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ACESSIBILIDADE
Nome feminino. Facilidade no acesso; facilidade na obtenção. Conjunto das características de um
serviço, equipamento ou edifício que permitem o acesso de todas as pessoas, incluindo aquelas com
mobilidade reduzida ou com necessidades especiais.
ADOÇÃO
Direito. Filiação legal. Criação, por sentença judicial, de um vínculo jurídico semelhante ao que resulta
da filiação natural, independentemente dos laços de sangue.
APOIO HUMANITÁRIO
Apoio, ajuda relativa à humanidade, ao bem-estar do próximo.*
APROPRIADO
Adjetivo. Próprio; indicado; adaptado; oportuno.
AUTONOMIA
Nome feminino. Condição ou qualidade de autónomo; Independência.
BIOLÓGICO
Adjetivo. (mãe, pai, filho) que tem ligação genética; não adotivo.
CASA DE ACOLHIMENTO
Casa/ resposta social de Instituição que acolhe temporariamente crianças e jovens em situação de
perigo, ou seja que, devido a uma situação sociofamiliar problemática, geralmente transitória, não pode
ou não deve continuar a viver com a sua família biológica. As crianças são encaminhadas para estas
Casas/ Instituições, mediante decisão judicial ou das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.*
CIVIL
Adjetivo de 2 géneros. Relativo às relações dos cidadãos de um país entre si.
CÓDIGO PENAL
Lei que regula as penas judiciais. Lei que define os crimes e delitos e determina as penas que lhes são
aplicáveis.*
CONSENTIMENTO
Nome masculino. Permissão; autorização; licença.
DIGNIDADE
Nome feminino. Qualidade moral que infunde respeito; respeitabilidade; autoridade moral.
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Fonte: Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-04]. Disponível na Internet:
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa.
* Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo [consultado em 2018-04].
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DIGNO
Adjetivo. Merecedor; honrado; respeitável.
DISCRIMINAÇÃO
Nome feminino. Ato ou efeito de discriminar; ação de tratar pessoas ou grupos de pessoas de forma
injusta ou desigual, com base em argumentos de sexo, etnia, religião, etc.; segregação.
DIVÓRCIO
Direito. Dissolução do casamento, em vida dos cônjuges, por decisão judicial proferida na sequência de
requerimento de apenas um dos cônjuges (sem consentimento do outro), ou por declaração do
Conservador do Registo Civil em processo de separação por mútuo consentimento.
ESTADO
Nome masculino [com maiúscula]. Entidade responsável pela estrutura e pela organização política e
administrativa (governo, tribunais, forças armadas e de segurança, etc.) de um território e sua
população, ou conjunto de populações, garantindo a existência de um país soberano, reconhecido
internacionalmente pelos seus pares.
FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO
Família que acolhe temporariamente uma criança ou um jovem que devido a uma situação sociofamiliar
problemática, geralmente transitória, não pode ou não deve continuar a viver com a sua família
biológica.
FILIAÇÃO
Nome feminino. Indicação dos pais de alguém.
IMPOSTO
Adjetivo. Que é forçoso aceitar ou cumprir; obrigatório.
LITÍGIO
Nome masculino. Ação judicial que está entregue aos tribunais para apreciação e decisão sobre uma
determinada situação em relação à qual as partes não se entendem; contestação judicial. Conflito;
disputa; divergência.
MATURIDADE
Nome feminino. Condição de pleno desenvolvimento. Experiência ou ponderação própria da idade
madura.
NACIONALIDADE
Nome feminino. País onde alguém nasceu e de que é cidadão; pátria.
NEGLIGÊNCIA
Nome feminino. Desleixo; falta de cuidado; descuido.
Direito. Ato de omitir ou esquecer algo que devia ter sido feito de maneira a evitar um facto que produz
lesão ou dano.
PENA
Nome feminino. Castigo; punição.
Direito. Sanção aplicada pelo tribunal ao autor de um crime.
PERMANÊNCIA
Nome feminino. Ato de permanecer, de se manter onde estava. Qualidade ou estado do que é
constante, duradouro ou definitivo. Condição do que se conserva ou continua.
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PORTADOR
Nome masculino. Pessoa que traz consigo alguma coisa.
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Pessoa que tem deficiência(s) física e/ou mental.
PROVISORIAMENTE
Advérbio. A título provisório; temporariamente; transitoriamente.
REFUGIADO
Adjetivo, nome masculino. Pessoa que abandonou o seu país para escapar a guerra, fome, condenação,
perseguição, etc. e que encontrou refúgio noutro país.
REINSERÇÃO SOCIAL
Processo de integração ou reintegração na sociedade de um indivíduo, através de meios que lhe
permitam perceber e seguir as regras que estão em vigor de convivência social.*
SOCIEDADE
Nome feminino. Conjunto de pessoas que mantêm relações sociais, coletividade.
TRIBUNAL
Nome masculino. Lugar das audiências judiciais. Órgão de autoridade especificamente investido na
função de justa composição de litígios.
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