UE/total de páginas 
faturadas (receitas) 

<40 % 29,8 %  
36,3 % 36,3 %  

Rácio de marcas da 
UE e desenhos e 
modelos comunitários 
cumulativo/total 
cumulativo de páginas 
faturadas (volume) 

<60 % 50,9 %  
58,6 % 57,3 %  

Variação no número 
de páginas faturadas 
por cliente entre os 
anos n e n-1 

+/-10 % -0,8 %  
-17,5 % -0,7 %  

 Orçamento – 
Execução de 
autorizações 

94 % 94,2 %  
94,4 % 94,9 %  

 Recursos utilizados 
(recursos afetados 
aos controlos ex ante 
para garantir a 
legalidade e a 
regularidade das 
operações 
subjacentes) 

      

Pessoal afetado a 
cada controlo ex ante 

2 2  
2 2  

Auditores financeiros 1,8 1,8  
1,8 1,8  

 Resultados (nível e 
natureza dos 
controlos realizados) 

      

Número de 
autorizações emitidas 

n/a 404 n/a 304 402  

% de autorizações 
verificadas ex ante 

100 % 100 %  
100 % 100 %  

Número de ordens de 
pagamento emitidas 

n/a 8 808 n/a 7 565 5 991  

% de ordens de 
pagamento 
verificadas ex ante 

100 % 100 %  
100 % 100 %  

Número de ordens de 
cobrança emitidas 

n/a 755 n/a 667 683  

% de ordens de 
cobrança verificadas 
ex ante 

100 % 100 %  
100 % 100 %  

 Resultados dos 
controlos (o que os 
controlos permitiram 
que o Centro 
detetasse/corrigisse) 
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Nome do indicador Meta para 
2020 

Resultado 2020 Resultado 
2019 

Resultado 
2018 

Análise de 
variação/observações 

% de erros técnicos 
relativos às 
autorizações 
corrigidos antes da 
autorização 

10 % 6,4 %  12,8 % 15,9 %  

% de erros técnicos 
relativos aos 
pagamentos 
corrigidos antes da 
autorização 

1 % 0,9 %  
0,8 % 0,9 %  

% de erros técnicos 
relativos às ordens de 
cobrança corrigidos 
antes da autorização 

4 % 2,8 %  6,9 % 4,1 %  

Número de exceções  <10 1  
4 2  

 Controlos ex post       
Ordens de pagamento 
verificadas 

n/a 278  
215 333  

Erros detetados 1,5 % 0 %  
0 % 0 %  

Notas de encomenda 
verificadas 

n/a 257  
228 252  

Notas de encomenda 
com erros detetados 

1 % 0 %  
0 % 0 %  

 Pagamentos 
Atrasos nos 
pagamentos aos 
fornecedores 

<32 75  
19 15  

Atrasos nos 
pagamentos por parte 
dos clientes das 
faturas do CdT 

48 88  
36 57  

Prazo médio de 
pagamento das 
faturas do CdT (dias) 

32 26  
26 28  

Prazo médio de 
pagamentos aos 
fornecedores (dias) 

<30 22  
22 21  
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Nome do 
indicador 

Meta 2019 Resultado 
2020 Resultado 2019 Resultado 

2018 
Análise de 
variação/observações 

Rotação do pessoal 7 % 3,3 %  
5,5 % 5,4 %  

Discrepância entre 
necessidades e 
competências: % de 
satisfação das 
necessidades 

3 % 4,2 %  4,1 % 3,2% Num universo de 189 pessoas, apenas 
oito ainda não dominam as competências 
básicas. 

Competências 
essenciais detidas 
por, pelo menos, 
duas pessoas em 
cada secção/grupo 

79 % 94,2 %  
95,2 % 86,6 %  

Execução do plano 
de formação  

80 % 70,1 %  80,5 % 80,5 %  

Disponibilidade das 
aplicações mais 
importantes 

99 % 99,9 %  99,9 % 99,9 %  

Número de casos 
apresentados ao 
Provedor de Justiça  

<2 0  0 0  

Número de 
processos 
instaurados na 
justiça contra o 
Centro por 
contratantes ou 
operadores 
económicos não 
selecionados 

<5 0  0 2  

Casos comunicados 
ao OLAF 

0 0  0 0  

Número de casos 
examinados pelo 
Comité Conjunto de 
Promoção/Reclassifi
cação  

5 3  2 3  

 
      

% de realização do 
Programa de 
Trabalho do Centro 
para 2019 

85 % 90,3 %  
88,1 % 82,3 %  

 (*) Descrição dos símbolos: 
  (Ponto verde): Meta alcançada de acordo com as expectativas. 

  (Triângulo âmbar): Meta alcançada com limites. 
  (Losango vermelho): Meta não alcançada ou abaixo da meta. 
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ANEXO X – LISTA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

INSTITUIÇÃO/ORGANISMO – ESTADO-MEMBRO DESIGNAÇÃO 
COMUM/ 

ABREVIATURA 

MEMBRO TITULAR MEMBRO SUPLENTE 

Comissão Europeia Comissão Rytis Martikonis 
(Presidente) 

Christos Ellinides 

Christos Ellinides Marcus Angioni  
Parlamento Europeu PE Valter Mavrič Véronique Rosenkranz 
Conselho da UE Conselho (1) Katelijn Serlet 
Tribunal de Justiça da União Europeia TJUE Thierry Lefèvre Jurga Haenel 
Banco Central Europeu BCE Rossana Villani  
Tribunal de Contas Europeu TCE José Ortiz Pintor Pawel Szuba  
Comité Económico e Social Europeu CESE Anna Redstedt Florence Melaerts 
Comité das Regiões Europeu CR Ineta Strautina Ani Damyanova 
Banco Europeu de Investimento BEI Maria Bühler Thierry Fontenelle (1)  
Provedor de Justiça Europeu Provedor de 

Justiça 
Alessandro Del Bon Marjorie Fuchs 

Agência Europeia do Controlo das Pescas AECP Niall McHale Rieke Arndt 
Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia 

FRA Nicole Romain Michail Beis  

Agência do GNSS Europeu GSA Patrick Hamilton  David Petrlik 
Agência da União Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação 

ENISA  Juhan Lepassaar Paulo Empadinhas 

Agência Europeia de Defesa AED Dimitri Nicolaides Bronislava Ouaki 
Agência Europeia de Medicamentos EMA Alexios Skarlatos Monica Buch Garcia 
Agência Europeia dos Produtos Químicos ECHA Shay O’Malley John Wickham 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira 

Frontex Olivier Ramsayer  Sabine Kloss-Tullius 

Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho 

EU-OSHA Andrew Smith Mónika Azaola 

Agência Europeia da Segurança Marítima EMSA (1) Steven Dunlop 
Agência Europeia do Ambiente AEA Katja Rosenbohm Gülcin Karadeniz 
Agência de Execução do Conselho Europeu de 
Investigação 

ERCEA Christos Ellinides Marcus Angioni  

Agência de Execução para a Inovação e as Redes  INEA Christos Ellinides Marcus Angioni  
Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura 

EACEA Christos Ellinides Marcus Angioni  

Agência de Execução para as Pequenas e Médias 
Empresas 

EASME Christos Ellinides Marcus Angioni  

Agência de Execução para a Investigação REA Christos Ellinides Marcus Angioni  
Agência de Execução para os Consumidores, a 
Saúde e a Alimentação 

Chafea Christos Ellinides Marcus Angioni  

Agência Ferroviária da União Europeia AFE Christopher Carr  Anna Gigantino 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos 

EFSA James Ramsay Alessandra Fantini 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo EASO Anis Cassar Chiara Petrolito 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças 

ECDC Karen Aimard Signe Gilbro 

Centro Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional 

Cedefop Corinna Frey Stéphanie Wehrheim 

Centro de Satélites da União Europeia Satcen (2)  
Agência da União Europeia para a Formação 
Policial 

CEPOL Roeland Woldhuis  Maria Molina-Sierra 
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INSTITUIÇÃO/ORGANISMO – ESTADO-MEMBRO DESIGNAÇÃO 
COMUM/ 

ABREVIATURA 

MEMBRO TITULAR MEMBRO SUPLENTE 

Empresa Comum Shift2Rail Shift2Rail Carlo M. Borghini Vincent Declerfayt 
Eurojust Eurojust Cecilia Thorfinn   
Fundação Europeia para a Formação ETF Alastair Macphail  
Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho 

Eurofound Mary McCaughey Hilary O'Donoghue 

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia EIT Tzvetan Zafirov Alice Fišer 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género EIGE Jane Shreckengost  
Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência 

EMCDDA Rosemary de Sousa Marie-Christine Ashby 

Instituto Comunitário das Variedades Vegetais ICVV Martin Ekvad  Francesco Mattina 
Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia 

EUIPO Andrea di Carlo Inge Buffolo 

Agência da União Europeia para a Cooperação 
Policial 

Europol Dietrich Neumann  Thibault de Maignas 

Bélgica  Colette Taquet Bernard Latour 
Bulgária  (2)  
República checa  (2)  
Dinamarca  Carsten Sander Erik Jessen 
Alemanha  Matthias Gruber Angela Göritz 
Estónia  Mari Peetris   
Irlanda  Eamonn Mac Aodha Dara Coyne 
Grécia  (2)  
Espanha  Luis Tarín Martín Pablo Rupérez 

Pascualena 
França  (1) Michele Ferrari 
Croácia   (2)  
Itália  Mattia Ventura Mirko Costa 
Chipre  Natassa Avraamides-

Haratsi 
Demetris Hasikos 

Letónia  Māris Baltiņš Arturs Krastiņš 
Lituânia  Neringa Gaidyte  Aleksas Dambrauskas 
Luxemburgo  Sylvie Lucas  Luc Scholtes  
Hungria  Endre Gáspár  
Malta  Adrian Tonna Donatienne Spiteri 
Países Baixos  (1) Teresa Morris-Drew 
Áustria  Philip Bittner  
Polónia  Justyna Tyburczy  Bartosz Karpiński 
Portugal  João Pina de Morais Filipe Honrado 
Roménia  Mihai Constandache  
Eslovénia  Boštjan Zupančič Tea Mejak 
Eslováquia  Roman Suchý Boris Nosek 
Finlândia  Panu Kukkonen Vesa Kulmala 
Suécia  Magnus Lärke  Jeffrey Ganellen  

 

(1) NOMEAÇÃO EM CURSO 

(2) SEM NOMEAÇÃO  
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Figura: Repartição por género e nacionalidade dos membros do Conselho de Administração 
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ANEXO XI – LISTA DE CLIENTES 
Nome 
informal/abreviatura  

Agências/organismos/órgãos/instituições 

ACER Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia 
EC BBI Empresa Comum Bioindústrias 
Gabinete do ORECE Agência de Apoio ao ORECE 
Cedefop Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 
CEPOL Agência da União Europeia para a Formação Policial 
Chafea Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde e a Alimentação 
TJUE Tribunal de Justiça da União Europeia 
EC Clean Sky 2 Empresa Comum Clean Sky 2 
CR Comité das Regiões Europeu 
Conselho Conselho da União Europeia 
ICVV Instituto Comunitário das Variedades Vegetais 

DG EMPL Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão da Comissão 
Europeia 

DG GROW Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e das 
PME da Comissão Europeia 

DG JUST Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores da Comissão Europeia 
DGT Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia 
EACEA Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura 
AESA Agência Europeia para a Segurança da Aviação 
EASME Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas 
EASO Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 
EBA Autoridade Bancária Europeia 
TCE Tribunal de Contas Europeu 
BCE Banco Central Europeu 
ECDC Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 
ECHA Agência Europeia dos Produtos Químicos 

ECSEL Empresa Comum «Componentes e sistemas eletrónicos para uma liderança 
europeia» 

AED Agência Europeia de Defesa 
AEPD Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 
AEA Agência Europeia do Ambiente 
EEL2 Escola Europeia do Luxemburgo II 
CESE Comité Económico e Social Europeu 
AECP Agência Europeia do Controlo das Pescas 
EFSA Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
BEI Banco Europeu de Investimento 
EIGE Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
EIOPA Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 
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Nome 
informal/abreviatura  

Agências/organismos/órgãos/instituições 

EIT Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 
AET Autoridade Europeia do Trabalho 
EMA Agência Europeia de Medicamentos 
EMCDDA Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
EMSA Agência Europeia da Segurança Marítima 
ENISA Agência da União Europeia para a Cibersegurança 
PE – DG TRAD Parlamento Europeu – Direção-Geral da Tradução 
EPPO Gabinete do Procurador Europeu 
AFE Agência Ferroviária da União Europeia 
ERCEA Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação 
AES-CC Comité Conjunto das Autoridades Europeias de Supervisão  
ESMA Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
ETF Fundação Europeia para a Formação 
EUIPO Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia  

eu-LISA 
Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas 
Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça 

EU-OSHA Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 
Eurofound Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 
EC HPC Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho 
Eurojust Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal 
Europol Agência da União Europeia para a Cooperação Policial 

EC F4E Empresa Comum para a Energia de Fusão (Empresa Comum Europeia para 
o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão) 

EC PCH-2 Empresa Comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2» 
FRA Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
Frontex Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira 
GSA Agência do GNSS Europeu 
IMI 2 JU Empresa Comum «Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2» 
INEA Agência de Execução para a Inovação e as Redes 
MAOC-N Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos 
Provedor de Justiça Provedor de Justiça Europeu 
OSGES Gabinete do secretário-geral das escolas europeias 
REA Agência de Execução para a Investigação 
EC S2R Empresa Comum Shift2Rail 
SatCen Centro de Satélites da União Europeia 
EC SESAR Empresa Comum SESAR 
CUR Conselho Único de Resolução 
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ANEXO XII – GLOSSÁRIO 
 

Abreviatura Descrição  
ABAC Sistema contabilístico da Comissão Europeia 
CpA/OpA/GpA Contabilidade por atividade/Orçamentação por 

atividade/Gestão por atividade 
AD Administrador 
ADAR  Advanced Draft Audit Report (Projeto de Relatório de 

Auditoria Avançado)  
AOD Gestor orçamental delegado  
AST Assistente 
AST/SC Pessoal de secretariado 
SGCF Sistema de Gestão da Continuidade do Funcionamento 
BO Business Objects 
AC Agentes contratuais 
CAT Tradução Assistida por Computador («Computer-

Assisted Translation») 
CATE Ambiente de Tradução Assistida por Computador 
CdT Centro de Tradução (Centro de Tradução dos 

Organismos da União Europeia)  
COVID Doença do Coronavírus  
CSF Formulário de Satisfação do Cliente 
CVR Solicitação de versão corrigida 
DG CNECT Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos 

e Tecnologias 
DG JUST Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
DGT Direção-Geral da Tradução 
DIGIT Direção-Geral da Informática 
eCdT Sistema do Centro de Tradução para a gestão do fluxo 

de trabalho de tradução 
EMAS Eco-Management and Audit Scheme (Sistema 

Comunitário de Ecogestão e Auditoria) 
PE Parlamento Europeu 
CQEP Controlo de qualidade ex post 
EPSO Serviço Europeu de Seleção do Pessoal 
ERCS Secção de Relações Externas e Comunicações  
eTranslation Sistema de tradução automática neural da Comissão 

Europeia 
UE União Europeia 
EUR Euro (moeda) 
MUE Marca da União Europeia 
GF Grupo de funções 
RF Regulamento Financeiro 
ETI Equivalente a tempo inteiro 
HR Recursos humanos 
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SAI Serviço de Auditoria Interna 
IATE Terminologia Interativa para a Europa 
NCI Norma de Controlo Interno 
TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 
CITI Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação 
ISO Organização Internacional de Normalização 
JTV Iniciativa Comum de Formação 
EC  Empresa Comum 
ICD Indicador-chave de desempenho 
CA Conselho de Administração 
MT Tradução automática 
NICE Neural Integrated Custom Engines 
DIP Documento de Iniciação do Projeto 
PMO Gabinete de gestão de projetos 
p.m. pro memoria15 
SaaS Software as a service  
SARA System for Activity and Resource Allocation (Sistema de 

Alocação de Atividades e Recursos) 
SDL Studio SDL Trados Studio 
ICDE Indicador-chave de desempenho estratégico 
ANS Acordo de nível de serviço  
PME Pequenas e Médias Empresas  
PND Perito nacional destacado 
AT Agentes temporários 
SGFT Secção de Gestão do Fluxo de Trabalho  

 

                                                      
15 Uma menção pro memoria 
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ANEXO XIII - CONTAS FINAIS DO CENTRO DE TRADUÇÃO DOS ORGANISMOS DA UNIÃO 
EUROPEIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020 

A presente publicação do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia está disponível no 
seu sítio Web: http://cdt.europa.eu. 
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