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Proposta de Projeto de Doutoramento a Desenvolver no Âmbito do 1º Concurso para 

Atribuição de Bolsas de Investigação na Área de Engenharia Informática 

1. Título do projeto 

Título: Tradução Automática da língua Bantu Moçambicana Emakhuwa 

Palavras-chave: Processamento de Linguagem Natural; Tradução automática; Línguas com poucos recursos 

Referência: CEE_EI_FEUP2 

2. Instituições envolvidas 

Instituição onde o doutoramento será realizado: FEUP 

Outras instituições participantes no projeto de investigação: Universidade Lúrio - Moçambique 

3. Equipa de Orientação 

Orientador: Henrique Lopes Cardoso, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP/LIACC) 

Coorientador: Rui Sousa Silva, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP/CLUP) 

4. Descrição do Projeto 

Tradução automática é o processo pelo qual um computador traduz automaticamente um documento de uma 

língua para outra. O Google Tradutor, por exemplo, permite atualmente traduzir textos em cerca de 109 línguas. 

Estas ferramentas apoiam-se em algoritmos sofisticados e grandes quantidades de dados paralelos (em pares 

de línguas) para alcançar uma tradução automática aceitável. Estes algoritmos não podem ser diretamente 

generalizados para todas as línguas, devido a especificidades de cada língua, nomeadamente ambiguidades 

sintáticas e semânticas – uma palavra ou expressão pode ter sentidos diferentes em contextos diferentes. Assim, 

estes algoritmos necessitam que haja uma quantidade considerável de recursos, quer linguísticos quer 

computacionais, para poder treinar modelos de modo a alcançar uma tradução automática aceitável. 

Por este motivo, línguas com recursos linguísticos computacionais limitados, como o Emakhuwa, tendem a ser 

menos exploradas pela comunidade académica, pese embora haver benefícios claros no desenvolvimento de 

ferramentas computacionais, particularmente: na preservação da língua, na educação, na melhoria da 

compreensão e conhecimento da língua, na administração da justiça e na aplicação em situações de emergências 

ou desastres naturais.  

A língua Emakhuwa é a língua materna falada em todas províncias do Norte de Moçambique, nomeadamente, 

Niassa, Cabo Delgado e Nampula. É também falada na Zambézia, que é a província que une o centro e o norte 

de Moçambique. O Emakhuwa é a língua mais falada em Moçambique, onde se estima que cerca de 5,8 milhões 

de moçambicanos a usem no seu dia-a-dia, em alternativa à língua oficial, o Português. 

Este projeto de Doutoramento visa desenvolver um conjunto de recursos para facilitar o processamento 

computacional da língua Emakhuwa, potenciando a tradução automática para esta língua, nomeadamente a 
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partir do Português e do Inglês. Para tal, será necessário recolher, anotar e criar corpora – coleções de dados 

construídas a partir recursos como dicionários, bíblias, documentos legislativos, entre outros. A diversidade de 

dados permitirá almejar processos de tradução com especificidades do domínio, e ao mesmo tempo um 

processo de tradução o mais abrangente possível. Uma vez que os recursos existentes para a língua Emakhuwa 

são escassos, serão desenvolvidas e aplicadas técnicas e métodos utilizados para abordar línguas com poucos 

recursos, como por exemplo transfer learning, que consiste em emprestar recursos de outras línguas (como o 

Inglês ou o Português) para auxiliar no treino de modelos de tradução automática para a língua Emakhuwa. Com 

o desenvolvimento deste projeto, serão disponibilizados publicamente os recursos criados, o que alavancará o 

desenvolvimento de atividades de Processamento de Linguagem Natural (PLN) da língua Emakhuwa, permitindo 

assim que outros investigadores, desenvolvedores de software e empresas beneficiem do trabalho e das 

ferramentas disponibilizadas e adicionem novo conhecimento sobre o conhecimento existente. 

Uma das linhas de investigação do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores (LIACC/FEUP) 

é o PLN. Mais especificamente, no LIACC têm sido exploradas diversas técnicas de aprendizagem automática 

multi-lingue, baseadas em transfer learning, de modo a permitir tirar partido de grandes coleções de dados para 

Inglês no desenvolvimento de modelos computacionais para Português, em tarefas semanticamente exigentes. 

Uma das linhas de investigação do Centro de Linguística da Universidade do Porto (CLUP/FLUP) é a tradução, 

explorando a tradução técnica e científica em diversas línguas, e a sua interação com a linguística aplicada. A 

qualidade da formação nesta área na FLUP é certificada pela chancela da rede EMT (European Masters in 

Translation) da Comissão Europeia. 
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