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A política linguística da FRA para o seu sítio Web  
 

 

 

Enquanto agência da União Europeia, a FRA procura tornar o seu trabalho tão acessível e 

amplamente disponível quanto possível.  

 

O sítio Web da FRA está disponível em inglês, mas a maior parte do seu conteúdo 

também é disponibilizada em francês e alemão. Estas línguas foram selecionadas por 

serem as três línguas de trabalho oficiais da União Europeia, e tendo em conta um 

inquérito a partes interessadas/utilizadores, que revelou que cerca de 92 % dos 

utilizadores preferiam o inglês, 4 % o francês e 3 % o alemão.  

 

Muitas secções do sítio Web são também disponibilizadas noutras línguas oficiais da UE. 

No entanto, há algumas secções que se apresentam nas 24 línguas oficiais da UE, 

incluindo, nomeadamente, uma introdução sobre a FRA e o seu trabalho (também 

disponível em PDF sob a forma de ficha de informação) e a Charterpedia, que contém 

informações circunstanciadas sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.  

 

Qualquer publicação da FRA é habitualmente acompanhada de um comunicado de 

imprensa traduzido noutras línguas oficiais da UE.  

 

Além disso, a página principal das publicações inclui um filtro de língua para ajudar os 

utilizadores a encontrar rapidamente as traduções das publicações da FRA. 

 

O Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia, que tem a sua sede no 

Luxemburgo e fornece traduções às agências da UE, providencia as traduções para a FRA.  

 

As línguas oficiais da União Europeia são as seguintes: 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. 

http://www.facebook.com/fundamentalrights
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/introducing-fra-eu-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/pt/charterpedia
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications

