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ENQUADRAMENTO
O Glossário de Termos é um documento de apoio à reflexão e entendimento dos vários princípios
abordados no Sistema de Reconhecimento e Referenciação de Processos de Qualificação e de
Profissionais para Entidades da Economia Social,
Social nomeadamente:
- Participação
- Transparência e Responsabilização
- Inovação Social
- Igualdade de Género
- Equidade e Inclusividade
Constitui-se
se como um instrumento de consulta e faz parte integrante do Manual de Gestão e do
documento designado “Selo animar.COM – O que é”, pois permite definir oss conceitos e termos
utilizados.
Encontra-se
se organizado da seguinte forma:
- GLOSSÁRIO TRANSVERSAL
VERSAL AOS VÁRIOS PRINCIPIOS (pág. 3)
- GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO (pág. 6)
- GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO (pág. 7)
- GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA INOVAÇÃO SOCIAL (pág. 8)
- GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE GÉNERO (pág. 9)
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- GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE E INCLUSIVIDADE (pág. 10)
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GLOSSÁRIO TRANSVERSAL AOS VÁRIOS PRINCIPIOS
AÇÕES DE FORMAÇÃO
Atividades concretas no domínio dos comportamentos e interações que se organizam entre formandos/as,
formadores/as e interlocutores/as institucionais para atingir os objetivos previamente definidos, visando uma
mudança no indivíduo e na sua situação profissional.
profis
APRENDIZAGEM
Processo pelo qual os indivíduos assimilam ideias e valores e adquirem conhecimentos, capacidades e
competências.
APRENDIZAGEM ABERTA
Aprendizagem que deixa ao aprendente uma certa flexibilidade quanto à escolha dos assuntos, do lugar, do ritmo
e/ou do método utilizado.
APRENDIZAGEM AO LONGO DA
VIDA
Toda a atividade de aprendizagem empreendida ao longo da vida, com o objetivo de desenvolver
conhecimentos, capacidades, competências e/ou qualificações numa perspetiva pessoal, social e/ou profissional.
profissional
APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR
Aprendizagem que visa colmatar as lacunas acumuladas pelos indivíduos ao longo do ensino ou da formação,
nomeadamente, com o fim de possibilitar o acesso a uma ação de formação.
formação
APRENDIZAGEM FORMAL
Aprendizagem ministrada num contexto organizado e estruturado (em estabelecimento de ensino / formação ou
no local de trabalho) e explicitamente concebida como aprendizagem (em termos de objetivos, duração ou
recursos). A aprendizagem formal é intencional por parte do aprendente e, em geral, culmina na validação e
certificação.
APRENDIZAGEM INFORMAL
Aprendizagem resultante das atividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a família ou o lazer. Não
se trata de uma aprendizagem organizada ou estruturada
estruturada (em termos de objetivos, duração ou recursos). A
aprendizagem informal possui, normalmente, um caráter não intencional por parte do aprendente.
aprendente
APRENDIZAGEM NÃO FORMAL
Aprendizagem integrada em atividades planificadas que não são explicitamente designadas como atividades de
aprendizagem (em termos de objetivos, duração ou recursos). A aprendizagem não-formal
não formal é intencional por
parte do aprendente.
APRENDIZAGEM PELA
EXPERIÊNCIA
Aprendizagem adquirida pela execução repetida de uma tarefa, com ou sem instrução prévia.
prévia
APRENDIZAGEM PELO TREINO
Aprendizagem adquirida pela utilização repetida de uma ferramenta ou equipamento, com ou sem instrução
prévia.

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO
Processo de acompanhamento, controlo e apreciação de um sistema, de um plano ou de uma ação de formação,
com o objetivo de melhorar a formação.
formação
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APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Formação de longa duração que alterna períodos realizados num estabelecimento de ensino ou centro de
formação com períodos no local de trabalho. O(a) aprendiz(a) encontra-se
encontra se contratualmente ligado(a) ao
empregador, sem que o contrato confira uma relação de trabalho subordinado, não havendo lugar a uma
remuneração. O empregador é responsável por fornecer ao aprendiz uma formação conducente a uma profissão
específica.

GLOSSÁRIO DE TERMOS
Sistema de Reconhecimento e Referenciação de Processos de Qualificação e de Profissionais para
Entidades da Economia Social

ATIVIDADE DE FORMAÇÃO
Conjunto integrado
do de tarefas tendentes à conceção,
conce
planeamento, organização, desenvolvimento e avaliação
da formação.
COMPETÊNCIA
Capacidade do
o indivíduo para realizar uma atividade,
a
uma função ou uma tarefa específica.
COMPETÊNCIAS
Conjunto de conhecimentos, capacidades de ação e comportamentos necessários para o desempenho eficiente
e eficaz.
EDUCAÇÃO
Termo utilizado para referir as atividades que têm por principal finalidade o desenvolvimento do conhecimento,
de valores e do raciocínio.
ENTIDADE FORMADORA
Entidade dos setores
tores público, cooperativo ou privado, com ou sem fins lucrativos, que encontrando-se
obrigatoriamente certificada, nos domínios para os quais se candidata ao financiamento,
financiamento, desenvolva ações em
favor de pessoas coletivas
tivas ou singulares, que lhe sejam externas.
EVIDÊNCIA
Informação que comprova uma declaração ou um facto. As evidências são consideradas essenciais na formação
de conclusões e julgamentos corretos/objetivos. A evidência pode ser obtida através de pesquisa documental,
observação ou consenso.
FORMAÇÃO
Conjunto de atividades
tividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de
comportamento exigidos para o exercício das funções próprias duma profissão ou grupo de profissões
p
em
qualquer ramo de atividade
tividade económica.
económica
FORMAÇÃO-AÇÃO
Metodologia de formação na qual a aprendizagem se processa
processa através da análise e resolução de problemas reais.
reais
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
Recolha e tratamento de informação relativa a carências a nível individual e/ou coletivo referentes a
comportamentos a nível de conhecimentos, capacidades e atitudes que podem conduzir a um deficiente
desempenho e baixa produtividade.
produtividade
OBJETIVOS DE FORMAÇÃO
Descrição doss resultados a alcançar com a ação
ação de formação, indicando o que os formandos devem ser capazes
de fazer depois de concluída a aprendizagem, assim como as condições em que o devem fazer e os critérios de
um nível de atuação aceitável.
OBJETIVOS
TIVOS ESPECÍFICOS DE FORMAÇÃO
Decorre do termo Objetivos de Formação.
Descrição dos resultados a alcançar com um determinado conteúdo de formação, indicando o que os formandos
devem ser capazes de fazer depois de concluída a aprendizagem, assim como as condições em que o devem
fazer e os critérios de um
m nível de atuação aceitável.
aceitável
OBJETIVOS
TIVOS GERAIS DE FORMAÇÃO

PLANO DE FORMAÇÃO
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Corresponde ao conceito de Objetivos de Formação.
Formação
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Documento que integra o conjunto estruturado das atividades que devem ser realizadas num dado período de
tempo, com o fim de alcançar os objetivos propostos, tendo por base um diagnóstico de necessidades de
formação.
PLATAFORMA INFORMÁTICA
Software que permite
ermite organizar, conduzir e gerir (in)formação à distância online, reunindo de forma integrada as
ferramentas necessárias aos principais utilizadores.
utilizadores
PORTFÓLIO
O termo portefólio geralmente usado na vida corrente para designar um álbum de que um artista
artist se serve para
colecionar
cionar os seus melhores trabalhos; quando utilizado em educação/formação adquire uma outra dimensão.
É um conjunto de trabalhos que mostra as capacidades, competências, treino e experiências de uma pessoa. Os
portefólios têm sido um conjunto
junto de separadores/pastas com papéis, desenhos, fotos... Hoje, é possível arquivar
toda essa informação e muito mais num CD. Podemos criar um portefólio digital, através de um computador.
Um portefólio de aprendizagens é uma “coleção organizada e devidamente
devidamente planeada de trabalhos produzidos
por um aluno ao longo de um dado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão tão alargada e
pormenorizada quanto possível das diferentes componentes do seu desenvolvimento (e.g., cognitivo,
metacognitivo, afetivo, moral).
RECONHECIMENTO
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Ação de distinguir algo entre os/as demais
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GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO
BIUNIVOCO
Relaciona cada elemento de um conjunto com apenas um elemento do outro conjunto.
conjunto
CO DECISÃO
Consiste na partilha equitativa numa determinação ou resolução que se toma acerca de uma determinada
coisa.
DECISÃO
Consiste numa determinação ou resolução que se toma acerca de uma determinada coisa. Regra geral, a
decisão supõe iniciar ou pôr fim a uma situação; isto é, impõe uma mudança de estado.
ENVOLVIMENTO
É o comprometimento de um indivíduo com a atividade que está a desempenhar.
PARTICIPAÇÃO
Efeito de participar (tomar parte, intervir, compartilhar, denunciar, ser parte de).
Processo pelo meio do qual os indivíduos e as instituições afetadas por iniciativas de desenvolvimento podem
influenciar a tomada de decisões e a alocação dos recursos relacionados com essas iniciativas.
iniciativas
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UNÍVOCO
Diz-se
se do que ou de quem só consente uma explicação ou interpretação.
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GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Atividade social que envolve um processo interativo, que utiliza símbolos, linguagem verbal e escrita para além
de outras formas de comunicar.
COMUNICAÇÃO EXTERNA
Mecanismo de transmissão e divulgação de mensagens entre a organização e a envolvente, na área da
promoção da transparência e combate à corrupção, para a sensibilização dos agentes externos relativamente
ao posicionamento e compromisso
o da organização.
COMUNICAÇÃO INTERNA
Ferramenta estratégica para compatibilização de interesses dos colaboradores de uma organização, através do
estímulo ao diálogo, à troca de informações e de experiências e à participação de todos os níveis.
níveis
INTEGRIDADE
Refere-se
se a condutas e ações coerentes e conformes com a Lei e com uma série de normas e princípios morais
ou éticos, adotados tanto por pessoas como por instituições.
instituições
RESPONSABILIZAÇÃO
Obrigação, por parte das organizações e seus/as responsáveis, de informar explicar e responder pelas decisões
e opções.
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TRANSPARÊNCIA
Qualidade de uma organização de ser aberta à divulgação de informação, normas, planos, processos e ações.
Os responsáveis das organizações têm a obrigação de atuar de uma forma visível, previsível e
compreensível. De uma forma geral as organizações e os seus responsáveis devem assumir voluntariamente os
princípios da transparência, para além das suas obrigações legais, em defesa de valores de integridade, boa
reputação e responsabilidade.
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GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA INOVAÇÃO SOCIAL
CRIATIVIDADE
Processo natural nos seres humanos, através do qual uma pessoa se conscientiza de um problema, de uma
dificuldade ou mesmo de uma lacuna nas informações, para o qual ainda não aprendeu a solução; procura, as
soluções possíveis nas suas experiências prévias ou nas experiências dos outros. Formula hipóteses sobre
todas as soluções possíveis, avalia e testa estas soluções, modifica-as,
modifica as, reexamina e comunica os resultados.
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INOVAÇÃO SOCIAL
Atividades e serviços inovadores cujo
ujo objetivo é superar uma necessidade social e que são predominantemente
desenvolvidas e difundidas através de organizações cujos propósitos principais são sociais.
sociais
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GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE GÉNERO
ABORDAGEM DUAL PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO
Combinação de medidas de ação positiva e de integração da perspetiva de género em todas as políticas
públicas e organizacionais
AÇÃO POSITIVA
Medida de carácter temporário concretamente definido de natureza legislativa que beneficie certos grupos
desfavorecidos, nomeadamente em função do sexo, com o objetivo de garantir o exercício, em condições de
igualdade, dos direitos previstos e de corrigir uma situação
situação factual de desigualdade que persista na vida social
(artigo 25º da lei 99 de 2003)
ANÁLISE DE GÉNERO
Análise e avaliação de políticas, programas e instituições, com aplicação de critérios que visem a igualdade de
género
DESCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DO SEXO OU DO GÉNERO
Prejuízo de qualquer natureza decorrente de normas jurídicas, práticas sociais ou comportamentos individuais
que é sofrido por uma pessoa em função do sexo ou do em função do género
DESIGUALDADE DE GÉNERO
Direitos, estatuto e dignidade hierarquizados entre as mulheres e os homens, quer a nível da lei quer a nível
dos factos. Assimetrias nos indicadores sociais entre a situação das mulheres e dos homens tanto na esfera
pública como na esfera privada
DIFERENÇA DE GÉNERO
Reconhecimento daa existência de valores constitutivos da identidade feminina e da identidade masculina com
igual valor que devem estar presentes e manifestar-se
manifestar se em igualdade em todas as esferas e dimensões da vida
ESTEREÓTIPOS DE GÉNERO
Representações generalizadas e socialmente valorizadas acerca do que os homens e as mulheres devem ser
(traços de género) e fazer (papéis de género). Papéis e traços estão ligados e normalmente hierarquizados
GÉNERO
Representações (conjunto de crenças e ideias feitas) em torno do sexo que são geradas em sociedade
IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade entre as mulheres e os homens corresponde à ausência de assimetrias entre umas e outros em todos
os indicadores reativos à organização social, ao exercício de direitos e de responsabilidades, à autonomia
individual e ao bem-estar.
estar. Implica a participação equilibrada de mulheres e homens em todas as esferas da vida
incluindo a participação económica, politica, social e na vida familiar, sem interditos nem barreiras em função
do sexo
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MEDIDAS DE CONCILIAÇÃO
Medidas destinadas a facilitar os cuidados a crianças e a pessoas dependentes e implementação de uma
estrutura e organização do ambiente de trabalho que favoreça a combinação das responsabilidades para
mulheres e homens
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GLOSSÁRIO ESPECÍFICO RELATIVO AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE E INCLUSIVIDADE

AÇÃO POSITIVA
Medida de carácter temporário concretamente definido de natureza legislativa que beneficie certos grupos
desfavorecidos, nomeadamente em função do sexo, com o objetivo de garantir o exercício,
exercíci em condições de
igualdade, dos direitos previstos e de corrigir uma situação factual de desigualdade que persista na vida social
(artigo 25º da lei 99 de 2003)
DIVERSIDADE
Conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Este conceito está
intimamente ligado aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, diferentes modos de percepção e abordagem,
heterogeneidade e variedade.
DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA
Resposta
esposta orientada pelo princípio do direito de todos à aprendizagem, essencial para dar
d resposta à
heterogeneidade dos/as participantes em ações de aprendizagem.
EQUIDADE
Uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. A
equidade adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la
deixá mais justa.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
A igualdade de oportunidades constitui um princípio geral que consagra dois aspetos
tos essenciais: a proibição de
qualquer discriminação
o por razão da nacionalidade (atual
(atual artigo 12º e antigo artigo 6º do Tratado CE) e a
igualdade de remuneração
ação entre homens e mulheres (atual
(a
artigo 141º, antigo artigo 119º).
Trata-se
se de um princípio a aplicar a todos os
os domínios, nomeadamente na vida económica, social, cultural e
familiar.
Com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão, foi inserido um novo artigo 13º a fim de reforçar o princípio
de não discriminação estreitamente relacionado com a igualdade de oportunidades.
oportunidades. Este artigo prevê que o
Conselho possa adoptar as medidas necessárias para combater todas as discriminações com base no sexo, na
raça ou origem étnica, na religião ou nas crenças, numa deficiência, na idade ou na orientação sexual.
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INIQUIDADE
O termo é geralmente utilizado para designar a transgressão da Lei, a falta de justiça, o tratamento desigual
dos indivíduos.
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