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Com o objectivo de apoiar os cidadãos imigrantes na sua plena integração em Portugal, o 
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural criou e mantém em 
funcionamento o Serviço de Tradução Telefónica.  
 
Este Serviço dirige-se a todos os cidadãos que não falam português e a todos os 
interlocutores portugueses que com estes precisem de comunicar. Para o efeito, este 
serviço recorre a uma bolsa de tradutores/intérpretes que dominam, para além da língua 
portuguesa, um ou mais idiomas, e funcionam como “intermediários” junto das mais diversas 
instituições da Administração Pública, nas quais se incluem o Serviço Nacional de Saúde.    
 
Na referida Bolsa de Tradutores existem actualmente 54 tradutores disponíveis, 
seleccionados para 61 idiomas como o inglês, francês, russo, chinês, árabe, romeno, hindu, 
yoruba (Nigéria), bengali (Bangladesh), entre muitos outros. 
 
Disponível em qualquer ponto do país, gratuitamente, de 2ª feira a 6ª feira, das 10.00h às 
18.00h, os serviços prestadores de cuidados de saúde que necessitem de recorrer aos 
serviços de um tradutor, apenas têm de ligar para os números 808 257 257 (custo de uma 
chamada local) ou do 21 810 61 91 (telemóveis).  
 
Através desta linha, em formato de conferência telefónica, são colocados, em contacto 
simultâneo, o profissional que desempenha funções na unidade prestadora de cuidados de 
saúde, o imigrante e o tradutor, para que a comunicação se estabeleça, apoiando os 
interlocutores na sua vida quotidiana. 
 
Os pedidos de tradução também podem ser agendados. Neste caso, o operador do Serviço 
de Tradução Telefónica verifica a disponibilidade da bolsa de tradutores e faz a marcação. 
Na hora agendada o cliente liga, o operador coloca-o em espera, contacta o tradutor e cria 
uma conferência entre ambos.  
 
Os operadores e os tradutores deste serviço telefónico encontram-se obrigados à estrita 
observância de segredo profissional, não podendo divulgar qualquer informação obtida no 
decorrer da tradução, conforme carta de ética subscrita pelos próprios. 
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