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Esta comunicação pretende, por um lado, analisar a importância que o glossário 
multilingue pode assumir como ferramenta para o ensino do português como língua 
adicional e para diversas áreas profissionais em Timor-Leste, bem como, por outro, 
apresentar o Glossário Multilingue de Terminologia Jurídica para Timor-Leste (no prelo), 
que consiste no resultado da pesquisa realizada nas disciplinas de Língua Portuguesa 
dos 3º e 5º anos da licenciatura em Direito da UNTL no ano académico de 2020. 

Num contexto multilinguístico como o de Timor-Leste (Santos, 2009; Albuquerque, 
2012; Albuquerque, 2014), em que se circula constantemente entre as suas línguas 
oficiais (tétum e português) e as suas línguas de trabalho (indonésio e inglês) e em que 
as primeiras têm uma relação de interdependência lexical tão acentuada, a existência 
de glossários das mais variadas áreas assume-se como indispensável e o facto de 
serem disponibilizados em formato multilingue e contextualizado como vital (Prinsloo, 
2012; Gouws et al., 2014).  

Neste sentido, procuraremos analisar retrospetivamente o trabalho lexicográfico 
multilingue já desenvolvido em Timor-Leste (Thomaz, 1982; Cardoso, 2017; Ramos & 
Carmo, 2020), assim como demonstrar como estas ferramentas assumem contornos 
tão importantes e urgentes quer para o contexto de ensino, quer para o contexto 
profissional em língua, linguística e noutras áreas do conhecimento. 

Assim, apresentaremos as etapas da conceção do Glossário Multilingue de 
Terminologia Jurídica para Timor-Leste (no prelo), bem como orientações para o 
desenvolvimento de ferramentas similares nas mais diversas áreas do conhecimento. 
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This paper aims, on the one hand, at examining the importance that may be 

assumed by the multilingual glossary as a tool for the teaching of Portuguese as an 
additional language, as well as for multiple other professional areas in Timor-Leste. On 
the other hand, it also wishes to present the Glossário Multilingue de Terminologia 
Jurídica para Timor-Leste (in press), which results from the research completed by the 
students of Portuguese Language in Years 3 and 5 of their degree in Law at UNTL 
during the academic year of 2020. 

In a multilinguistic context as the Timorese one (Santos, 2009; Albuquerque, 2012; 
Albuquerque, 2014), where we constantly codeswitch between its official languages 
(Tetun and Portuguese) and its working languages (Indonesian and English) and where 
the official languages have such an accentuated lexical interdependency, the existence 
of glossaries from the most diverse areas is absolutely crucial and the fact that they are 
to be made available in a multilingual and contextualized layout is a key factor (Prinsloo, 
2012; Gouws et al., 2014). 

Thus, we will explore with hindsight the multilingual lexicographic research work 
produced so far in Timor-Leste (Thomaz, 1982; Cardoso, 2017; Ramos & Carmo, 2020) 
and we will also look at how these tools can play such important and urgent roles for 
teaching, as well as for professional contexts related to language, linguistics and other 
areas of knowledge. 

Hence, we will present the steps on the production of the Glossário Multilingue de 
Terminologia Jurídica para Timor-Leste (in press), as well as guidelines for creating 
similar tools in the most assorted areas of knowledge. 
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