
2- edição do mestrado
pan africano
de Interpretação
e Tradução

|[ A Universidade Pedagógica de

Moçambique (UPM), apoiada pelo
Camões, IP, e pela Faculdade de

Letras da Universidade de Lisboa

(FLUL), participa desde fevereiro

passado na 2 a edição do Mestrado
Pan- africano em Interpretação de
Conferências e Tradução (PAMCIT) .

O PAMCIT (Pan-AfricanMaster
in Canference Interpretation and

Translation) é um mestrado que está

a ser desenvolvido por 5 universida-
des do continente (Nairobi [Quénia],
Cairo [Egito], Buea [Camarões], Acra

[Gana] e Universidade Pedagógica
de Moçambique, com sede em
Maputo) . A í- edição decorreu em
2012-2013 e a 2 a tem lugar este ano e

no próximo.
O mestrado, destinado a capa-

citar intérpretes e tradutores para
as organizações internacionais em
África nas línguas inglesa, francesa e

portuguesa, é apoiado pela Direção-
geral de Interpretação da Comissão

Europeia (DG SCIC), Direção-geral
de Interpretação do Parlamento

Europeu (DG Inte) e Gabinete das

Nações Unidas em Nairobi (UNON) .

O apoio do Camões, IP, à UPM na
área da Interpretação é efetuado no

quadro de um protocolo triparti-
do, assinado em 2009, envolvendo

também a FLUL, e cuja renova-
ção estava prevista para a cimeira
entre Portugal e Moçambique, em
Maputo, a 26-27 de março. A insti-
tuição do ensino superior português
dá o seu apoio científico e técnico -
nomeadamente enviando docentes
- aos dois mestrados existentes na
universidade moçambicana, um de

Tradução e outro de Interpretação,
em cuja i a edição concluíram a sua

formação 11 tradutores e 15 intér-
pretes.

A 2 a edição dos mestrados tem
16 alunos na Interpretação (curso
iniciado em fevereiro), selecionados
com a participação das três institui-
ções envolvidas e a assessoria da DG
SCIC. O mestrado de Tradução tinha
o seu início previsto para março e a
ele concorreram 15 candidatos.

Todos os alunos dos primei-
ros mestrados de Interpretação
da UPM encontraram colocação
em instituições africanas e inter-
nacionais, mostrando a «grande
empregabilidade» destes cursos

especializados de capacitação a nível

superior e o potencial da UPM para
se tornar «um centro de excelência»

para a língua portuguesa na região
da África Austral. No ano passado,
intérpretes destes cursos acompa-
nharam a visita do Presidente da
Comissão Europeia, José Manuel
Durão Barroso, a Moçambique.

Os mestrados da UPM, que para o

efeito se dotou do material necessá-

rio, nomeadamente cabines de tra-
dução, têm como objetivo reforçar as

condições para o alargamento do uso

do idioma português nas instâncias
internacionais.

O português é a língua oficial
de diversas organizações interna-
cionais africanas, quer continen-
tais, como a União Africana, quer
regionais, como a Comunidade

para o Desenvolvimento da África
Austral (SADC) e a Comunidade
Económica dos Estados da África
Ocidental (ECOWAS) . E a sua

adoção como idioma oficial pelo
sistema das Nações Unidas tem sido

defendida pelos Estados membros
da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP).

No âmbito do PAMCIT, algumas
universidades africanas têm infor-
malmente manifestado interesse na
introdução da língua portuguesa nas

combinações de Interpretação. A DG
SCIC está entretanto a tentar obter
um financiamento europeu de 5
milhões de euros para o PAMCIT.


