
REGULAMENTO DO CONCURSO DE TRADUÇÃO 

 

O Prémio APT- Estudantes Universitários de Tradução e/ou de Línguas, instituído pela APT-

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TRADUTORES, destina-se a galardoar uma tradução para a 

língua portuguesa de um texto em língua estrangeira: alemão, árabe, chinês, espanhol, 

francês, italiano ou inglês  

Só podem concorrer ao Prémio APT-EUTL: 
-  Os alunos de MESTRADO até aos 29 anos. 
Todos devem enviar comprovativo de matrícula, actualizado, passado pelo respectivo 

Estabelecimento de Ensino, juntamente com fotocópia do BI/CC, para info@apt.pt 

Os alunos de Macau devem enviar para o nosso Delegado em Macau: ivoVital@hotmail.com 

 _____________________________________________________________________________ 

Os textos a traduzir são de cariz generalista e têm uma extensão entre 350/400 palavras.  
Apenas é permitido o uso de dicionários em suporte papel. Não é permitido o uso de 
computador, tablet ou telemóvel. 
Os Concorrentes podem escrever ou não segundo o Novo Acordo Ortográfico, mas são 
penalizadas as traduções que apresentem ortografia mista.  
_____________________________________________________________________________ 

A APT-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TRADUTORES atribuirá um Prémio à melhor tradução 

realizada em cada um dos idiomas acima referidos, desde que haja 7 candidatos por idioma no 

mínimo.  

Duração da Prova:  150 minutos (é concedida tolerância de 10 minutos no final).  

 Ao autor da melhor tradução de cada língua será oferecido:  
- Inscrição na APT por UM ANO, sendo a quota válida até Dezembro do ano seguinte ao 
concurso; 
 - Diploma da Melhor Tradução LE-PT.  
- Um livro 
 
Aos candidatos merecedores do 2º Prémio (Menção Honrosa), será igualmente oferecido um 

livro.  

_____________________________________________________________________________ 

O presente Regulamento fica disponível no website da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

TRADUTORES https://www.apt.pt. 

Os nomes dos vencedores dos Prémios serão divulgados e publicados no website da 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TRADUTORES https://www.apt.pt, assim como na respectiva 

página de Facebook, num prazo máximo de 15 dias após a realização da Prova, e comunicado 

aos Laureados por correio electrónico.  

 

                                                                                                                             A Presidente - Directora  
Odette Jacqueline Collas  

                                                                                                         28-06-2020 
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