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Resumo  

 
 

O relatório de estágio realizado no âmbito do Mestrado em Tradução teve como 

objectivo pôr em prática os conhecimentos, experiências e práticas de tradução. 

 Com este estágio profissional pretendeu-se ampliar as competências adquiridas 

aquando da Licenciatura em Línguas Literaturas e Culturas Modernas e 1ºano do 

Mestrado em Tradução, propondo-se a efectuar a retroversão do conteúdo da página 

Web Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), de 

português para espanhol, a tradução do estudo comparado El agente infiltrado en 

España y Portugal de Adán Carrizo González-Castell e ainda os dois primeiros 

capítulos do livro Introducción a la Criminologia, de Alfonso Serrano Maíllo.  

Estes trabalhos são variados e com destinatários distintos: o primeiro trabalho, a 

retroversão do sítio do (ISCPSI), destina-se a estudantes de países hispânicos, de 

escolas congéneres, que queiram participar no programa Erasmus; o segundo, dado ser 

um estudo comparado, destina-se a estudantes e especialistas na área do Direito Penal 

falantes do português; e o terceiro e último trabalho destina-se a estudantes e 

especialistas na área da Criminologia falantes do português.  

O presente relatório realizado no âmbito do estágio profissional do Mestrado em 

Tradução teve por finalidade, fazer uma exposição acerca do processo da tradução dos 

trabalhos supra-citados. Este inclui uma análise preliminar dos textos, descrição das 

didácticas da tradução adoptadas na elaboração deste trabalho, as dificuldades e 

problemas encontrados, bem como as propostas de tradução. Os trabalhos em causa 

encontram-se apensos ao presente trabalho, assim como os respectivos originais.    

 

 

 

 

Palavras-chave: tradução; tradução jurídica; equivalência terminológica.     
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Abstract 

 

The training report concerning the Masters Degree on Translation aims to put into 

practice the knowledge, experience and translation practices acquired. 

With this professional training one intended to enhance the competences obtained 

during the degree on Languages, Literature and Modern Cultures and the first year of 

the Masters in Translation. In order to do so, one proposed to make the retroversion of 

the Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna Web page from 

Portuguese to Spanish, the translation of the compared study El agente infiltrado en 

España y Portugal, by Adan Carrizo González-Castell and also the first two chapters of 

Introducción a la Criminologia, by Alfonso Serrano Maillo. 

These works are diversified and intended for different targets. The first work, the 

retroversion of the ISCPSI’s Web page, is aimed at students from Hispanic countries 

who wish to participate in the Erasmus Program; the second, since it is a compared 

study, is aimed at Portuguese speaking students and specialists in Penal Law; and the 

third and last work is intended for Portuguese speaking students and specialists in 

Criminology. 

The main purpose of the present report performed within the professional 

traineeship of a Masters Degree on Translation was to make a written statement 

regarding the translation process of the above mentioned works. This report includes a 

preliminary text analysis, a description of the translation didactics applied, the 

difficulties and problems found, as well as translation proposals. The referred works are 

attached to this work as well as their respective originals.  

 

 

Key Words: Translation; law translation; terminological equivalence.  
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I - 1. Introdução 

Como a insatisfação é própria da natureza humana, logo o querer saber mais é 

uma constante e, para completar um ciclo de formação universitária, independentemente 

da área, nada melhor que um estágio profissional para ter um contacto directo com a 

realidade profissional e assim melhorar e aperfeiçoar competências. Além do mais um 

estágio profissional é muitas vezes uma oportunidade de inserção no mercado de 

trabalho. 

O 1º ciclo universitário, três anos da Licenciatura em Línguas Literaturas e 

Culturas Modernas e o primeiro ano do 2º ciclo, Mestrado em Tradução, facultaram 

bases teórico-práticas sólidas para a realização de um bom trabalho em tradução. Ao 

longo da licenciatura conseguiu-se adquirir, desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos 

técnicos da língua espanhola, que, ligados aos conhecimentos de Direito Penal 

adquiridos profissionalmente, fizeram com que se optasse por um trabalho de tradução 

nesta área, aproveitando-se assim os trunfos que se têm na manga. Tal como defende 

Jacques Pélage, 

Une connaissance des disciplines juridiques est nécessaire au 
traducteur juridique occasionnel, au traducteur juridique spécialisé et au 
traducteur assermenté, pour comprendre les discours, pour les réexprimer 
correctement, mais aussi pour avoir un regard critique sur les sources 
documentaires. (Pélage, 2004 : 8)    

Como é sabido um tradutor não se pode limitar ao saber que adquiriu na sua 

formação, o seu saber tem de ser muito mais vasto, já que terá de tratar com matérias de 

todas as áreas do saber, sendo por isso necessário adquirir conhecimentos que o tornem 

capazes de os manusear, tais como a forma como se redigem certos tipos de textos. Em 

Direito, as palavras têm de possuir e transmitir o “peso” da autoridade.  

No meu caso em particular, tendo já algumas noções de Direito devido à 

profissão que exerço, pelo menos mais vastas do que as de um cidadão comum, decidi 

aproveitar esse trunfo e dedicar este estágio à tradução especializada na área do direito 

penal/criminologia, com a vantagem de ter o Instituto de Ciências Policiais e Segurança 

Interna ao meu dispor, auxiliando-me sempre que necessário.  

A escolha da língua também não foi ao acaso, dada a nossa proximidade 

geográfica e as privilegiadas relações entre Portugal e Espanha é de todo vantajoso 
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trabalhar e explorar estas línguas no âmbito da tradução jurídica, que dada a dificuldade 

encontrada na procura de material, não se encontra ainda devidamente explorada.  

Dada a pronta disponibilidade do Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança, ISCPSI, instituto superior universitário que forma os Oficiais de Polícia, em 

colaborar neste trabalho foi possível realizar o estágio profissional desejado. Num 

primeiro momento, foi-me sugerido fosse retrovertida (de português para espanhol) a 

página Web. Em seguida foi-me sugerida a tradução de um estudo intitulado El Agente 

Infiltrado en España y Portugal, de Adán Carrizo Gonzalez-Castel, Professor na 

Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca e na Escola da Polícia Nacional em 

Ávila – Extraído do Livro “Criminalidade Organizada e Criminalidade de Massa”, com 

a coordenação de Manuel Monteiro Guedes Valente, Director do Departamento de 

Investigação do ISCPSI, e, ainda, os dois primeiros capítulos do livro intitulado 

Introducción a la Criminología, de Alfonso Serrano Maíllo, Director do Departamento 

de Derecho Penal y Criminología da UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia), Madrid, onde é Professor de Direito e Professor de Direito Penal e 

Criminologia na Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, Espanha. 

Apresentado o projecto às Professoras Margarita Correia e Margarida Amado, estas 

docentes aceitaram o seu acompanhamento avaliando-o como desafio interessante.  

Os principais critérios que pautaram as propostas de trabalho do ISCPSI repousam 

no facto de julgarem útil a retroversão da página Web para espanhol, dado que estão 

disponíveis para receber estudantes do programa ERASMUS vindos de institutos 

estrangeiros congéneres. A segunda proposta deve-se ao facto de se tratar de um estudo 

comparado entre o Agente Infiltrado em Espanha e Portugal escrito por um autor 

espanhol que é de todo o interesse existir em português. A terceira e última proposta 

deve-se ao facto de o autor do livro ser amigo pessoal do Director do Departamento de 

Investigação do ISCPSI, o qual manifestou interesse em que o mesmo fosse publicado 

em Portugal.         

O Direito Penal é o ramo do Direito Público dedicado às normas emanadas pelo 

Poder Legislativo para reprimir os crimes através de penas com a finalidade de 

preservar o bem-estar de uma sociedade.  
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Cada sistema jurídico tem uma terminologia particular. A árdua tarefa do tradutor 

neste domínio é a constante busca de correspondentes que, muitas das vezes, não 

preenchem na íntegra as acepções de um termo na língua-fonte ou, muitas vezes, nem 

sequer existem na língua-alvo.  

 

I - 2. O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) é um 

estabelecimento de ensino superior universitário público, destinado a formar os Oficiais 

da Polícia de Segurança Pública de Portugal e dos países de Língua Oficial Portuguesa, 

com os quais existem acordos de cooperação. O ISCPSI está instalado na Rua 1ºde 

Maio nº 3, em Alcântara, na cidade de Lisboa. 

Pela observação do organograma do ISCPSI abaixo apresentado, onde se pode 

visualizar a estrutura formal e funcional do instituto.  

Organograma do ISCPSI 
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I - 1.2.1 - Breve história do ISCPSI 

 

O ISCPSI foi fundado em 1979 com o nome de Escola Superior de Polícia 

(ESP), com o objectivo de formar Oficiais de Polícia civis, a fim de os mesmos irem 

substituindo gradualmente os Oficiais do Exército que até aí desempenhavam as 

funções de chefia na Polícia de Segurança Pública (PSP). Em 1994, o Curso de 

Formação de Oficiais passou a dar aos seus titulares o grau de universitário de 

Licenciatura em Ciências Policiais. Em 1999, na sequência de reorganização da PSP, a 

ESP passou a denominar-se Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. 

Este instituto funciona exclusivamente em regime interno, os alunos estudam e 

vivem no instituto, e usam uma farda e divisas próprias que os identificam como alunos 

do ISCPSI, bem como relativamente ao ano que frequentam. Um aluno deste instituto, 

após conclusão da licenciatura, fica licenciado em Ciências Policiais e graduado no 

posto de Subcomissário, ficando normalmente, com a função de Comandante de 

Esquadra. A sua progressão na carreira, vulgarmente designada “subida de posto”, 

efectuar-se-á com a contagem dos anos de serviço.    

 

I - 1.2.2 Ensino e Investigação  

O ISCPI ministrou desde a sua fundação até 2006 ministrou os seguintes cursos: 

- Curso de Formação de oficiais de Polícia (Licenciatura em Ciências Policiais); 

- Curso de Promoção a Comissário; 

- Curso de Promoção a Chefe de Esquadra.   

Na actualidade (2006/2010) não ministra apenas o Curso de Formação de Oficiais, 

mas também cursos de aperfeiçoamento e actualização e cursos de Pós-graduação.  

O ISCPSI efectuou a respectiva adaptação ao Processo de Bolonha. Desta forma a 

anterior Licenciatura em Ciências Policiais passou a ser Licenciatura com Mestrado 

Integrado.  

Além dos cursos ministrados, o ISCPI desenvolve actividades de investigação nas 

áreas das ciências policiais e da segurança.  
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O ISCPI albergou ainda no ano lectivo de 2009/10, o gabinete da CEPOL, 

Collège Européen de Police, com a função logística de organizar cursos de formação e 

conferencias, na área das Ciências Policiais destinados aos Oficiais das Polícias 

Europeias. O CEPOL é uma Instituição que reúne altos funcionários dos serviços de 

polícia de toda a União Europeia, e países da EFTA (European Free Trade 

Association), ou seja, Suíça, Noruega e Islândia, para promover a cooperação 

transfronteiras na luta contra a criminalidade e na manutenção da ordem e da segurança 

pública.  
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I – 3. O Relevante Papel da Tradução  

Hoje em dia, olhando para trás, verificamos que um dos grandes êxitos da União 

Europeia foi conseguir criar uma amplíssima área onde não existem fronteiras e onde os 

seus cidadãos podem circular, viver e até trabalhar livremente. Todas estas liberdades 

exigem determinadas regras de segurança para que os cidadãos se sintam protegidos 

contra todo e qualquer tipo de delinquência e ter acesso, em igualdade, à justiça e ao 

respeito pelos seus direitos fundamentais em todo o Espaço Europeu. Deste modo, nos 

últimos anos tem-se intensificado a colaboração entre os diversos sistemas judiciais para 

que qualquer decisão judicial tomada por um Estado-Membro seja reconhecida e 

aplicada pelos restantes. Estas múltiplas relações dão origem a múltiplos documentos 

que têm de ser traduzidos de uma língua comunitária para outra, sem esquecer, como é 

óbvio, toda a legislação comunitária que brota do seio da União Europeia, a qual tem de 

ser transposta para todas as línguas comunitárias para aí poder ser aplicada. Não 

podemos esquecer nem desvalorizar o facto de que, no caso da tradução jurídica, a 

transmissão é produzida entre dois sistemas jurídicos, muitas vezes totalmente distintos, 

onde as formas de organizar a vida humana e de resolver de conflitos e possíveis 

soluções são muitas vezes difíceis reduzidas. São estas divergências que exigem do 

tradutor que este seja mais do que um mero transportador de significados mas sim um 

efectivo intermediário, possuidor de uma competência operativa, que entenda e faça 

entender conteúdos desenvolvidos por agentes especializados. 

Ora isto encontra-se, a meu ver, em total concordância com as declarações 

proferidas por García Yerba aquando da sua tomada de posse como membro da Real 

Academia Espanhola: La traducción ha sido acaso el más importante procedimiento 

para la propagación de la cultura. 1 

 

 

 

 
                                                           

1
 Jornal “El País” de 28/01/1985. 
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I – 4. A Internet uma “arma” para o tradutor 

A Internet constitui a grande fonte de informação do Século XXI, tornando-se 

hoje a mais importante ferramenta de comunicação, oferecendo aos seus usuários dados 

sobre qualquer matéria ou assunto.   

Tudo aquilo que antigamente se procurava em livros impressos, jornais, 

dicionários etc., perdendo horas infindáveis, pode estar agora ao alcance de qualquer 

um, nas bibliotecas tradicionais, escolas, cibercafés e até nas nossas próprias casas, e 

tudo isto à distância de um clique.  

Também para o tradutor, não desvalorizando as demais formas de investigação, 

esta é uma ferramenta indispensável, passando este a ter nesta nova biblioteca virtual, 

documentos, livros digitalizados, informação jornalística, bancos de dados e outras 

fontes de investigação imprescindíveis para a sua tarefa. Tudo isto economiza-lhe tempo 

evitando-lhe a necessidade de folhear livros e livros, página a página.    

A Internet é um óptimo complemento no apoio à tradução, permitindo uma 

constante actualização do conhecimento nas mais variadas áreas do saber, não só a nível 

documental, mas também através dos fóruns de discussão, local onde, virtualmente, 

profissionais de várias áreas mostram um grande espírito de entreajuda trocando as suas 

experiencias profissionais. 

Dadas as características do domínio do saber no seio do qual se realizou o 

presente estágio, o trabalho por mim desenvolvido e apresentado neste relatório em 

muito beneficiou do acesso à informação disponibilizada na Internet. 
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I - 5. A linguagem jurídica 

La comunicación especializada se diferencia formalmente 
de la comunicación general en dos aspectos: en el tipo de 
textos orales y escritos que produce, y en el uso de la 
terminología específica. (Cabré, 1993: 105)   

Uma utilização de uma linguagem jurídica estandardizada facilitaria em muito a 

tarefa de um tradutor, mas, como se poderá constatar ao longo deste trabalho, apesar de 

se estar a tratar com línguas e culturas “irmãs”, a espanhola e a portuguesa, irá 

constatar-se que a terminologia utilizada difere bastante, apesar de tanto o Direito 

Espanhol como o Português terem por base o Direito Romano. 

Tal como em qualquer outro texto de especialidade, o discurso jurídico tem de ser 

conciso e preciso, de forma que a informação aí contida não possa conduzir a dúvidas 

ou ser distorcida; tem de ser preciso porque assim o exige a temática técnico-científica e 

as relações funcionais entre entendidos na matéria; por último tem de ser apropriado ou 

adequado à situação comunicativa, dependendo do grau de conhecimentos dos 

interlocutores sobre a matéria.  

Há assim que destacar o importante papel da terminologia, “…conjunto de 

unidades de comunicación, útiles y prácticas, que se evaluan en función de critérios de 

economia, precisión y adequación“ (Cabré, 1993: 106), da qual os tradutores e 

interpretes têm que ser considerados os principais utilizadores, a par, obviamente, dos 

especialistas. 

 O Direito desenvolveu ao longo dos séculos o seu próprio vocabulário técnico, 

vocabulário este que convive com termos provenientes de outras linguagens moldados 

semanticamente com acepções próprias. Isto pode à primeira vista ser uma ajuda, mas 

esta poderá ser enganadora.  

As Leis, matéria que regula e condiciona a vida e interesses do cidadão, usa um 

discurso, a linguagem das leis, que, independentemente da língua na qual se esteja a 

tratar, não é, mas deveria, ser de fácil interpretação para que qualquer pessoa, a caso de 

necessidade ou curiosidade pela simples curiosidade de saber qual é a pena aplicada a 

num dado crime, a pudesse compreender sem que para isso tivesse a necessidade de ter 

qualquer formação na área. Isto tornaria o direito mais acessível a todo e qualquer 
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cidadão, mas já se verificou que assim não é. A linguagem jurídica, do ponto de vista 

linguístico utiliza um registo altamente sofisticado, com um léxico de especialidade 

vasto e complexo e estruturas sintácticas particulares. Além disso o Direito encontra-se 

subdividido em várias subáreas (tais como o Direito Penal, o Direito Civil, o Direito 

Fiscal), cada uma com léxico e expressões específicas, o que complica ainda mais a 

árdua tarefa do tradutor.  

Há que referir que no âmbito jurídico existem os textos legislativos e os textos não 

legislativos. O texto legislativo é aquele onde estão expressas as leis e normas 

propriamente ditas, como é o caso dos códigos. O texto não legislativo é aquele que fala 

sobre essas mesmas leis e normas.   

O tecnoleto jurídico, que como todo e qualquer tecnoleto surge de uma 

necessidade específica, é uma linguagem claramente técnica, conservadora que, por 

derivar do Direito Romano, se encontra carregada de latinismos e arcaísmos que assim 

perduram no tempo, o que concede aos respectivos especialistas um status de sabedoria 

e cultura que poderá parecer estranho para muitos. 

Atente-se nos seguintes exemplos, retirados das constituições espanhola e 

portuguesa. 

A Constitución Española no seu artigo 17 nº 4 refere:  

La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir 
la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida 
ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración 
de la prisión provisional. 

A Constituição da República Portuguesa no seu artigo 31 nº 1 refere: 

“Haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão 
ou detenção ilegal, a requerer perante o tribunal competente.” 
 

O uso destas fórmulas ou frases ditas herdadas da tradição tem um enorme peso 

na organização e elaboração das leis e normas a ser aplicadas num território, país ou 

numa organização supranacional, como é o caso da União Europeia.   

Ao contrário de qualquer tradutor técnico, o tradutor jurídico tem uma tarefa 

duplamente complicada. Um tradutor técnico que traduz na área da electricidade, 

mecânica, engenharias, esta a descrever algo que é de todo idêntico tanto na língua de 
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partida como na língua de chegada, porque as leis que as regem não têm fronteiras. O 

mesmo não acontece, normalmente, com o tradutor jurídico, além de estar traduzir uma 

língua traduz um sistema jurídico para outro, baseados, muitas vezes, em filosofias e 

culturas diferentes, a não ser que esteja a trabalhar num país plurilingue como é o caso 

de Espanha. Aí, por exemplo, um tradutor catalão que queira traduzir para castelhano, 

estando a trabalhar no mesmo sistema jurídico, não se lhe apresentará esse problema.    

Dado que a maior parte das vezes se está a trabalhar em dois sistemas jurídicos, há 

por isso que adoptar uma metodologia apropriada que permita atingir os objectivos e, se 

possível, contribuir no aperfeiçoamento do fenómeno tradutológico, de forma a tomar 

decisões mais adequadas. Assim sendo um tradutor jurídico terá de realizar uma boa 

preparação documental e linguística de forma a conseguir dominar a redacção jurídica 

da língua-alvo.   
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Ao estágio profissional, realizado no ISCPSI durante de Outubro de 2009 a Junho 

de 2010, com a carga horária de 252 horas semestrais, seguiu-se redacção do presente 

relatório o qual tem como objectivo fazer a descrição do trabalho realizado durante o 

referido estágio profissional e que passou pela retroversão do conteúdo do site do 

ISCPSI, a tradução do artigo “El agente infiltrado en España y Portugal” de Adán 

Carrizo González-Castell, publicado no livro Criminalidade organizada e 

Criminalidade de Massa, coord. por Guedes Valente, editora Almedina e ainda os três 

primeiros capítulos do livro Introdución a la Criminologia de Alfonso Serrano Maíllo, 

Madrid, editora Dykinson, 2006.  

O presente relatório é composto de duas partes às quais se seguem como 

apêndice as traduções e os originais.  

Na primeira parte, é feita a introdução/enquadramento do trabalho elaborado. Na 

segunda parte, está a componente prática do trabalho realizado onde são expostas as 

dificuldades de tradução bem como a solução encontrada para a resolução das mesmas, 

sobretudo ao nível terminológico e sintáctico.  
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Parte II 

Principais Trabalhos Realizados Durante o Estágio 

 

II – 1. Metodologia usada na retroversão e traduções realizadas 

 

A metodologia e técnica de tradução usadas na tradução das obras supracitadas 

pode dividir-se em seis fases: 

1- Leitura e pré-tradução, identificando as zonais mais problemáticas, bem como 

as possíveis semelhanças e diferenças. 

2- Leitura de textos da área para adquirir um maior conhecimento sobre os dos 

sistemas jurídicos Espanhol/Português e a sua redacção. 

3- Análise dos textos de partida, não só para o entender, como para procurar 

soluções para os termos inexistentes na língua-alvo. 

4- Tradução propriamente dita. 

5- Correcção e discussão com as orientadoras do trabalho. 

6- Revisão final. 

 

II – 2. Retroversão do conteúdo da página Web do ISCPSI  

 

II – 2.1. Apresentação do texto 

   

A página Web original (versão portuguesa), tal como qualquer sítio da Internet 

procura ser apelativa e tem por objectivo divulgar o instituto, junto dos cidadãos 

portugueses, possíveis candidatos ao mesmo. O público-alvo deste sítio é constituído 

por jovens que terminaram o Ensino Secundário, com poucos conhecimentos sobre a 

matéria, sendo por isso usada uma linguagem simples, mas correcta, apelativa e 

informativa. 

A retroversão do sítio (versão espanhola) tem por objectivo atrair possíveis 

alunos, a frequentar ao Programa Erasmus, provenientes de institutos congéneres, que 

possam estar interessados em frequentar um semestre ou mais no ISCPSI.  
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Na versão espanhola, o público-alvo é diferente do da versão portuguesa, tratam-

se aqui de falantes da língua espanhola, de idade pouco superior e que já frequentam um 

instituto congénere. A sugestão da sua retroversão deu-se devido ao facto ISCPSI já ter 

aderido ao Processo de Bolonha, fazendo que se torne mais fácil o acolhimento de 

alunos estrangeiros.  

Relativamente à retroversão, apesar de o público-alvo e os objectivos serem 

distintos, optou-se por manter o mesmo tipo de linguagem para que esta fosse o mais 

fiel possível ao original. 

 O que aqui foi feito foi uma retroversão do conteúdo do sítio da Internet e não do 

sítio propriamente dito, devido a falta de formação na matéria (trabalho com html e 

edição de páginas Web).   

 

II – 2.2. Principais dificuldades 

 

II - 2.2.1. Não correspondência entre as estruturas das classes de oficiais das 

forças policiais portuguesas e espanholas. 

 

Neste trabalho a primeira grande dificuldade encontrada foi no item onde é 

mencionada a estrutura da classe de oficiais das forças de segurança portuguesas. O 

problema centrava-se em saber se os postos usavam ou não a mesma designação ou 

parecida e, em caso negativo, qual a respectiva correspondência na estrutura da classe 

de oficiais das forças de segurança espanholas.  

Julgou-se enriquecedor explicar a estrutura das Forças de Segurança, tanto 

portuguesas como espanholas, para uma melhor compreensão dos problemas a seguir 

apresentados. 

 

As Forças de Segurança Portuguesas dependem de vários ministérios e têm a 

seguinte estrutura e funções. 

As forças dependentes do Ministério da Administração Interna são: 

- Polícia de Segurança Pública – PSP – É uma força civil que tem por missão 

assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos 

cidadãos, nos termos da Constituição e da lei. 
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- Guarda Nacional Republicana – GNR – É uma força paramilitar que tem por 

missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos 

cidadãos, nos termos da Constituição e da lei.  

- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF – É também uma força civil que visa 

proceder ao controlo da circulação de pessoas nos postos de fronteira e dar execução à 

política de imigração e asilo de Portugal, de acordo com as disposições da Constituição 

e da Lei e as orientações do Governo.   

Em traços gerais as funções da PSP e GNR são idênticas, a segurança pública, 

estando a PSP mais virada para as aéreas urbanas e a GNR para as áreas rurais e 

estradas nacionais. 

 

As forças dependentes do Ministério da Justiça são: 

- Polícia Judiciária – PJ – A Polícia Judiciária tem por missão coadjuvar as 

autoridades judiciárias na investigação e desenvolver e promover acções de prevenção, 

detecção e investigação da sua competência, ou que lhe sejam cometidas pelas 

autoridades judiciárias competentes. 

- Guarda Prisional – A Guarda Prisional tem por missão assegurar a gestão do sistema 

prisional, executar as penas e medidas privativas de liberdade, garantindo a criação de 

condições para a reinserção social dos reclusos e contribuindo para a defesa da ordem e da paz 

social. 

 

As forças dependentes do Ministério da Economia são: 

- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE – A ASAE é a 

autoridade administrativa nacional especializada no âmbito da segurança alimentar e da 

fiscalização económica. 

 

As forças dependentes das Câmaras Municipais são: 

- Polícia Municipal – É uma força civil armada que exerce funções de polícia 

administrativa que depende directamente do Presidente da Câmara.  

A Polícia Municipal coopera com as forças de segurança, do concelho, na manutenção 

da tranquilidade pública e na protecção das comunidades locais. 
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Por seu turno, as forças de segurança espanholas são todas elas, ao contrário das 

Portuguesas, dependentes do mesmo ministério, o Ministerio del Interior. São as 

seguintes: 

- Cuerpo Nacional de la Policía – É uma força civil que tem por missão assegurar 

a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Este 

corpo encontra-se subdividido em várias Brigadas:  

 - Brigada de Seguridad Ciudadana – Tem por missão a prevenção e manutenção 

da segurança pública, segurança privada e espectáculos, protecção de altas entidades e 

espectáculos e ainda a custódia e transporte de detidos. 

 - Brigada Policía Judicial – Tem por missão a investigação e prevenção de 

crimes e infracções, a exploração de informação e auxiliar as autoridades judiciais e 

fiscais.  

  - Brigada de Información – Tem por missão captar, receber, gerir e desenvolver 

informação.  

         - Brigada de Extranjería y Fronteras – Tem por missão controlar as entradas e 

saídas de estrangeiros, procedimento de pedidos de asilo e refúgio e controlo da 

emigração e imigração. 

- Brigada de Policía Científica – Tem por missão recolher e trabalhar indícios 

criminais, elaboração de relatórios e resenhar detidos.  

- Funcionarios de Prisiones – Corpo que anteriormente se integrava no Ministerio 

de Justicia e que tem por missão a vigilância e segurança de presos, bem como a sua 

reinserção social. 

- Cuerpo de Policía Local (também denominada de Policía Municipal ou Guardia 

Urbana) – É um corpo de polícia armado, de natureza civil e dependem 

administrativamente de cada comunidade autónoma e câmaras municipais. 

 

A Guardia Civil é uma força de carácter militar que, além do Ministerio del 

Interior, depende do Ministerio de Defensa e tem por missão proteger o livre exercícios 

dos direitos e liberdades dos cidadãos, bem como a segurança pública. Tal como a GNR 

em Portugal, esta força está mais virada para as áreas rurais e para a vigilância de 

estradas nacionais.  

Existem ainda duas comunidades espanholas, a Catalunha e o País Basco, onde 

não existe o Cuerpo de Policía Nacional. Em seu lugar existe uma Polícia própria de 
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cada uma dessas comunidades autónomas, que são os Mozos de Escuadra e a 

Ertzaintza, respectivamente. 

  

Para elaborar a retroversão do sítio, optou-se então por entrar na página Web do 

Cuerpo de Nacional de Policía, polícia espanhola, http://www.policia.es/, sendo aí 

localizada a estrutura desta força de segurança.  

Além de a designação dada à classe de Oficiais de Polícia portuguesa e espanhola 

serem diferentes, a estrutura dos Oficiais do Cuerpo de Nacional de Policía possui 

menos patentes (quatro), vulgarmente designados por postos, do que a Polícia de 

Segurança Pública (seis). Logo houve que encontrar, o mais aproximadamente possível, 

as respectivas correspondências. Para tal, foi então seguida a seguinte lógica: tanto os 

postos de base como os postos de topo têm obrigatoriamente que existir, visto que 

quando se termina a formação académica de Oficial de Polícia o posto a atribuir é com 

certeza o mais baixo na classe e um oficial em fim de carreira terá de ter o posto mais 

alto. Assim sendo optou-se por atribuir a correspondência aos postos de base e de topo 

“eliminando” os postos intermédios existentes na estrutura da classe de Oficiais da 

Policia de Segurança Pública. Apresentada a questão aos superiores hierárquicos do 

ISCPSI, estes concordaram com a correspondência efectuada que, embora não seja 

exacta, é a mais correcta possível, dado que é impossível atribuir uma correspondência 

precisa quando se está a falar da estrutura de dois corpos de polícia de países diferentes. 

Embora sejam mais ou menos equivalentes no que diz respeito às funções, este têm uma 

estrutura hierárquica distinta.  

O resultado do trabalho descrito pode ser observado abaixo. 

 

Estrutura das classes de oficiais das polícias portuguesa e espanhola.  

 

Portuguesa                                                Espanhola 

Superintendente-Jefe Comisario Principal 

Superintendente Comisario 

Intendente Sin correspondencia 

Subintendente Sin correspondencia 

Comissário Inspector Jefe 

Subcomissário Inspector  
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II – 2.2.2. Terminologia  

Outras questões de terminologia confrontadas foram as seguintes. Não se sabendo 

o nome dado ao documento onde o governo espanhol publica as suas normativas, fez-se 

uma pesquisa no motor de busca Google. Contudo esta tarefa não foi fácil, já que 

Portugal é uma república e Espanha é uma monarquia, logo a técnica de fazer a busca 

através de uma tradução literal da designação portuguesa não iria dar grandes 

resultados. Pensou-se então na seguinte lógica: o Diário da República é um Jornal 

Oficial; é esta a designação usada identificar o documento onde a União Europeia 

publica as leis, Jornal Oficial da União Europeia; ora, assim sendo, efectuou-se a busca 

através da designação Jornal Oficial de España, e foi através desta designação que se 

chegou à terminologia correcta, Boletín Oficial del Estado 

(http://diariojuridico.blogs.sapo.pt/170658.html). 

A solução para a situação assinalada foi encontrada na base terminológica IATE 

com um grau de fiabilidade de 3 numa escala de 0 a 4. Vejam-se os exemplos abaixo. 

 

LF – “O número de vagas para ingresso no primeiro ano é anualmente 
fixado por Despacho do Ministro da Administração Interna, sendo publicado 
na II Série do Diário da República.” (p.7). 
 
LA – “El numero de plazas se fija anualmente por Orden ministerial del 
Ministro da Administração Interna [Ministro del Interior] siendo publicado 
en la II Série del Diário da República [Boletín Oficial del Estado].”  
 

 

Outro dos problemas encontrados centrou-se na terminologia do Direito 

Administrativo usada no link referente às condições de acesso, candidatura e provas de 

selecção.   

No item referente às condições de acesso, foi utilizada a mesma ferramenta que no 

problema anterior, ou seja, a página Web da polícia espanhola, 

http://www.policia.es/oposiciones/oposiciones.htm, onde se pode verificar que a 

terminologia usada. Apesar da proximidade das línguas, a formulação difere bastante 

conforme se encontra exemplificado no excerto da tradução a seguir apresentado (as 

expressões sublinhadas serão alvo de descrição posterior).  
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LF 

Condições:  
- Ser Cidadão Português;  
- Ter menos de 21 anos, em 31 de Dezembro do ano em que se realiza o 
concurso; 
- Ter altura mínima: 1,60 Femininos / 1.65 Masculinos;  
- Ter o 12.º Ano ou equivalente;  
- Realizar a prova de Português, nas condições previstas pelo CNAES, com 
classificação igual ou superior a 100 Pontos;  
- Ter nota de candidatura igual ou superior a 100 Pontos; 
- Não ter qualquer Sanção Penal inibidora da função.  
 
LA 
 
Condiciones: 
- Ser ciudadano portugués  
-Tener menos de 21 años a fecha de 31 de diciembre del año en que se 
realiza el curso; 
- tener una altura mínima: 1,60 Mujeres/ 1.65 Hombres;  
-Tener el 12º ano [bachillerato] o equivalente;  
- Realizar la prueba de portugués, en los términos previstos por el CNAES, 
con clasificación igual o superior a 100 puntos sobre 200; 

         - Tener una nota de candidatura igual o superior a 100 puntos sobre 200; 
         - No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.   

 

 

Cada sistema de ensino tem a sua própria designação no que diz respeito à sua 

estrutura organizativa, logo o termo “12.º ano” não teria qualquer significado para um 

falante de língua espanhola. Houve por isso necessidade de consultar a estrutura do 

sistema de ensino espanhol para assim poder encontrar a designação que lhe é dada. 

Assim sendo foi consultada a página Web do Ministério da Educação Espanhol, onde 

foi localizada a informação necessária. http://www.educacion.es/educacion/sistema-

educativo/principios-fines/estructura/bachillerato.html   

 
Existiu ainda a necessidade de explicar e encontrar a respectiva correspondência 

espanhola relativamente à sigla portuguesa CNAES. Foi então efectuada uma busca na 

internet através do motor de busca Google tendo sido encontrada a entidade que a sigla 

designa, na página Web http://www.portugaly.com/portugal-portugal/cnaves-conselho-

nacional-de-avaliacao-do-ensino-superior.html. Restava ainda encontrar uma entidade 

espanhola que possuísse as mesmas funções tendo por isso efectuado uma tradução 

literal da entidade portuguesa para espanhol. Esta tradução foi colocada no motor de 
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busca Google que deu várias opções, pelo que bastou abrir as várias páginas da Web até 

encontrar a entidade espanhola que possui a mesma função. 

http://edusuperior.senplades.gov.ec/?p=1159 .  

Na expressão “Não ter qualquer Sanção Penal inibidora da função”, uma tradução 

literal do português seria perfeitamente aceitável e perceptível, mas, tendo como 

exemplo os requisitos expostos na página Web da Polícia espanhola, optou-se por usar a 

mesma forma lá encontrada: No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 

públicas. 

 

Foi detectada terminologia da área do desporto. Inicialmente, como todos termos 

usados para descrever as provas físicas existem em espanhol, efectuou-se uma tradução 

literal das mesmas. Porém, no intuito de afastar qualquer dúvida, foi feita uma pesquisa, 

através do motor de busca Google, tendo sido localizado um sítio onde se explica em 

que consistem as provas físicas para ingresso no Cuerpo de Policía Nacional e 

verificou-se que a tradução literal efectuada não correspondia a terminologia desportiva 

usada em espanhol 

(http://www.opositor.com/opositor/showDetalleNoticia.action?noticiaId=1983).  

O resultado da retroversão ficou como se segue (são sublinhados os termos que 

foram alvo de maior atenção. 

LF 

Provas físicas  Mulheres  Homens   
Corrida de 100 m (tempo máximo) 16,3 s 13,9 s 
Salto em comprimento, sem corrida (mínimo)  1,8 m 2,2 m 
Transposição de um muro (sem apoio)  0,8 m 1 m 
Impulsão Vertical (mínima)  0,35 m 0,45 m 
Flexões de braços (trave)  2 5 
Flexões de tronco (abdominais) em 45s 25 30 
Corrida 1000m (tempo máximo) 4m35s 3m40s 

 

LA  

Pruebas físicas  Mujeres Hombres  

Carrera de velocidad de 100 m (tiempo 16,3 s 13,9 s 
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máximo) 
Salto de longitud, sin correr (mínimo)  1,8 m 2,2 m 
Transposición de un muro (sin apoyo)  0,8 m 1 m 
Impulsión Vertical ( mínima)  0,35 m 0,45 m 
Flexiones de brazos (con barra)  2 5 
Abdominales en 45s 25 30 
Carrera de resistencia 1000 m (tiempo 
máximo) 

4m35s 3m40s 

 

Outra das dificuldades surgidas na retroversão do sítio, centrou-se na carta de 

boas-vindas do Director do ISCPSI. Este faz uso de uma linguagem cuidada, linguagem 

essa que teria de ser mantida no texto-alvo. 

Neste texto surgem mencionados nomes de patentes da carreira de oficiais de 

polícia não existentes na carreira de oficiais espanhola, julgou-se por isso necessário 

colocar uma nota de rodapé explicativa, onde o leitor pudesse esclarecer tal facto. 

Relativamente às patentes em que existe correspondência, a mesma foi colocada à frente 

entre parentes rectos. O mesmo ocorreu relativamente a documentos legais e outros 

aspectos. Os excertos seguintes visam ser representativos da aplicação da metodologia 

descrita. 

LF - “A competência deste Instituto para conceder o grau de licenciatura 
em Ciências Policiais aos titulares do Curso de Formação de Oficiais de 
Polícia foi atribuída pela Portaria nº 298/94 de 18 de Maio, que aprovou a 
estrutura curricular e o plano de estudos deste curso.”  
 
LA “La competencia de este Instituto para conceder el grado de 
licenciatura em Ciências Policiais [licenciatura en Ciencias Policiales] a 
los titulares del Curso de Formação de Oficiais de Policia [Curso de 
Formación de Oficiales de Policía] fue atribuida por Portaría [Orden 
Ministerial] nº 298/94 de 18 de Maio, que aprobó la estructura curricular y 
el plan de estudios de este curso.” 

 

LF - “No entanto, com a publicação do Decreto-Lei nº 129-B/84, de 27 de 
Abril, a Escola Superior de Polícia foi igualmente incumbida de ministrar os 
Cursos de Promoção a Comissário e Promoção a Chefe de Esquadra, da 
Polícia de Segurança Pública.”  
 
LA – “Pero, con la publicación del Decreto-Lei [Decreto-ley]  nº 129-B/84 
de 27 de Maio, la Escola Superior de Polícia fue aún encargada de impartir 
los Cursos de Promoção a Comissário [Cursos de Promoción a Inspector-
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jefe]  y  Promoção a Chefe de Esquadra [Curso de Promoción a Inspector], 
de la Polícia de Segurança Pública.” 

Nesta situação foi consultada a base terminológica IATE, a qual forneceu a 

solução para caso, que posteriormente foi confirmada em textos jurídicos espanhóis (cf. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/05-2/pdfs/BOE-A-2010-1916.pdf ). 

LF - “…o Decreto-Lei nº 318/86, de 25 de Setembro (Regulamento da ESP) 
até à publicação do Decreto-Lei nº 402/93, que aprovou o primeiro Estatuto 
deste estabelecimento de ensino.”  
 
LA “…el Decreto-Lei nº 318/86, de 25 de Setembro (Reglamento de la 
ESP) hasta la publicación del Decreto-Lei nº 402/93, que aprobó el primer 
Estatuto de este establecimiento de enseñanza”. 

Também aqui foi feita uma tradução literal do termo “regulamento” para 

“reglamento”, vindo a confirmar-se estar correcta através do sítio: 

(http://www.idae.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.55). 

 

II – 2.2.3. A correspondência de entidades e instituições  

Faz-se aqui uma chamada de atenção para o nome do primeiro curso apresentado: 

em espanhol de Espanha não se usa o termo “Comando”, mas sim Mando; contudo este 

é utilizado nos países Hispânicos da América do Sul 

(http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/renuncio-el-comandante-

de-la-policia-nacional-de-ecuador). Neste texto surgem mencionados nomes de patentes 

da carreira de oficiais de polícia que não existem na carreira de oficiais espanhola; 

julgou-se por isso necessário colocar, na retroversão, uma nota explicativa. 

Relativamente às patentes em que existe correspondência, a mesma foi colocada à frente 

entre parênteses rectos. 

Optou-se por suprimir a sigla “CCDP” (equivalente a “Curso de Comando e 

Direcção Policial”) encontrada na versão portuguesa, primeiramente porque as letras da 

referida sigla não corresponderiam na retroversão para espanhol e, além disso, achou-se 

uma informação irrelevante, que não iria acrescentar nem retirar nada ao conteúdo do 

texto.  
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Ainda neste texto, surgem os nomes de várias instituições em que existiu a 

necessidade de procurar os seus equivalentes em Espanha. Em relação a algumas 

instituições, embora sendo instituições europeias, não usam exactamente o mesmo 

nome. Para o efeito foi efectuada uma tradução literal do nome da instituição, que 

colocada no motor de busca Google forneceu a instituição equivalente em Espanha.  

 

LF - “… o Curso de Comando e Direcção Policial (CCDP), para a 
promoção ao posto de Subintendente; e o Curso de Direcção e Estratégia 
Policial, para a promoção ao posto de Superintendente.”  
 
LA – “…el Curso de Comando e Direcção Policial [Curso de Mando y 
Dirección Policial], para la promoción al puesto de Subintendente1; y el 
curso de Direcção e Estrategia Policial [Curso de Dirección y Estratega 
Policial], para la promoción al puesto de Superientendente [Comisario 
Principal].”  
 

1 Puesto de la Policía Portuguesa sin correspondencia en la Policía 
Española que se encuentra entre los puestos de de inspector-jefe y 
comisario. 
 

Para identificar a terminologia usada para designar o equivalente do Ministério da 

Administração Interna em Espanha, entrou-se na página Web do Gobierno de España e 

consultados os seus ministérios e verificou-se que o Ministerio del Interior de Espanha 

tem as mesmas funções que o Ministério da Administração em Portugal, pelo que se 

optou por manter o termo em português, fornecendo o equivalente entre parênteses 

rectos (cf. http://www.la-moncloa.es/home.htm). 

LF - “Durante este ano lectivo de 2009/2010, desenvolvemos o ciclo de 
comemorações dos 25 anos do nosso Instituto, do qual destacamos os 
seguintes pontos altos: a atribuição ao Instituto, pelo Sr. Ministro da 
Administração interna, da primeira medalha, no caso vertente a medalha de 
prata de serviços distintos;…”  
 
LA – “A lo largo del año lectivo de 2009/2010, desarrollamos el ciclo de 
conmemoraciones de los 25 aniversario de nuestro Instituto, del que 
destacando los siguientes puntos mal altos: la atribución al Instituto, por el 
Ministro da Administração Interna [Ministro del Interior], del primera 
medalla, en este caso la medalla de plata de servicios distinguidos;…”  
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Relativamente ao nome “Associação Portuguesa do Direito de Menores e 

Família”, efectuou-se uma busca no motor de busca Google fazendo uma tradução 

literal, para espanhol, do nome da associação portuguesa. Surgiram várias opções, 

retirando de uma delas a forma de designar este tipo de associações em Espanha (cf. 

http://www.sospapa.es/). 

LF - “…como sucedeu bem recentemente com o Fórum “Pensar Juntos”, 
iniciativa da Associação Portuguesa do Direito de Menores e Família.” 
 
LA – “…como sucedió recientemente con el Fórum “Pensar Junto”, 
Iniciativa de la “Associação Portuguesa do Direito de Menores e Família” 
[Asociación Portuguesa Pro Derecho del Menor y Familia].” 
 

Relativamente à designação portuguesa "Direcção Nacional da PSP”, optou-se por 

manter o nome original seguido, entre parênteses rectos, da respectiva correspondência 

em Espanha, Dirección General de la Policía. Para tal foi consultada a página Web da 

polícia espanhola, no intuito de perceber a sua organização e chegar ao seu 

departamento de direcção.   

LF - “Complementarmente, o Instituto continuará empenhado em ministrar, 
por sua iniciativa ou em colaboração com a Direcção Nacional da PSP ou 
quaisquer unidades policiais, acções de formação e aperfeiçoamento, de 
curta duração, no âmbito da formação contínua.”  
 
LA – “Al mismo tiempo, el Instituto seguirá impartiendo por iniciativa suya 
o en colaboración con la Direcção Nacional da PSP [Dirección General de 
la Policía] o de cualquier unidad policial, acciones de formación y 
perfeccionamiento, de corta duración, en el ámbito de la formación 
continua.”  

 

A situação agora exposta retrata o caso de uma instituição europeia que tem uma 

designação ligeiramente diferente em ambas as línguas (Academia Europeia de Polícia / 

Escuela Europea de Policia). Este é um dos casos em que é necessário ter um cuidado 

especial e não se deixar levar pelo excesso de confiança, dado que, apesar da 

proximidade linguística entre o português e o espanhol e se tratar da mesma instituição, 

esta não usa a mesma designação. A tarefa é ligeiramente mais fácil dado que todas as 

instituições europeias, por norma, têm uma página Web onde os textos estão disponíveis 

em todas as línguas comunitárias. Bastou, portanto, procurar a página Web da 



30 

 

instituição em causa em português e depois seleccionar o idioma pretendido, neste caso 

o espanhol. 

LF – “Na vertente internacional, o Instituto, enquanto membro de pleno 
direito da Academia Europeia de Polícia (CEPOL), vem participando 
activamente na organização de cursos destinados a oficiais de Polícia dos 
Estados-Membros da União Europeia.” 
 
LA – “En la vertiente internacional, el Instituto, como miembro de pleno 
derecho de la Escuela Europea de Policía (CEPOL), viene participando 
activamente en la organización de cursos destinados a oficiales de Policía de 
los Estados Miembros de la Unión Europea.” 

 

II – 2.2.4. Síntese 

O trabalho introdutório de retroversão do sítio Web do Instituto permitiu 

primeiramente verificar as minhas limitações na formação na área da informática, dado 

que o que temos aqui presente é unicamente a retroversão do conteúdo do sítio e não do 

sítio propriamente dito, visto não ter havido formação nesta área. Assim sendo, seria 

conveniente que as faculdades, em cursos nesta área, ministrassem formação na área da 

informática de forma que os seus alunos saíssem capazes de manejar uma página Web, 

trabalho que lhes será frequentemente solicitado ao longo da sua carreira profissional. O 

trabalho permitiu ainda pôr a descoberto algumas das dificuldades e entraves 

encontrados por um tradutor, bem como algumas regras que há que seguir.  

Outro ponto importante foi descobrir que o excesso de confiança pode ser 

traiçoeiro. Assim sendo, apesar da aparente certeza, há sempre a necessidade de 

confirmar e reconfirmar se for preciso.  

Por último, serviu também para demonstrar que a Internet é uma “arma” de que 

um tradutor não pode prescindir e que terá de saber manejar convenientemente.  
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II – 3. Tradução do artigo/estudo comparado El Agente Infiltrado en España y 

Portugal de Adán Carrizo Gonzalez-Castell 

 

II – 3.1. Apresentação do texto 

Este é um texto jurídico não legislativo, que faz uso de uma linguagem 

especializada para uma comunicação entre especialistas, ou aspirantes a tal. Tal como 

todo e qualquer texto de especialidade, está carregado de perífrases e terminologia 

própria, imperceptível para a grande maioria do cidadão comum.  

O presente artigo foi extraído de um livro intitulado Criminalidade organizada e 

Criminalidade de Massa, coordenado por Guedes Valente (Coimbra, Almedina, 2009), 

Director do Departamento de Investigação do ISCPSI. Trata-se de um livro português 

no qual foi inserido este estudo comparado, escrito em espanhol por Adán Carrizo 

Gonzalez-Castel, Professor na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca e na 

Academia de Policía de Ávila, Espanha.  

Este livro constitui um estudo que é de todo o interesse das forças de segurança 

portuguesas. Apresenta a função e objectivos que a figura jurídica do agente infiltrado, 

assim como outras figuras jurídicas, têm na legislação espanhola e na portuguesa, bem 

como na cooperação internacional mútua de combate ao crime.    

Depois de várias leituras do texto, dada a frequente incompreensão do seu 

conteúdo, houve necessidade de identificar se o texto era simplesmente ininteligível ou 

se o era apenas para leigos (ou quase leigos, como eu). Discutido o problema com as 

orientadoras deste estágio, concluiu-se que o texto pecava na sua redacção, pelo que 

uma análise minuciosa se mostrou indispensável para assim poder reordená-lo, com 

base numa interpretação pessoal, de forma que fosse perceptível. Assim sendo esta 

tradução, dada a impossibilidade de contactar com o autor, não é mais do que a tradução 

de uma versão reinterpretada e quase reescrita do texto-fonte, com todas as limitações 

que tal possa implicar. 

O texto-fonte é um texto de carácter informativo e descritivo cujo público-alvo é 

constituído por estudantes e especialistas na área do Direito, falantes da língua 

espanhola. O texto-alvo procura manter as características discursivas do texto-fonte e o 
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público-alvo são também aqui estudantes e especialistas na área do Direito, falantes da 

língua portuguesa. 

Dado o carácter informativo do documento e, sobretudo, o seu carácter contrastivo 

entre dois sistemas legais, optou-se por, sempre que possível e adequado, manter os 

termos / designações em ambas as línguas, permitindo aos estudantes destas matérias 

obter uma melhor assimilação dos conteúdos do texto. 

 

II –  3.2. Principais dificuldades 

II – 3.2.1 Ambiguidade do texto-fonte.  

O texto-fonte tem orações muito extensas, o que faz com estas sejam 

imperceptíveis. Houve por isso necessidade de reestruturar essas mesmas orações de 

forma a torná-las claras e perceptíveis. Os excertos que se seguem exemplificam as 

dificuldades colocadas pelo texto-fonte, assim como as soluções adoptadas. 

LF – “Tampoco está permitido en España el recurso a la figura del agente 
provocador, tal y como se deduce del apartado 5 del artículo 282 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, donde se recoge la cláusula de exención de 
responsabilidad criminal según la cual el agente encubierto estará exento de la 
responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia 
necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación 
al delito, entendiéndose en España por delito provocado aquel que llega a 
realizarse en virtud de la inducción engañosa de una determinada persona, 
generalmente miembro de las fuerzas de seguridad que, deseando la detención, 
incita a perpetrar la infracción a quien no tenia previamente tal propósito, 
originando así el nacimiento de una voluntad criminal en un supuesto concreto, 
delito de no ser por tal provocación no se hubiera producido. (pp. 195 e 196) 

 

LA - “Também em Espanha não é permitido o recurso à figura do agente 
provocador, tal e como se deduz através do disposto no nº 5 do artigos 282 bis da 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, onde se recorre à cláusula de isenção de 
responsabilidade criminal, segundo a qual o agente encoberto está isento de 
responsabilidade criminal nos actos que sejam consequência necessária ao 
desenvolvimento da investigação, sempre que acautelem a proporcionalidade 
devida à finalidade da mesma e não constituam uma provocação à prática do 
crime. Em Espanha entende-se por crime provocado todo aquele que chega a ser 
praticado em consequência da indução enganosa de uma determinada pessoa, 
geralmente membro das forças de segurança que, desejando a detenção do 



33 

 

suspeito, o incita à perpetração da infracção, sem que fosse inicialmente o seu 
objectivo, originando assim o nascimento de um desejo criminoso irreal numa 
situação em concreto, crime este que, se não fosse a referida provocação, não teria 
tido lugar.”  

 

II –  3.2.2. As equivalências das instituições, entidades, tratados e códigos 

Neste ponto há que referir que se optou por manter os nomes originais das 

entidades, pondo-se, entre parêntese rectos os respectivos equivalentes em português.  

O caso abaixo apresentado é o de um tratado europeu que, embora comum, não 

apresenta precisamente o mesmo nome em ambas as línguas. Houve então que consultar 

a página Web da União Europeia, onde se encontram os vários tratados europeus em 

todas as línguas dos Estados Membros e assim comparar a terminologia usada por cada 

um deles (cf. o endereço: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_i

n_criminal_matters/l33108_es.htm).  

LF – “…técnicas especificas de asistencia judicial previstas en el Convenio 
de Asistencia Judicial en materia penal de los Estados Miembros de la 
Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, …” (p. 186). 
 
LA - “…técnicas especificas de auxilio judiciário previstas na Convenção 
Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados 
Membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000, …”  
 

 

Como se pode ver nos excertos seguintes, a terminologia usada para definir os 

Códigos em espanhol é muito diferente da portuguesa, nomeadamente no caso de Ley 

de Enjuiciamiento Criminal / Código Processo Penal. Consultada a base de dados 

terminológicos IATE, foi encontrada a solução com um grau 4 de fiabilidade, na escala 

de 0 a 4 (http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQuery.do). Contudo esta equivalência 

foi confirmada através de documentos anteriormente traduzidos que a Polícia de 

Segurança Pública tem ao dispor dos cidadãos estrangeiros não falantes de português, 

quando vítimas de crimes.   

 
LF – “…en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882, …” (p. 188).  
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LA - “…no artigo 282 bis da Ley de Enjuiciamiento Criminal [Código 
Processo Penal Espanhol] de 1882, …” 
 
 

A Constituição Espanhola, no seu artigo 126, define a Policía Judicial como 

sendo um corpo de polícia dependente dos juízes, dos tribunais e do Ministerio Fiscal 

[Ministério Público], ou seja, um corpo que colabora com a justiça em geral, o que 

corresponde plenamente com a nossa Polícia Judiciária (cf. http://www.la-

moncloa.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-4610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf). Deste 

modo, optou-se por propor como equivalente de Policía Judicial o termo “Polícia 

Judiciária”, como pode verificar-se nos excertos abaixo. 

LF – “En este sentido nos parece mucho más sincera la posición española, 
que reconoce la necesidad de introducir, en el ordenamiento jurídico, 
medidas legales especiales que peritan a los miembros de la Policía 
Judicial participar del entramo organizativo, detectar la comisión de delitos 
e informar sobre sus actividades,… (p. 189).  
 
LA – “Neste sentido parece-nos muito mais honesta a posição espanhola, 
que reconhece a necessidade de introduzir no ordenamento jurídico medidas 
legais especiais, que permitam aos elementos da Policía Judicial [Polícia 
Judiciária] participar na estrutura organizativa, detectar a prática de crimes e 
informar sobre a suas actividades, …” 

 

Do mesmo modo se agiu relativamente à correspondência entre Ministerio Fiscal 

e “Ministério Público”. Efectuada uma pesquisa na base de dados terminológicos IATE, 

chegou-se à resposta correcta com um grau de fiabilidade de 3, na escala de 0 a 4. As 

funções do Ministério Fiscal estão previstas no Boletín Oficial del Estado de 13 de 

Janeiro de 1982 (http://www.boe.es/boe/dias/1982/01/13/pdfs/A00708-00714.pdf). 

 LF – “…en la medida que deben prestar la colaboración requerida por la 
autoridad judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la 
averiguación del delito…” (p. 192).  
 
LA - “…na medida em que devem prestar a colaboração que lhes seja 
requerida pela autoridade judicial ou pelo Ministerio Fiscal [Ministério 
Público] em actuações destinadas à investigação de crimes…”  
 

A não correspondência entre a divisão administrativa dos diferentes países coloca 

problemas específicos ao tradutor, especialmente o tradutor jurídico. Colocados os 
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nomes das entidades Alcaldes e Tenientes Alcaldes na base de dados terminológicos 

IATE, foram encontradas as soluções “Presidentes de Câmara” e “Vice-presidentes de 

Câmara, a primeira com um grau de fiabilidade de 3 e a segunda de 1, numa escala de 0 

a 4. A informação foi, No entanto confirmada através de um esquema representativo da 

organização administrativa espanhola 

(http://www.unizar.es/berlatre/documentos/esquemaAAPPEE.pdf). 

O problema mantinha-se para os Alcaldes de Barrio. Não encontrando solução no 

IATE, foi feita uma pesquisa no motor de busca Google, tendo sido encontrada a 

descrição da sua função no sítio do Ayuntamiento de Almeria [Câmara Municipal]. 

Como a divisão administrativa espanhola é diferente da portuguesa, é impossível 

encontrar um equivalente exacto, pelo que foi explicada a sua função 

(http://www.aytoalmeria.es/ciudadano/nav/ayuntamiento/concejalias/alcaldia/alcaldesB

arrio/index.jsp). Atente-se nos excertos abaixo. 

LF – “c) Los Alcaldes, Tenientes Alcaldes y los Alcaldes de Barrio;…” 
(nota de rodapé, p. 192).   
 
LA – “c) “Os Alcaldes [Presidentes de Câmara], os Tenientes Alcaldes 
[Vice-presidentes de Câmara] e os Alcaldes de Barrio [representante do 
Presidente da Câmara]; …” 
 

Relativamente ao termo serenos, foram consultados vários dicionários 

monolingues espanhóis e pela definição chegou-se à conclusão que se tratava de 

“guardas-nocturnos”.  

Para “Guardas de montes, campos y sembrados”, efectuada uma pesquisa no 

motor de busca Google, foi encontrado o significado e as funções destes guardas (cf. 

http://www.agentesforestales.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19:

policia-judicial-no-me-suena&catid=6:faq&Itemid=18). Em Portugal, o corpo de polícia 

equivalente já não existe, tendo sido integrado em 2006 na GNR-SEPNA (Serviço de 

Protecção da Natureza e do Ambiente (http://www.gnr.pt/).  

À partida, tudo apontava para que o nome Cuerpo Especial de Prisiones espanhol 

correspondesse ao “Corpo da Guarda Prisional”. Consultados os respectivos sítios da 

Internet, este facto veio a confirmar-se. Contudo o designação dada no texto-fonte já 

não é a actual, tendo passado o corpo espanhol a denominar-se Funcionarios de 
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instituciones penitenciarias, vulgarmente designados Funcionarios de Prisiones (Ley 

Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, artigo 4, nº1 alinea c)). 

Consultada página Web da Dirección General de Tráfico, verificou-se que 

Jefatura Central de Tráfico era a antiga designação da actual Dirección General de 

Tráfico, que corresponde em Portugal à “Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária”. Tal como acontece em Espanha, também em Portugal grande parte das 

pessoas continua a utilizar a denominação antiga, “Direcção Geral de Viação” (cf. ES - 

http://www.dgt.es/portal/; PT - http://www.ansr.pt/).  

A metodologia utilizada para a tradução destes termos fica exemplificado nos 

excertos abaixo apresentados. 

LF – Los Serenos [Guarda-nocturnos], los Celadores [Vigilantes] y 
qualquier otro agente municipal de policía urbana; f) Los Guardas de 
montes, campos y sembrados [Guardas Florestais], jurados o confirmados 
por la Administación; g) Los elementos del Cuerpo Especial de Prisiones, 
[Corpo da Guarda Prisional] […] h) El personal dependente da Jefatura 
Central de Tráfico [Autoridade Nacional de Segurança Rodoviaria], 
encargado de la investigación técnica de los accidentes. (nota de rodapé, p. 
192). 
 
LA - “Os Serenos [Guarda-nocturnos], vigilantes e qualquer outro agente de 
polícia urbana; f) Os Guardas de montes, campos y sembrados [antigos 
Guardas Florestais], ajuramentados ou reconhecidos pela Administração 
Pública; g) Os elementos do Cuerpo Especial de Prisiones, [Corpo da 
Guarda Prisional] […] h) O pessoal dependente da Jefatura Central de 
Tráfico [Autoridade Nacional de segurança Rodoviária], encarregue da 
investigação técnica dos acidentes.”  
 

II - 3.2.3. Terminologia  

Apresentam-se em seguida alguns casos de terminologia da especialidade que 

suscitaram pesquisa suplementar durante o processo de tradução. 

O termo Agente Infiltrado, constante desde logo no título do trabalho, foi 

traduzido por “Agente Encoberto”, dado que esta é a designação dada a esta figura 

jurídica na legislação portuguesa, não só no artigo 3 nº 6 da Lei 101/2001 de 25 de 

Agosto, assim como na Convenção Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria 
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Penal entre os Estados Membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000, artigo 14 

nº1.  

LF – “El Agente Infiltrado en España y Portugal (p. 185) 
 
LA - “O Agente Encoberto em Espanha e em Portugal”  
 

Depois de procurar saber o significado de Ley Orgânica no artigo 81, nº 1 e nº 2 

da Constituição Espanhola, foi-se verificar se o conceito “Lei Orgânica” em português 

seria correspondente, vindo-se a confirmar este facto através da base de dados 

terminológicos IATE.  

Em português quando se fala de uma remodelação de uma lei, fala-se “em 

alteração à lei” e não “modificação à/da lei”, fazendo uma tradução literal de espanhol, 

conforme se pode verificar no endereço 

http://www.mai.gov.pt/index.php?s2=arqactualidades&actualidade=530). Os excertos 

abaixo mostram como foram traduzidos então os termos. 

LF – “…el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, 
fue introducido por la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de enero, de modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal…” (p. 188). 
 
LA - “…o artigo 282 bis da Ley de Enjuiciamiento Criminal Española foi 
introduzido pela Ley Orgánica [Lei Orgânica] 5/1999 de 13 de Janeiro, em 
alteração à Ley de Enjuiciamiento Criminal…”  
 

A Lei Processual é, tanto no ordenamento jurídico espanhol como no português, o 

conjunto de leis previstas na Ley de Enjuiciamiento Criminal, em Espanha, e no Código 

Processo Penal em Portugal. Assim sendo o equivalente corresponde à nossa primeira 

intuição.   

LF – “…nuestra centenaria Ley procesal, …” (p. 188). 
 
LA – “…nossa centenária Lei Processual, …”  
 

Para a tradução do termo Exposición de Motivos, foi efectuada uma busca na base 

de dados terminológicos IATE, onde foi localizada a solução “Fundamentação” com um 
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grau de fiabilidade de 3 na escala de 0 a 4. Manteve-se, portanto, este equivalente 

português, como fica exposto no seguinte excertos traduzido. 

LF – “…perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el 
tráfico de drogas y otras actividades ilícitas graves, cuya Exposición de 
Motivos refiere que las reformas que incorpora parten de la insuficiencia… 
(p. 188). 
LA - “…aperfeiçoar a acção de investigação relacionada com o tráfico ilegal 
de drogas e outras actividades ilícitas graves, cuja Fundamentação refere 
que as reformas que incorpora têm origem na insuficiência…” 
 

Em termos jurídicos, a interpretação literal de uma lei designa-se “interpretação 
restritiva” (cf. http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/Acordaos06/201-
300/23406.htm, pelo que traduzimos o termos espanhol Interpretación literal usando 
aquele termo português.   

LF – “… y que nos parece mucho más adecuada que la contenida en el 
artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería ser fruto de 
una profunda reforma, ya que conforme a una interpretación literal de la 
misma, …” (p. 192).  
 
LA - “Esta norma parece-nos muito mais adequada do que a disposta no 
artigo 283 da Ley de Enjuiciamiento Criminal, o qual deveria ser fruto de 
uma profunda reforma, já que fazendo uma interpretação restritiva do 
mesmo, …” 
 

A equivalência para o termo espanhol Regulación (Regulamentação), foi 

encontrado através de uma busca na base de dados terminológicos IATE, onde foi 

localizada a solução com um grau de fiabilidade de 3 na escala de 0 a 4. 

LA – “Evidentemente, y en consonancia con la crítica hecha a la regulación 
española,…” (p. 192).  
 
LF – “Evidentemente, e de acordo com a crítica feita à regulamentação 
espanhola…” 
 

No excerto abaixo apresentado, a designação usada em espanhol identidad falsa 

foi mantida em português (tradução literal), dado que o autor está a falar no âmbito da 

Convenção Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados 

Membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000. Esta convenção usa a referida 

terminologia. 
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LF – “…investigaciones de actividades delictivas por parte de agentes que 
actuen infiltrados o con identidad falsa.” (p. 186). 
 
LA - “…investigações de actividades criminais por parte de agentes que 
actuem encobertos ou com identidade falsa.”  
 

O mesmo não aconteceu, porém, na tradução de Identidad supuesta por 

“Identidade fíctícia”. Nesta situação, estando-se falar na legislação espanhola, Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (Artigo 282 bis nº2.), onde são utilizadas as duas 

terminologias identidad supuesta e identidad falsa, optou-se por designar a identidade 

falsa do agente encoberto com a forma “identidade fictícia”, dado que é a terminologia 

utilizada pela legislação portuguesa. (Artigo 4, nº 3 da Lei 101/2001, de 25 de Agosto.) 

A designação de funcionario de la Polícia Judicial foi primeiramente traduzida 

por “agentes e inspectores”, dado que poderia, à primeira vista, parecer um termo 

demasiado vago, mas posteriormente optou-se por mantê-la dado que é a terminologia 

usado na Convenção Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os 

Estados-Membros da União Europeia, de 29 de Maio de 2000, no seu artigo 15 e no 

CPP português, no seu artigo 1, alínea d) (cf. http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-

penal/textos-mpenal/ue/rar63_2001.html). 

 
LF – “…posibilitándose el otorgamiento y la utilización de la identidad 
supuesta a funcionario de la Policía Judicial…” (p. 197).  
 
LA - “…possibilitando-se o outorgamento e a utilização de uma identidade 
fictícia a funcionários da Policía Judicial [Polícia Judiciária]…” 
 

Depois de ter sido procurada a expressão tramitación parlamentaria no IATE, a 

qual foi infrutífera, foi feita uma busca através do motor de busca Google, onde foram 

encontrados vários artigos contendo a expressão. Depois de lidos, chegou-se à 

conclusão de que o termo espanhol corresponderia a “debates parlamentares” em 

português (cf. por exemplo, http://www.nacionred.com/democracia-digital/la-

tramitacion-parlamentaria-de-la-ley-sinde-en-suspenso-hasta-despues-del-verano). 
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Curiosamente o texto-fonte usou, no mesmo excerto, abaixo apresentado, o termo 

jurídico português “parecer”, quando em espanhol o termo equivalente é dictamen (cf.  

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQuery.do). 

LF – “No compartimos, […], con el parecer del Ministro de Justicia 
portugués que ante las críticas sobre la ampliación de la figura del agente 
encubierto al área de la prevención, producidas durante la tramitación 
parlamentaria de la Ley portuguesa,…” (p. 202).  
 
LA - “Não concordamos, […], com o parecer do Ministro da Justiça 
Português, que perante as críticas sobre a ampliação do âmbito de aplicação 
da figura do agente encoberto na área da prevenção, apontadas durante o 
debate parlamentar da Lei Portuguesa,…” 
 

Nos textos jurídicos portugueses, ao contrário dos espanhóis, fala-se em 

“legislação” e não em normativa como ocorre nos textos espanhóis (Artigo 135 nº 4. do 

CPP português. Esta foi a nossa opção, apesar de, como se sabe, existir também em 

português o termo “normativa”. Nos textos jurídicos portugueses fala-se de uma dada 

situação que está prevista na lei (Artigo 1, alínea i) do CPP português).  

LF – “…se limitó a responder que esta función ya se encontraba recogida 
en la normativa anterior.”(p. 200). 
 
LA - “…limitou-se a responder que esta figura já se encontrava prevista na 
legislação anterior.”  
 

Ainda que exista a palavra idoneidade em português, idoneidad foi substituída por 

“adequação”, dado que o artigo 193 nº 1 do CPP português refere que as medidas 

adoptadas devem respeitar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.  

LF – “…autorización judicial que deberá contener una contundente 
justificación y motivación en la que se demuestre la idoneidad de la 
medida…” (p. 201.) 
 
LA – “…autorização judicial, a qual terá de compreender uma justificação e 
motivação contundentes na qual se demonstre a adequação da medida…”  
 

Embora os dicionários monolingues definam como sinónimas as palavras judicial 

e judiciária, elas não o são na sua plenitude no âmbito da linguagem jurídica. A 

autoridade judiciária em Portugal é constituída pelo Ministério Público, os Juízes de 
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Instrução e Juízes (artigo 1 alínea b) do CPP); a autoridade judicial, são unicamente os 

Juízes de Instrução e Juízes. Em Espanha a autoridad judicial é igualmente constituída 

pelos Juízes de Instrução e Juízes e o termo *“autoridad judiciaria” não existe (artigo 1 

alínea b) do CPP).   

 

LF – “…motivo por el cual el artículo 3.6 de la Ley 101/2001 señala que la 
Policía Judiciaria hará el relato de la intervención del agente encubierto a 
la autoridad judiciaria, que no judicial,  por lo que podría tratarse de 
Ministerio Fiscal,…” (p. 207). 
 
LA - “…motivo pelo qual o artigo 3º nº 6 da Lei 101/2001 refere que a 
Polícia Judiciária fará o relato da intervenção do agente encoberto à 
autoridade judiciária, e não judicial, no prazo máximo de quarenta e oito 
horas após o termo daquela, pelo que poderá ser ao Ministério Público, …” 
 

Segundo a redacção do excerto abaixo do texto-fonte, depreende-se que o sujeito-

alvo da investigação, nesta fase, é apenas suspeito visto não haver ainda provas contra o 

mesmo. Não havendo ainda provas o mesmo é designado em português “suspeito” 

(Artigo 1º aliena e) e artigo 57 nº 1. do CPP português.)  

LF - “…hechos que sirvieran para conseguir la incriminación del imputado 
y no aquellos que pudieran servir para fundamentar su inocencia…” (p. 
209). 
 
LA - “…factos que sirvam para incriminar o suspeito e não aqueles que 
poderiam servir para fundamentar a sua inocência…”  
 

Contrariamente, porém, à situação anterior, imputado foi traduzido para português 

no excerto a seguir apresentado como “arguido”, pelo facto de já existirem provas 

contra o suspeito, que consequentemente é constituído arguido (Artigo 57 nº 1 do 

Código de Processo Penal português.) 

LF – “…solo conociendo el origen y la forma de acceso a las fuentes de 
prueba podrá el imputado defenderse frente su posible ilicitud y someterlas 
a plena contradicción.” (p. 213).  
 
LA - “…só conhecendo a origem e a forma de acesso às fontes da prova, o 
arguido poderá defender-se perante a sua possível ilicitude e submetê-las ao 
contraditório.”  
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Efectuada uma busca na base terminológica Euro-lex, e depois de localizado 

termo em espanhol, foi seleccionada a língua portuguesa, encontrando-se assim a 

resposta para a tradução do termo espanhol Auto motivado (cf. http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?arg0=auto&arg1=motivado&arg2=&titre=titre&chlang=es&Re

chType=RECH_mot&Submit=Buscar). O equivalente encontrado foi, então, “Despacho 

fundamentado”, como se pode verificar em seguida. 

LF – “…nos detendremos ahora en los requisitos que debe contener dicha 
autorización y que en Derecho español, revestirá la forma de auto 
motivado…” (p. 205).  
 
LA - “Detenhamo-nos agora nos requisitos que tem de conter a referida 
autorização. No Direito Espanhol, possuirá a forma de despacho 
fundamentado,…” 
 

O desconhecimento da palavra incautación levou a que fosse procurado o seu 

significado no dicionário geral de língua, que dá como seu sinónimo o verbo confiscar. 

Apesar de o termo “confiscar” ter o mesmo significado em ambas as línguas, na 

terminologia jurídica portuguesa o termo usado em situações equivalentes é 

“apreender”. (Cf. http://www.policiajudiciaria.pt/PortalWeb/page/%7B557EE677-

03E9-4670-837B-4922E230487C%7D/).  

LF – “…consistirán en actuar bajo identidad supuesta, adquirir y que 
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la 
incautación…” (p. 206).  
 
LA - “…consistirão numa actuação usando uma identidade fictícia, adquirir 
e transportar os objectos, resultados e instrumentos do crime e efectuar a sua 
apreensão.”  
 

A determinação do equivalente do termo Fase de juicio oral levantou alguns 

problemas. Efectuada uma busca na base terminológica IATE, foi encontrada uma 

solução mas que não era totalmente precisa: a base sugeria o equivalente “audiência” 

para fase oral. Contudo, foi efectuada uma leitura de vários artigos da Ley de 

Enjuiciamiento Criminal espanhola e conclui-se que “fase de juicio oral” corresponde 

em português a “fase de audiência de julgamento”. Encontrámos, além disso, no sítio 
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http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemi

d=88 um esquema das fases do Processo Penal em Portugal que foi de extrema utilidade 

para a realização do trabalho. 

LF –“…tanto durante la instrucción como durante la fase de juicio oral…” 
(p. 212). 
 
LA - “…tanto durante a fase instrução como na fase de audiência de 
julgamento,…” 
 

Uma consulta à base terminológica do IATE, através do termo necesidad de la 

prueba não forneceu qualquer solução. Desconfiando do carácter terminológico da 

expressão e tendo apurado, pela leitura do texto, que o seu significado fosse “ónus da 

prova”, fez-se a procura ao contrário, ou seja, do português para o espanhol, vindo a 

obter a resposta correcta, a qual foi posteriormente confirmada através da Ley de 

Enjuiciamiento Civil espanhola, no seu artigo 281.    

LF – “…y el juez no considerase necesario por necesidad de la prueba, la 
comparencia en audiencia del agente encubierto,…”  (p. 214). 
 
LA - “…o Juiz não considerasse necessária a sua comparência em audiência 
de julgamento para ónus da prova...” 
 
O termo Auto de Archivo suscitou algumas dúvidas. Consultado o dicionário 

jurídico e a base de dados terminológicos IATE, nesta só foi encontrada solução para o 

termo auto, como correspondendo a “despacho”. A última parte da frase (de Archivo / 

“de Arquivamento”) foi talvez uma das mais difíceis de resolver já que o texto da 

lingua-fonte está um pouco confuso e impreciso (cf. p. 216 do original), pelo que foi 

necessário recorrer a um especialista na área, que nos ajudou a resolver a questão.   

LF – “…referidos a que el auto de archivo del Juez de Instrucción  
carecería de efectos de cosa juzgada,…” (p. 216). 
 
LA - “…referindo que o despacho de arquivamento do Juiz de Instrução tem 
de preencher os requisitos para produzir efeitos de caso julgado…” 
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Situação comparável se colocou una tradução do termo espanhol Auto de 

sobreseimiento libre. Efectuada uma consulta ao artigo 637 da Ley de Enjuiciamiento 

Criminal espanhola, conseguiu-se chegar ao significado “auto de sobreseimiento 

libre”.Consultou-se ainda o endereço http://derecho-internet.org/node/526. Pela 

explicação dada, conclui-se que o termo corresponde em português a “despacho de não 

pronúncia”, o qual foi confirmado através do acórdão localizado no endereço 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/31ca88ff45497b2880

2572ea004ad23b?OpenDocument. 

Relativamente ao termo seguinte, auto de archivo, optou-se por suprir das 

actuaciones visto se ter considerado esta informação ser um dado redundante. Veja-se o 

resultado da metodología seguida. 

LF – “…a través de un auto de sobreseimiento libre, que ofrecería mayor 
garantía y seguridad jurídica al agente encubierto que el mero auto de 
archivo de las actuaciones.” (p. 216).  
 

 LA - “…mediante despacho de não pronúncia, o qual oferece ao agente 

encoberto, mais garantias e segurança jurídica, do que um mero despacho de 
arquivamento.”  

 

 

II – 3.2.4. Marcas culturais e normas de um país 

Todas as línguas são possuidoras de marcas e normas culturais fortes e o facto de 

não as conhecer pode dar origem a más interpretações. Em Espanha quando alguém se 

quer referir a um facto que envolve o próprio e outra pessoa, ele referir-se-á sempre à 

outra pessoa primeiro, para depois se referir a si mesmo (Ex.: Vamos tú y yo, por esta 

ordem). Esta fórmula equivale em português corrente a “Vamos eu e tu”, precisamente 

ao contrário. 

No texto foi encontrada uma situação comparável. Como se pode verificar no 

texto-fonte, estando o autor a falar de duas legislações, ele refere-se em primeiro lugar à 

legislação portuguesa e, posteriormente, à sua, que é a espanhola. Quem assim não 

proceder ao falar espanhol é visto como mal-educado. Assim sendo, ao efectuar a 

tradução para português, não houve necessidade de inverter, na frase, as posições das 
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duas legislações, já que em Portugal nos referimos primeiro a nós e, em segundo lugar, 

aos outros.  

LF – “Una vez realizada esta visión comparada de las legislaciones 
portuguesa y española llega el momento de realizar una breve reflexión 
sobre las mismas,…” (p. 217). 
 
LA - “Uma vez realizada esta visão comparada das legislações portuguesa e 
da espanhola, chegamos ao momento de fazer uma reflexão sobre as 
mesmas,…”.  
 

Por fim, a forma de designar uma lei em Portugal e Espanha são diferentes, pelo 

que não seguindo as regras portuguesas a descrição da lei pode tornar-se imperceptível 

(cf. http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/docpgd/files/doc_0078.pdf). 

LF - “…articulo 3.3 de la Ley 101/2001 portuguesa…” (p. 202) 
 
LA - “…previsto no artigo 3 nº 3 da Lei 101/2001 portuguesa…” 
 

II. 3.2.5. Síntese  

Este trabalho foi a primeiro grande contacto com a “realidade tradutória”. Por um 

lado, o texto-fonte é bastante confuso, dada a sua falta de pontuação e até algumas 

omissões. É um texto carregado de tecnicismos, que obrigou a uma profunda consulta a 

vários códigos legislativos, tanto espanhóis como portugueses, nem sempre fáceis de 

compreender dada a sua redacção particular. Em função disso houve necessidade de 

recorrer a auxílio de alguém da especialidade. Fica assim claro que o tradutor, além de 

ter uma boa cultura geral e um domínio das técnicas e ferramentas da tradução, tem de, 

pelo menos, autoformar-se em várias áreas do saber e, se possível, dispor de uma rede 

de especialistas ao seu alcance, no maior número possível de áreas.  

Note-se que, dada a proximidade das línguas portuguesa e espanhola, o tradutor 

pode ser traído pelo excesso de confiança e proceder a traduções literais de termos, 

dando origem a expressões que, por não terem carácter terminológico, são inaceitáveis 

num texto especializado traduzido. Observe-se que, nos casos anteriores foi frequente a 

ocorrência de falsos amigos.  
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Um dos dados mais relevantes do trabalho foi a constatação de que são escassas as 

fontes terminológicas na área jurídica, e não só, sobretudo para o português. Importa por 

isso acrescentar nesta síntese que uma formação em terminologia, para a localização e 

delimitação dos termos nos textos e para a pesquisa de equivalentes, parece-me ser uma 

componente em falta neste Mestrado, por se acreditar que teria constituído uma mais-

valia na minha formação enquanto tradutor. 

 

II – 4. Tradução dos dois primeiros capítulos do livro Introdución a la Criminología 

de Alfonso Serrano Maíllo 

II – 4.1. Apresentação do Livro  

Este livro é da autoria Alfonso Serrano Maíllo, Doutorado pela Universidad 

Complutense de Madrid, que é actualmente Director do Departamento de Direito Penal 

e Criminologia da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – Madrid – 

Espanha, onde também é professor. É ainda Professor na Academia de Oficiales de La 

Guardia Civil de Aranjuez e Director do Curso de Peritos em Criminologia da UNED.  

Alfonso Serrano Maíllo é possuidor de um vasto e invejável curriculum, onde 

constam diversas publicações, tais como La compensación en Derecho Penal 

(Dykinson, 1996); Ensayo Sobre el Derecho Penal como Ciencia. Acerca de su 

Construcción (Dykinson, 1999), entre outras, e ainda diversas publicações em revistas 

científicas especializadas.  

O exemplar usado é da 4ª edição, mas a obra vai já na 6ª edição. É composta por 

onze capítulos. Trata-se de um estudo do crime enquanto fenómeno social e individual, 

ou seja, um estudo científico do crime, das suas causas, natureza, controlo e prevenção, 

usando para isso o método científico, técnica que já proporcionou resultados 

prometedores. O autor faz ainda questão de descrever e explicar a complexidade dos 

fenómenos criminais, apresentando uma visão geral e actual da Criminologia tanto para 

todos aqueles que se estejam a iniciar nesta área, como para os especialistas da mesma. 

Como tal, utiliza uma terminologia específica do domínio cuja compreensão pressupõe 

familiaridade com a estrutura conceptual da Criminologia.    
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A leitura desta obra levou a que esta fosse classificada como sendo um texto 

didáctico e informativo, dirigido a estudantes de Criminologia. O título do livro, 

Introducción a la Criminología, é aliás o nome de uma disciplina ministrada pelo autor 

na universidade onde lecciona, para todos aqueles que têm por missão estudar a 

criminalidade e adoptar políticas de prevenção e segurança.    

 

II – 4.2. Principais dificuldades 

 

Este foi o mais longo e moroso dos trabalhos, dada a extensão do texto, e o que 

mais pesquisa requereu, dado que é feita referência a várias escolas ou correntes de 

pensamento da Criminologia, fazendo-se uso de terminologias próprias dessas escolas e 

correntes. Possui algumas frases muito extensas, o que as torna um pouco ininteligíveis 

e até ambíguas, usando frequentemente os chamados marcadores discursivos, tais como 

pues, asi, de hecho, por supuesto, provavelmente devido ao carácter pedagógico da 

obra. Estes marcadores foram muitas vezes omitidos na tradução, dado que, apesar de 

também se usarem em português, não se usam com a mesma frequência com que são 

usados no espanhol, nem mesmo em texto didáctico.  

Outras duas dificuldades mais evidentes no texto-fonte são o uso de expressões 

idiomáticas e a detecção dos chamados “falsos amigos” e palavras polissémicas. Foi 

ainda identificada uma série de combinatórias lexicais que, embora perceptíveis, 

requerem algum cuidado. Achou-se também importante para chamar a atenção para 

algumas formas de negativa usadas no espanhol, as quais podem parecer estranhas a um 

falante de português.   

 

II – 4.2.1 Ambiguidade do texto-fonte 

 

O texto-fonte revelou diferentes casos de ambiguidade e difícil descodificação, 

provavelmente devida a falta de uma revisão cuidada. 

No excerto a seguir apresentado, bastante confuso e ambíguo, houve necessidade 

de o reconstruir de forma que em português fosse perfeitamente perceptível.  

LF – “En el siglo dieciocho, las normas penales eran caóticas. Una de las 
aspiraciones contemporáneas básicas de la ley penal y de los Códigos 
penales en concreto es que existía un mínimo nivel de seguridad jurídica, 
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entendida ésta como «la posibilidad de conocer las consecuencias jurídicas 
de un determinado acto».” (Cap. II, p. 85). 
 
LA - “No século XVIII, as normas penais eram caóticas. Um dos basilares 
objectivos da lei penal e dos Códigos Penais contemporâneos, é que exista 
um mínimo de segurança jurídica, sendo entendida como «a possibilidade 
de conhecer as consequências jurídicas de um determinado acto».” (Cap. II 
p. 3). 
 

Também no próximo excerto, o início da frase está bastante confuso e só com 

muita insistência se conseguiu perceber a ideia transmitida.  

LF – “Si encuentra lo contrario, entonces las teorías habrán superado con 
éxito un intento de refutación…” (p. 37). 
 
LA – “Se o resultado for contrário ao esperado, então as teorias terão 
superado com êxito qualquer tentativa de refutação, …” (Cap. I, p. 9). 
 

O próximo excerto do texto-fonte foi particularmente difícil de entender. 

Apresenta as ideias de forma bastante desorganizada, tornando-se imperceptíveis e 

mesmo ambíguas. Assim sendo houve necessidade de reordenar as ideias e reconstruir 

as frases em português, de forma a torná-las perceptíveis.    

LF – “En efecto, es preciso conceder gustosamente que muchas de las 
críticas son sólidas y muy atendibles y que deben ser tomadas con seriedad. 
En realidad, el positivismo y el criterio de la refutación tienen algunos 
graves problemas que en el fondo parecen irresolubles. De ahí se infiere 
que haya que tener una concepción débil de los mismos y que, en el fondo, 
representan más bien programas que nos proporcionan unas líneas 
generales que no sistemas cerrados y perfectos, con respuestas claras y 
concisas para cualquier problema que se plantee.” (Nota de rodapé, p. 40). 
 
LA - “Efectivamente, é necessário aceitar, e de bom grado, que muitas das 
críticas são sólidas, dignas de serem ouvidas e encaradas com seriedade. Na 
realidade, o Positivismo e o critério da contradição apresentam alguns 
problemas graves que, no fundo, parecem ser insolúveis. Daqui se deduz 
que não devemos levá-los demasiado em linha de conta, uma vez que, no 
fundo, não passam de programas que nos proporcionam linhas gerais e não 
sistemas fechados e perfeitos, com respostas claras e concisas para qualquer 
problema que se apresente.” (Cap. I, nota de rodapé p. 11).  
 

 



49 

 

 

II – 4.2.2. Terminologia  

 

Algumas das dificuldades terminológicas aqui apresentadas prendem-se com o 

facto de frequentemente em espanhol e português existirem palavras que, embora 

equivalentes na língua corrente, não o são no uso terminológico que lhes é dado Logo, o 

tradutor tem de estar atento e não deixar-se iludir pelas aparências.  

 

A primeira dificuldade prende-se com o facto de que, fazendo uma tradução literal 

de Curso de Expertos Universitarios para “Curso de Peritos Universitários” iria dar-se 

ao leitor uma informação errada, primeiramente porque em Portugal não existe qualquer 

curso com essa denominação e, caso existisse, entender-se-ia como sendo um curso que 

forma pessoas, possivelmente, para dirigir universidades. Mas o significado está longe 

de ser esse. Efectuada uma busca através do motor de busca Google, foi localizado um 

sítio de Internet onde é feita a apresentação do Curso de Expertos Universitarios en 

Investigación Criminal, da UNED, universidade onde o autor lecciona, onde se pode ver 

que se trata de um curso de pós-graduação 

(http://www.iuisi.es/19_otras_colaboraciones_experto_IC.htm ). 

Os excertos abaixo mostram o termo no seu contexto e a solução encontrada na 

tradução.  

LF – “…he tenido la oportunidad de dictar en la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa y en la universidad de Los Andes de Mérida, así como 
en el Curso de Expertos Universitarios que dirijo.” (Introducción, p. 24).  
 
LA - “…tive a oportunidade de ministrar na Universidade Nacional San 
Agustín de Arequipa e na Universidade de Los Andes, em Mérida 
[Venezuela], assim como pelo Curso de Pós-graduação que dirijo.” 
(Introdução, p. 6). 
 

As palavras “crime” e “delito”, embora sinónimas, não são utilizadas da mesma 

forma nas legislações portuguesa e espanhola. 

O código penal espanhol, para designar um facto condenado por lei, usa os termos 

delito para crimes de maior gravidade e faltas para crimes de menor gravidade. Em 

Espanha, o termo crimen é usado na linguagem corrente, não tendo qualquer 

enquadramento jurídico.   
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O Código Processo Penal português qualifica como “crime”, “…o conjunto de 

pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de 

seguranças criminais.”(artigo 1 aliena a)). Em linguagem corrente, “delito” poderá 

significar um crime de menor gravidade. No entanto, também se define como delito 

uma infracção a um tipo de legislação específico, que não é enquadrada como crime 

mas sim como uma simples infracção, ou seja, trata-se de um conceito generalista sem 

qualquer enquadramento legal à luz do Direito Penal. 

O código penal Espanhol, no seu artº 10 diz o seguinte: 

Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas 
por la Ley. (PT. “São considerados crimes ou faltas [crime menor] às acções 
e omissões dolosas ou negligentes punidas por lei.”). 
 

Já o Código Penal Português, no seu artigo 1 – nº 1 e nº 3 diz o seguinte: 

“1- Só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado passível 
de pena por lei anterior ao momento da sua prática.” 
“3- Não é permitido o recurso à analogia para qualificar um facto como 
crime, definir um estado de perigosidade ou determinar a pena ou medida de 
segurança que lhes corresponde.” 
 

O mesmo se passa na situação apresentada a seguir, dada a designação que cada 

um dos países dá à prática de uma ilegalidade – “delito” ou “crime”. 

 

LF – “La Criminología estudia el delito como fenómeno social e individual, e 

incluye básicamente el estudio de sus causas y la medición de su extensión;… (Cap. I, 

p.1). 

 
LA - “A criminologia estuda o crime enquanto fenómeno social e 
individual, e inclui basicamente, o estudo das suas causas e mede da sua 
extensão;…” (Cap. I, p. 1). 
 

 

Decorrente do que foi apresentado no ponto anterior, para tudo o que estiver 

relacionado com o crime, em espanhol, utilizar-se-á o termo “delictivo” e em português 

usar-se-á o termo “criminal”. Vejam-se, assim, os excertos seguintes. 

 

LF - “…constituye una de las misiones más importantes de la criminología, 
como de destacar la profunda complejidad del fenómeno delictivo.” (Cap. I, 
p. 1). 



51 

 

 
LA -“…constitui uma das missões mais importantes da Criminologia, ou 
seja, destacar a profunda complexidade do fenómeno criminal.” (Cap. I, p. 
1).  

 

 

Como já foi referido, a linguagem jurídica, como qualquer linguagem 

especializada, usa perífrases que requerem um especial cuidado ao passá-las da língua-

fonte para a língua-alvo. Na primeira situação assinalada (Desarrollo de la 

delincuencia), apesar de os termos usados em espanhol existirem em português, fazendo 

uma tradução literal estar-se-ia não só a usar uma perífrase incorrecta. Em português 

fala-se em “evolução do crime” e não em desarollo de la delicuencia como em 

espanhol. Além disso também se estaria a dar uma informação errada, já que em 

Portugal, o termo “delinquência”, apesar de ser sinónimo de “criminalidade”, em 

linguagem jurídica está associado à delinquência juvenil, ou seja, a ilegalidade 

praticadas por jovens até aos 18 anos e com uma especial atenuação até aos 21 anos.  

Em Portugal, os considerados inimputáveis, menores de 16 anos, praticam os 

chamados “ilícitos criminais” ou “factos ilícitos” (cf. 

http://jurisprudencia.vlex.pt/vid/29235545); não praticam, portanto, crimes. 

Paralelamente, em Espanha, tal como em Portugal, os considerados legalmente 

inimputáveis, não comentem delitos mas sim hechos delictivos. O nº 3 do artigo 2 da 

Ley de Menores diz: “La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde 

se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 

de esta Ley.” (cf. 

http://www.caim.com.pt/main.php?id=ARE45a3b34a65bae&mid=MNU45a65ec844640

&lg=pt). 

 

Na segunda situação assinalada no excerto abaixo, fazendo uma tradução literal a 

frase ficaria ambígua havendo por isso que usar a perífrase usada em português, não só 

para quebrar essa ambiguidade.    

 

LF – “…incluyendo un nuevo capítulo sobre el desarollo de la delincuencia 
y de las respuestas al mismo en los últimos años,  en lo que parece un 
aumento de la punitividad al menos en un plano legislativo.” (Cap. I, p. 1).  
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LA - “…inclui um capítulo novo sobre a evolução da criminalidade e as 
medidas tomadas para o seu combate nos últimos anos, naquilo que parece 
ser um agravamento das penas, pelo menos no plano legislativo. (Cap. I, p. 
1).  
 

 

Perante a necessidade de traduzir a expressão Sanción más costosa, foi necessário 

proceder a pesquisa suplementar. Consultando alguns textos online, verificou-se que em 

português se fala de “gravidade” das penas e não de “custo” das penas (cf. 

http://www.trp.pt/jurisprudenciacrime/crime_51/10.7gavlp.p1.html). A solução 

adoptada foi, então traduzir sanción más costosa por “pena mais gravosa”, como pode 

verificar-se em seguida. 

 

LF – “La pena de muerte […] éticamente es inaceptable porque atenta 
contra la dignidad humana, no es aceptada por nuestro Ordenamiento 
Jurídico y es contraria a los principios constitucionales, no es aceptada por 
la mayoría de nuestras sociedades contemporáneas, es la más costosa de 
las sanciones. (p. 28).    
 
LA - “A pena de morte […] eticamente é inaceitável porque atenta contra a 
dignidade humana, não é aceite pelo nosso Ordenamento Jurídico e vai 
contra os princípios constitucionais, não é aceite pela maioria das nossas 
sociedades contemporâneas, é a mais gravosa das penas, etc.” (Cap. I, p. 2).  
 

 

O termo Hacienda pode induzir em erro, visto que o termo em português, 

Fazenda, tem, tal como em espanhol, tem várias acepções. Estando escrito em 

maiúsculas deduziu-se tratar-se do nome de uma entidade, suspeitando-se 

imediatamente de que se falava das Finanças, uma vez que na mesma frase se encontra a 

palavra “rendimentos”.  

Efectuada uma busca através do motor de busca Google com as palavras 

Ministerio de Hacienda, localizou-se o Ministerio Economia y Hacienda 

(http://www.meh.es/es-ES/Paginas/Home.aspx). Este Ministério corresponde em termos 

gerais ao Ministério das Finanças e Administração Pública português, mas com algumas 

nuances. Também em Portugal, o termo “Fazenda” serviu até 1910 para designar a 

entidade que hoje designamos “Finanças” (http://www.min-

financas.pt/ministerio/historico.asp). Actualmente, fala-se em “Fazenda Pública” para 

nos referirmos ao património do Estado.  
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A tradução ficou como apresentado nos excertos seguintes. 

 
LF – “…por ejemplo necesita saber cuántos habitantes tiene para 
establecer ejecitos permanentes, la distribución de la renta y la producción 
para la organización de Hacienda…” (p. 97).  
 
LA - “… por exemplo, precisa saber quantos habitantes tem para estabelecer 
exércitos permanentes, a distribuição de rendimentos e a produção, para que 
as Finanças se possam organizar. ” (Cap. II, p. 11).  
 

Além da terminologia especializada propriamente dita, o tradutor especializado 

tem de dominar também os termos usados nas gírias das especialidades com que 

trabalha. De acordo com o Dicionário de Termos Linguísticos, a gíria é a “Variedade 

linguística própria de determinado grupo socio-profissional” (cf. 

http://www.ait.pt/recursos/dic_term_ling/dtl_pdf/G.pdf). Surgem no excerto seguinte 

dois termos da gíria (soplón e malsín), os quais se encontram dicionarizados no 

Diccionario de la Real Academia Española. Depois de entender o seu significado, 

procuraram-se os seus equivalentes em português. 

 

LF - “…entre la delación del “soplón” o “malsín” profesional y el soborno 
de los ministros judiciales;…” (Cap. II, p. 4). 
 
LA - “…entre a denúncia do “bufo” ou “chibo” profissional e o suborno das 
autoridades judiciais;…” (p. 86). 

 

II . 4.2.3 Convenções culturais sociais de um país 

 

Tal como fizemos relativamente ao artigo traduzido, também aqui tivemos em 

consideração normas culturais que, frequentemente, ditam a forma de nos referirmos a 

alguém ou alguma coisa. 

Começa-se por fazer uma chamada de atenção relativamente à forma como em 

espanhol são escritos os séculos. Note-se o exemplo abaixo, já transcrito a propósito da 

ambiguidade do texto-fonte. 

 
LF – “En el siglo dieciocho, las normas penales eran caóticas. Una de las 
aspiraciones contemporáneas básicas de la ley penal y de los Códigos 
penales en concreto es que existía un mínimo nivel de seguridad jurídica, 
entendida ésta como «la posibilidad de conocer las consecuencias jurídicas 
de un determinado acto».” ( p. 85.) 
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LA - “No século XVIII, as normas penais eram caóticas. Um dos basilares 
objectivos da lei penal e dos Códigos Penais contemporâneos, é que exista 
um mínimo de segurança jurídica, sendo entendida como «a possibilidade 
de conhecer as consequências jurídicas de um determinado acto.” (Cap. II p. 
3). 
 

 

Por convenção, a ordem por que dizemos em português “Ciências Sociais e 

Humanas” é distinta da espanhola; também em português, em texto jurídico, se 

convencionou escrever esta expressão com letra maiúscula, enquanto em espanhol não. 

Veja-se, portanto, como foi traduzido o seguinte excerto do texto-fonte. 

 

LF – “Pero la Criminología y las ciencias humanas y sociales también 
aspiran a comprender su objeto de estudio…” (p. 45). 
 
LA -“A Criminologia e as Ciências Sociais e Humanas também aspiram a 
compreender o seu objecto de estudo…” (Cap. I, p. 14).  
 

Apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16, ainda 

mencionar a palavra “raça” para se referir às diversas etnias, em Portugal, depois de o 

geneticista italiano Guido Barbujani, ter conseguido provar que o Homem é 

geneticamente igual, deixou-se de utilizar o termo “raça”, visto que cientificamente 

deixou de fazer sentido. Tal facto é já corroborado pelos dicionários gerais desta língua 

(cf. Correia, 2006). No texto-fonte, porém, continua a usar-se o termo raza e seus 

derivados. 

LF – “Así W.J Wilson ha denunciado que las políticas sociales y criminales 
que se centraban en mejorar las condiciones de las minorías raciales han 
sido, pese su indudable voluntad, contraproducentes.” (p. 54). 
 
LA - “Assim, W.J. Wilson denunciou que as políticas sociais e criminais 
que se centravam em as melhorar condições das minorias étnicas foram, 
apesar da sua indubitável boa vontade, contraproducente.” (Cap. I, p. 20).  
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II. 4.2.4 Combinatórias lexicais 

 

O termo linguístico “combinatória” é o equivalente do termo inglês collocation, 

que encontrámos definido do seguinte modo: «Within the area of corpus linguistics, 

collocation is defined as a sequence of words or terms which co-occur more often than 

would be expected by chance. The term is often used in the same sense as linguistic 

government.» (en.wikipedia.org/wiki/Collocation).  

A equivalência entre as combinatórias comportamentos desviados e 

“comportamentos desviantes” constitui uma prova de que as disciplinas ditam o uso da 

terminologia. O termo desviado usado no espanhol existe em português, contudo, 

analisados textos de Psicologia verificou-se que o termo usado por esta disciplina é 

“desviantes”.  

LF – “…las reacciones que inspira el delito y los comportamientos 
desviados en nuestras sociedades,…” (p. 22).  
 
LA - “…que diz respeito às reacções inspiradas pelo crime e aos 
comportamentos desviantes das nossas sociedades…” (Cap. I, p. 5). 
 

No caso da equivalência entre hurto de uso de vehículos de motor e furto de uso 

de veículos motorizados, estamos na presença de uma combinatória lexical que não é 

mais do que a letra da lei (artigo 208 nº1 do CP).  

 

LF – “Por ejemplo, el hurto de uso de vehículos de motor es relativamente 
habitual…” (p. 89) 
 
LA - “Por exemplo, o furto de uso de veículos motorizados é relativamente 
habitual…” (Cap. II p. 6).  

 

 

II. 4.2.5 Palavras gramaticais 

 

Sino/sino que Senão/Como também/ Se não  

 

Sino é uma conjunção adversativa com a qual se contrapõe, em espanhol, um 

conceito negativo a um positivo. Esta não deve ser confundida com a locução 

conjuncional condicional Si  no, que indica um conceito que depende de outro.  
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Há que ter uma especial atenção com a conjunção adversativa do espanhol sino, já 

que pela sua grafia um falante de português terá tendência em traduzi-la pela conjunção 

adversativa senão, que, embora em português possa ser usada com o mesmo sentido 

com que é usada em espanhol, usa-se normalmente quando se quer exprimir um efeito 

contrário. Sino nem sempre pode ser traduzida da mesma forma. O excerto abaixo é 

prova dos cuidados redobrados a ter. 

 

LF – “De este modo no solo se dificulta enormemente un conocimiento 
verosímil sobre una determinada cuestión,…sino que la comunidad 
científica tenderá en no tomar en serio las propuestas que se le 
presenten,…” (p. 55).   
 
LA - “Desta forma não só se dificulta enormemente um conhecimento 
verosímil sobre uma determinada questão,…como também a comunidade 
científica terá tendência a não levar a sério as propostas que lhe forem 
apresentadas,…” (Cap. I, p. 20).  

 

II. 4.2.6 Polissemia e “falsos amigos” 

 

A polissemia é uma das característica de muitas palavras, em que estas podem ter 

dois ou mais significados relacionados (cf. Correia 2000). 

Vários são os factores que contribuem para que as semelhanças formais entre o 

espanhol e o português sejam imensas: ambas são línguas românicas e além disso são 

também iberorromânicas. O tratamento deste par de línguas é duplamente “perigoso” 

porque, partilhando grande parte do vocabulário, estas também estão cheias dos 

chamados “falsos amigos” (cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Falso_amigo), que podem 

ser ortográficos ou fonéticos, fazendo com que uma tradução menos atenta possa levar 

um profissional da tradução a cair na “armadilha”, comprometendo assim o conteúdo 

semântico de uma frase e consequentemente o acto comunicativo.  

Tanto as palavras polissémicas como os chamados “falsos amigos” são autênticas 

armadilhas das quais qualquer tradutor pode vir a ser vítima. Assim sendo nunca se 

devera traduzir sem ter a certeza de que se percebeu ideia que o texto está a querer 

transmitir, caso contrário, pode estar-se a cometer um erro tão grande ao ponto de cair 

no ridículo.  
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No excerto baixo, apresentam-se duas situações: a primeira tem a ver com o verbo 

dictar do espanhol, que, com base no Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE) tem, além das acepções da palavra em português, o significado de “ensinar, 

ministrar”. Neste caso, por mais figurativo que se quisesse ser, nunca se poderia traduzir 

dictar por “ditar”, pois a frase ficaria sem sentido (cf. http://buscon.rae.es/draeI/). 

Há ainda que referir a necessidade que se sentiu de colocar entre parêntesis rectos 

a informação de que a cidade de Mérida da qual se está a falar é na Venezuela, já que 

para um português, dada a sua proximidade geográfica, pensaria imediatamente na 

cidade de Mérida em Espanha.  

 

LF – …he tenido la oportunidad de dictar en la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequia y en la universidad de Los Andes de Mérida, así como 
en el Curso de Expertos Universitarios que dirijo. (Int. p. 24).  
 
LA – “…tive a oportunidade de ministrar na Universidade Nacional San 
Agustín de Arequipa e na Universidade de Los Andes, em Mérida 
[Venezuela], assim como pelo Curso de Pós-graduação que dirijo.” (Int. p. 
6). 
 

O termo espanhol diseño depressa nos encaminharia para a palavra do português 

“desenho”, quando na realidade não é essa a ideia aqui apresentada. O mesmo se passa 

com o termo raro: qualquer falante de português associaria este adjectivo ao seu 

homógrafo do português, alterando-se completamente o sentido da frase.  

 

LF – “…sillas de diseño muy raras…” (p. 31). 

 

LA - “…cadeiras de design invulgares,…” (Cap. I, p.5). 
 

 

A proximidade das línguas tem destas coisa e a primeira tradução efectuada para 

vaguedad, que dada a sua raiz entendeu-se que derivaria de vago (impreciso), tendo sido 

“vaguidade” ou “vagueza” a primeira tradução efectuada. Apesar de a frase fazer algum 

sentido, julgou-se não ser essa a intenção do autor e, consultado o dicionário, verificou-

se que o termo em questão possui uma acepção inexistente no português, que é a 

qualidade de ser “preguiçoso”. A tradução ficou, portanto, como a seguir se apresenta. 
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LF – “Como señala Stinchcombe, en el investigador social es más excusable la 
ignorancia que la vaguedad.” (p. 71).  

 
LA - “Como refere Stinchcombe, num investigador social é mais 
desculpável a ignorância que a preguiça” (Cap. I, p. 31). 
 

 

Também o termo “banda” usado no texto original, à primeira vista pode induzir-

nos em erro, já que esta palavra também existe em português, mas não no sentido que 

lhe é dado em espanhol, ou seja, conjunto de criminosos. Traduzimos, no texto, banda 

por “gang” (mantendo a forma inglesa da palavra, que é a que ocorre com mais 

frequência nos textos de especialidade consultados). 

 

LF – “…Sánchez Jankowski describe la vida de diversas bandas con las que 
ha convivido en su propio ambiente.” (p. 45).  
 
LA - “… Sánches Jankowski descreve a vida de diversos gangs com os 
quais conviveu nos seus próprios ambientes.” (Cap. I, p. 14.). 
 

 

Um tradutor menos atento poderia traduzir o termo “talla” no excerto abaixo 

apresentado por “talha”, uma vez que as palavras são cognatas e quase homófonas. 

Contudo fazendo uma tradução literal do termo em questão, continuar-se-ia a ter uma 

frase incorrecta. Em português fala-se de “grandes autores como …” e não em “autores 

do tamanho de…”, pelo que optámos por recorrer a uma perífrase. 

 

LF – “En autores de la talla de Manuel de Lardizábal es fácil encontrar 
muchas de las ideas que antes hemos visto.” (p. 94).  
 
LA – ““Em grandes autores como Manuel de Lardizábal é fácil encontrar 
muitas das ideias que vimos anteriormente.” (Cap. II, p. 10). 
 

Relativamente ao par de palavras renta / “rendimentos”, temos um caso de 

polissemia que pode induzir-nos em erro. Consultado o DRAE, verificou-se que a 

palavra renta tem em espanhol mais acepções do que em português e que uma delas 

corresponde à palavra “rendimentos”. Traduzindo renta por “renda”, estar-se-ia a dar 

uma informação completamente distorcida. 
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LF – “…por ejemplo necesita saber cuántos habitantes tiene para 
establecer ejecitos permanentes, la distribución de la renta y la producción 
para la organización de Hacienda…” (p. 97).  
 
LA - “… por exemplo, precisa saber quantos habitantes tem para estabelecer 
exércitos permanentes, a distribuição de rendimentos e a produção, para que 
as Finanças se possam organizar. ” (Cap. II, p. 11). 

 

No par arresto / “detenção” encontra-se uma vez mais um caso dos chamados 

falsos amigos. O termo “arresto” existe em ambas as línguas, mas com significados 

diferentes, o que à mínima desatenção pode levar o tradutor a cometer um erro grave. 

Vejam-se os artigos lexicográficos respectivos: 

 “Arresto 1. m. Acción de arrestar; 2. m. Arrojo o determinación para 
emprender algo arduo. Tener arrestos para algo; 3. m. Der. Detención 
provisional del acusado en un asunto penal; 4. m. Der. Privación de libertad 
por un tiempo breve, como corrección o pena.” 
(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arrestar). 
 
“Arresto s. m. 1. Embargo provisório para penhor de sentença possível; 2. 
Apreensão judicial de bens para garantia do direito do credor arrestante; 3. 
Embargo; penhora.” (http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx). 

A tradução de arresto ficou como se pode verificar nos seguintes excertos:  

LF – “… de modo que a veces los arrestos y sobretodo las penas privativas 
de la libertad…” (p. 112). 
 
LA“… de modo que as vezes as detenções e sobretudo as penas privativas 
da liberdade,…” (Cap. II, p. 23). 

 

 

II. 4.2.7 O uso dos verbos deber/dever, tener que/ter que/haver que, 

poder/conseguir em espanhol e em português. 

 

Achou-se também importante referir que os verbos supracitados, apesar de 

existirem em ambas as línguas, nem sempre são usados da mesma forma nem no mesmo 

tempo gramatical. Atente-se nos excertos seguintes. 

 

LF - Existen diversas versiones del compatibilismo, aunque que debe 
concederse que no son totalmente convincentes. En todo caso, aunque que 
no haya alcanzando una versión definitiva del compatibilismo a nivel 
filosófico – seguramente nunca se logre –, sí que debe asumirse que es 
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legítimo construir una ciencia determinista del delito sin para ello negar la 
viabilidad de concepciones o incluso saberes que partan del libre albedrío 
de los delincuentes. (p.49). 
 
LA - “Existem diversas versões do compatibilismo, embora haja que admitir 
que não são totalmente convincentes. Qualquer das formas, embora ainda 
não se tenha alcançado uma versão definitiva do compatibilismo a nível 
filosófico – certamente nunca se conseguirá – haverá sim que admitir como 
legitimo construir uma ciência determinista do crime sem para isso negar a 
viabilidade das concepções ou inclusivamente saberes que partam do livre 
arbítrio dos criminosos.” (Cap. I, p. 17). 
 

Como se pode verificar o verbo deber nem sempre poder traduzir-se com o verbo 

“dever” em português, dado que, fazendo-o, se estaria na presença de uma frase 

incorrectamente redigida. Note-se ainda que na primeira situação citada, o tempo verbal 

usado diferiu, passando-se do presente do indicativo em espanhol para o presente de 

conjuntivo em português. Na segunda situação sublinhada passa-se do presente do 

indicativo em espanhol para o futuro do indicativo em português.  

 

Atente-se agora nos excertos seguintes. Faz-se aqui uma chamada de atenção para 

os tempos verbais usados no verbo deber em espanhol (o condicional e o presente do 

indicativo) e os tempo usado para o verbo “ter de/que” do português (presente do 

indicativo, futuro do indicativo e presente do indicativo, respectivamente). Esta é uma 

situação que ocorre frequentemente quando se traduz de espanhol para português.   

 

LF – “De acuerdo con una ciencia libre de valores, en todo caso, el 
profesor debería ser intelectualmente honesto…” (p. 53). 
 
LA - “De qualquer modo, segundo uma ciência livre de valores, o professor 
tem de ser intelectualmente honesto diferenciar as suas próprias valorações 
por um lado, e a resposta de facto, por outro.” (Cap. I, p. 19). 
 

 

LF – “…voluntarismo, partidismo o partisanismo, consiste en sus versiones 
más groseras en que el investigador tiende a decidir qué resultado es el más 
correcto para su investigación desde un punto de vista ético, político o 
ideológico, y a partir de ahí intenta acercar-se a dicha conclusión, ya que 
debe ser la correcta.” (p. 54). 
 
LA - “…voluntarismo, partidarismo ou partisanismo, consiste nas suas 
versões mais grosseiras, nas quais o investigador tende a decidir qual o 
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resultado mais correcto para a sua investigação, do ponto de vista ético, 
político ou ideológico, e a partir daí tenta aproximar-se à referida conclusão, 
uma vez que terá de ser a correcta.” (Cap. II, p. 20).  

 

LF – “Sin embargo, el problema de la definición del objeto de estudio de 
la Criminología es quizá el más importante y difícil que debe afrontar,… (p. 
60). 
LA - “Contudo, o problema da definição do objecto de estudo da 
Criminologia é talvez o mais importante e difícil que tem de enfrentar,…” 
(Cap. I, p. 23). 

 

Também o verbo “poder” espanhol pode ser fonte de erros de tradução, como nos 

casos seguintes se verifica. 

LF – “De este modo es difícil que pueda darse una explicación científica 
general convincente de una materia …” (p. 62). 
 
LA - “Deste modo, é difícil conseguir dar uma explicação científica geral 
convincente sobre uma matéria…” (Cap. I, p. 25).  
 
 
LF – “Aunque intuitivamente se puede tener una idea de lo que Sutherland 
quería decir con su definición,…” (p. 72). 
 
LA - “Embora intuitivamente se consiga ter uma ideia daquilo que 
Shutherland queria dizer com a sua definição” (Cap. I, p. 32). 

 

 

II – 4.2.8. Expressões idiomáticas e seus equivalentes 

 

Todas as línguas fazem uso de expressões idiomáticas próprias, que traduzidas 

literalmente para outra linga não fazem qualquer sentido. Estas expressões fazem parte 

da cultura de um povo. 

Segundo o Dicionário Universal da Língua Portuguesa, Versão 4.0 CD-Rom, 

“As Expressões Idiomáticas ou Idiomatismos são locuções ou modos de dizer privativos 

de um idioma e ordinariamente de carácter familiar ou vulgar e que se não traduzem 

literalmente em outras línguas.” 

 

Observem-se os casos seguintes. Identificada a expressão por si fuera poco, houve 

necessidade de perceber qual a ideia transmitida e a partir de aí procurar uma 

equivalente na língua portuguesa. Procurada a expressão na Internet, esta foi localizada 
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num fórum de dúvidas, onde era feita a tradução para inglês, e a partir desta tradução do 

inglês chegou-se à expressão portuguesa.  

 

LF – “Por si fuera poco, el positivismo es una empresa optimista, que 
anima a los investigadores porque les ofrece progreso científico y, quizá, 
mejoras sociales.” (p. 44).  
 
LA - “Como se não bastasse, o Positivismo é uma empresa optimista que 
incentiva os investigadores, com a sua fé no progresso científico e, 
porventura, numa sociedade melhor.” (Cap I. p. 13).  
 
 
LF – “…el método fue la especulación de sillón orejero sin análisis detenido 
alguno de los datos reales. (p. 100). 
 
LA - “…o método usado revela uma reflexão feita em cima dos joelhos sem 
qualquer análise cuidada dos dados reais.” (Cap. II, p. 14). 
 

Em seguida apresentam-se várias expressões idiomáticas e frases proverbiais que, 

traduzidas literalmente, ficam desprovidas de sentido. Houve então primeiramente que 

entender a ideia que a expressão da língua-fonte quer transmitir, para depois procurar na 

língua-alvo uma expressão, se possível também idiomática, com o mesmo sentido.  

 

LF “… ello las convertía en auténticos hervideros de personas a la vez que 
las sometía a vertiginosos cambios. (p. 114).  
 
LA - “…convertendo-as em autênticos formigueiros submetidos a 
vertiginosas mudanças.” (Cap. II, p. 24). 
 
 
LF - “…niños que hacían novillos, jóvenes delincuentes, …” (p. 118). 
 
LA - “…miúdos que faziam gazeta às aulas, jovens delinquentes, …” (Cap. 
II, p. 26).  
 
 
LF – “Esto es ni más ni menos lo que se conoce con el popular refrán dios 
los cría y ellos se juntan.” (p. 133). 
 
LA -“Isto é nem mais nem menos do que diz o ditado popular, diz-me com 
quem andas e dir-te-ei quem és.” (Cap. II, p. 37). 
 
 
LF – “Ahora bien, no todo el mundo tiene la misma creencia en las 
normas…” (p. 134). 
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LA - “Ora bem, nem toda a gente tem a mesma crença nas normas…” (Cap. 
II, p. 38). 
 

 

II. – 4.2.9. Questões de derivação por prefixação  

 

Em português e espanhol, verbos e adjectivos formam muitas vezes os respectivos 

termos opostos (ou antónimos) usando prefixos como “infra-“, “in-” e “des-“. Contudo 

o uso destes prefixos, para formar os opostos de certas palavras em ambas línguas, nem 

sempre é coincidente, como pode verificar-se a partir dos excertos abaixo transcritos. O 

tradutor deve estar atento e não deixar-se levar pelo facto de a morfologia derivacional e 

os afixos de ambas as línguas serem tão semelhantes.  

 

infravalorar / “desvalorizar” 

LF – “… no aparecen en las cifras oficiales, sesgadas como están al 
infravalorar los delitos cometidos por los más favorecidos. (p.73) 
 
LA - “…não aparece nos números oficiais, que estão deturpados devido a 
facto de desvalorizarem os crimes cometidos pelos mais favorecidos.” (Cap. 
I, p.33) 
 
 
inhumana / “desumana”  
 
LF…la institución de la tortura es inhumana en cuanto que causa graves 
sufrimientos a la persona… (p. 90). 
 
LA“… a instituição da tortura é desumana por causar graves sofrimentos à 
pessoa…” (Cap. II, p. 7).  
 

 

II – 4.2.10. Síntese 

 

Este trabalho, realizado em último lugar por se julgar mais complicado, mostrou-

se mais acessível que o anterior. É um texto por vezes algo confuso, dada a sua falta de 

pontuação e até algumas omissões. Aqui os tecnicismos presentes não são tanto do 

âmbito jurídico mais sim das ciências Sociais e Humanas já que fala dos 

comportamentos desviantes do homem em sociedade e expõe várias teorias no sentido 
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da prevenção do crime, penas aplicar aos prevaricadores e reinserção social. Assim 

sendo houve necessidade de efectuar consultas a textos da área, não só para copiar a sua 

forma de redacção como também alguns termos técnicos e algumas combinatórias 

lexicais 
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Algumas reflexões em jeito de conclusão  

Graças à minha formação profissional e ao longo dos dezasseis anos de 

profissão, tive oportunidade de desenvolver e melhorar os conhecimentos técnicos na 

área do Direito Penal. Durante a licenciatura pude relembrar e aperfeiçoar os meus 

conhecimentos em línguas estrangeiras, nomeadamente o francês e o espanhol. Digo 

relembrar por ter vivido até aos 13 anos de idade em França e posteriormente, aquando 

da frequência da Licenciatura, ter passado três meses consecutivos em Espanha. Ainda 

hoje, França e Espanha são países que visito frequentemente por motivos pessoais e 

familiares. Após a conclusão da Licenciatura e ter consultado o plano de estudos do 

Mestrado em Tradução da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), 

apesar de um pouco decepcionado, dado o seminário de tradução técnica em 

espanhol/português não fazer parte do plano de estudos, pensei imediatamente em 

frequentá-lo, por julgar ter capacidades e conhecimentos que não deveria menosprezar.  

Por motivos pessoais, pensei em ficar-me pela realização do primeiro ano deste 

Mestrado, mas todo o meu entorno me dissuadiu de parar por aí, dado que estaria a 

desperdiçar úteis conhecimentos não os pondo em prática num trabalho deste género.  

Uma vez que tinha fortes possibilidades de ser aceite como estagiário na 

corporação da qual faço parte, Polícia de Segurança Pública (PSP), apresentei-lhes a 

proposta, a qual foi prontamente aceite. Fui colocado no Instituto Superior de Ciências 

Policias e Segurança Interna (ISCPSI), onde me foi apresentado um projecto que me 

pareceu interessante e valorizador, e que as minhas orientadoras, Professora Doutora 

Margarita Correia e Mestre Margarida Amado, classificaram de desafio não só 

interessante como também inovador.  

Este estágio profissional permitiu um contacto com a realidade profissional 

daquilo que é a tarefa de um tradutor, relativamente a prazos, trabalho acompanhado, 

troca de experiências em blogues da especialidade e fóruns de discussão, contribuindo 

assim para o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho adquiridas nas disciplinas de 

Tradução. Este trabalho teve por objectivo, não só consolidar conhecimentos mas 

também, demonstrar esses mesmos conhecimentos na forma deste trabalho final. 

Fazendo uma comparação com os trabalhos efectuados durante o 1º ciclo universitário, 

há que referir que este foi o mais extenso e o que mais de mim exigiu, dada a 
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responsabilidade do produto final. A tradução de textos desta dimensão é para mim não 

só uma novidade, como também um teste às minhas competências na qualidade de 

tradutor. A tradução destes textos da área jurídica, apesar dos meus conhecimentos em 

Direito Penal e Processual Penal, nem sempre se mostrou linear visto que, 

principalmente no último texto, é feita referência a algumas áreas do saber que me eram 

desconhecidas, mas penso que pesquisando e seguindo a lógica do texto sempre se 

consegue uma proposta aceitável.  

Poderá alegar-se que este trabalho é pobre no que respeita a Teoria da Tradução e, 

sem a desvalorizar, gostaria de proferir a minha preferência pela prática. É no terreno 

que surgem os problemas e é aí que há que os resolver. Tal como refere a Aristóteles “É 

fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.”  

A título de conclusão gostaria de referir que avalio este trabalho de enriquecedor 

na forma como claramente me ajudou a desenvolver as minhas competências 

tradutórias, área em que penso investir.   
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