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Política de Línguas Online 
  
A política de línguas da Frontex, a Agência Europeia da Guarda Costeira e de 
Fronteiras, baseia-se no respeito pela diversidade linguística em todos os Estados-
Membros da UE. A maior parte do conteúdo online da Frontex é em inglês, a língua de 
trabalho da Agência. Isso nos permite otimizar os recursos e reagir rapidamente às 
situações em evolução e à crescente demanda de informação. 
  
Como agência da União Europeia, esforçamo-nos por tornar o nosso trabalho acessível 
e amplamente disponível no maior número de línguas possível. As principais 
informações sobre a Frontex estão disponíveis em todas as 24 línguas oficiais da UE. 
  
Diversos conteúdos no website da Frontex, incluindo vídeos (tais como: The role of 
Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions, etc.), slide shows (EU Agencies 
Network) e publicações (Vega Handbook: Children at airports) foram legendados ou 
traduzidos para atender às necessidades de um público multilíngue. Também 
publicamos alguns documentos, como a Complaints Mechanism Booklet, 
em várias línguas não pertencentes à UE (albanês, árabe, farsi, pashtu, russo , sérvio, 
tigrínia e urdu). Empenhamo-nos em reavaliar a lista de línguas usadas em diferentes 
áreas a cada ano. Ao manter esta lista aberta, ajustando-a regularmente às situações 
em evolução nas áreas de trabalho da Agência, a Frontex continua a ser flexível frente 
a exigências novas ou em transformação. 
 
Os documentos oficiais da Frontex são traduzidos pelo Centro de Tradução dos 
Organismos da União Europeia, localizado no Luxemburgo, e presta serviços de 
tradução a todas as agências da UE. 
 
Buscamos um equilíbrio razoável entre o respeito pelos falantes das línguas oficiais da 
UE e considerações práticas. Nossos esforços para tornar nosso trabalho disponível em 
tantas línguas quanto possível são limitados pelas seguintes restrições: 
  
●   Urgência - alguns tipos de informação precisam ser publicados rapidamente. Como 
a tradução leva tempo, preferimos publicar rapidamente na língua de trabalho da 
Agência. Nós não traduzimos para outras línguas oficiais da UE informações com vida 
útil curta (notícias, eventos, tweets etc.).  
  
●   Uso eficaz dos recursos - traduzimos documentos selecionados (Relatório Anual de 
Atividades e Documento Único de Programação) e outros conteúdos relevantes para 
outras línguas oficiais da UE.  
  
●   Desenvolvimento institucional - o conteúdo e a estrutura do site precisam refletir as 
mudanças no papel da agência e o alargamento do âmbito de suas atividades. Como 
estas mudanças foram bastante frequentes (o Regulamento Frontex foi alterado 
em 2007, 2011 e 2013, tendo sido substituído em 2016 pelo Regulamento da Guarda 
Europeia de Fronteiras e Costeira), o website da Agência passa por revisão 
regularmente. 
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As 24 línguas oficiais da UE são alemão, búlgaro, checo, croata, dinamarquês, 
eslovaco, esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, 
irlandês, italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco, português, romeno e 
sueco. 


