
de um Gamer



A Federação Portuguesa de Desportos 
Eletrónicos (FEPODELE) e nomeadamente 
o seu Gabinete de Apoio à Saúde do 
Praticante Desportivo (GASPD), o qual 
integrou o projeto Grinding Mind, têm como 
missão zelar pela informação, prevenção e 
atuação para a saúde física e psicológica dos 
potenciais e atuais praticantes de desportos 
eletrónicos. 

Neste sentido, associou-se ao Centro Internet 
Segura (CIS), o qual tem como missão 
desenvolver uma cultura de uso consciente 
da Internet, capacitando cidadãos para a 
tomada de decisões informadas e contribuir 
para o combate às condutas e conteúdos 
ilegais, disponíveis online.

Com este recurso pretendemos facilitar 
a comunicação e o relacionamento de 
utilizadores não familiarizados com a temática 
dos videojogos/gaming promovendo a sua 
interação com as comunidades associadas.



Este dicionário contém diferentes expressões 
e terminologias utilizadas na comunidade 
dos videojogos. No entanto, por ser uma área 
em franca expansão, assumimos que não é 
exaustivo e que novos termos e significados 
surjam.

Pretendemos que este recurso seja 
dinâmico e atual. Assim, sempre que 
identificar novas terminologias, sugerimos 
que contacte a FEPODELE através do seu 
site (www.fepodele.pt) ou o CIS através do 
email internetsegura@fct.pt.

Se necessitar de quaisquer esclarecimentos 
relativos à temática dos jogos online, 
relembramos que a FEPODELE disponibiliza 
serviços de apoio e esclarecimento no seu 
Gabinete de Apoio à Saúde do Praticante 
Desportivo. Enquadrado na temática 
da utilização segura da Internet, o CIS  
disponibiliza uma linha de apoio gratuita, 
através do número 800 21 90 90
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AFK 
“Away from Keyboard” 
Indica que a pessoa está
ausente do computador.

Aggro 
Refere-se ao momento 
em que uma personagem 
do jogo ou o próprio 
jogador está focado num 
determinado alvo.

BAN 
Quando a pessoa é banida 
de um jogo.

Battle Royale
Arena de Batalha com 
diversos jogadores onde 
apenas 1 jogador ou equipa 
saem vitoriosos.

Beta Test 
Fase de Teste de um jogo, 
antes de ser lançado

BG 
Battle Ground
Campo de Batalha onde o 
jogo se processa.

Boost 
É fazer com que alguém 
suba o nível de outra 
pessoa de forma mais 
rápida.
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Bot
Personagem controlada 
pelo computador.
Pode ser usado como 
insulto, que significa que  
o jogador joga tão mal 
como o computador.  
Pode tambem ser 
diminutivo de bottom lane 
ou linha de baixo.  
Jogadores desta posição 
costumam ser maus.

Bracket 
Árvore do torneio, 
normalmente onde são 
divulgados os jogos 
que serão jogados e os 
adversários de cada equipa.

Bug
Erro ou defeito no software.

BYOC 
“Bring your own computer” 
É uma expressão para
denominar alguns tipos de 
torneios ao vivo nos quais 
se tem que levar o próprio 
computador.
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Casher
Alguém que paga em
dinheiro para ter benefícios
no jogo, mais armas,
skins. Igual a ‘Donator’

Cosplay 
Arte de se fantasiar de uma 
personagem famosa, seja 
real ou fictícia.

Camper 
Alguém que espera 
escondido para atacar um 
jogador

Casual Gaming  
Alguém que só joga por
diversão.

Cheat 
Batota, utilizar formas para 
facilitarem o jogo.

Cheater
Pessoa que usa Cheats.

CoD
Abreviatura do jogo  
“Call of Duty”
Jogo de tiros, que se 
desenrola em várias épocas 
históricas de guerra.

CS
Abreviatura do jogo
“Counter Strike”
Jogo de tiros, existem duas 
equipas, os terroristas e 
os contra-terroristas e o 
objetivo é eliminar a equipa 
adversária.
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Elo 
Classificação no jogo 
com base na experiência, 
nalguns jogos poderá 
depender da equipa.

Discord 
Plataforma social de chat 
por texto e voz que integra 
em vários jogos.

DLC 
Conteúdo disponibilizado 
depois do lançamento do 
jogo que maioria das vezes 
envolve pagamento para 
aceder.

DPS 
“Damage per Second”
Refere-se ao  dano que  
se dá por segundo, ou seja, 
poder de dano que  
uma arma ou magia tem.
Quanto mais DPS se tem,
melhor.
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Farmer
É um jogador que mata 
criaturas repetidamente 
no jogo para obter objetos 
valiosos como armas ou 
armaduras.

FIFA 
Este videojogo é um 
simulador de jogos de 
futebol, geralmente jogado 
em consolas.

Frag
Corresponde à morte de um 
jogador.

F2P
Videjogo gratuito

Feeder 
É quando um jogador
morre várias vezes dando 
vantagem à equipa 
adversária, frequentemente 
acontece por maldade do 
jogador.

FPS 
“First Person Shooter” 
Jogo que é jogado em 
primeira pessoa, ou seja 
o ecrã de jogo é como 
se fosse os olhos da 
personagem

First Blood 
Quando existe a primeira 
morte no jogo.

Flame/Flammer 
to de dizer mal de alguém 
num jogo (Cyberbulling). 
Quem o faz é Flammer.
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Game Over 
Quando se perde o jogo

Gank 
Vários jogadores se juntam 
para matar um adversário 
em inferioridade numérica.

GG 
“Good Game” 
Utilizado no fim de um 
jogo com o objetivo de 
congratular membros  
de equipa e adversários 
pelo bom jogo realizado, 
pode ser visto como ato de 
Fair Play.
Também pode ser utilizado 
o inverso que é BG, 
indicando que foi um mau 
jogo de certa parte, seja 
da própria equipa ou dos 
adversários.

Grind 
É a expressão que refere 
a repetição de uma tarefa 
dentro de jogo com  
o objetivo de aumentar  
algo na personagem  
ou conseguir encontrar  
um objeto valioso.

GTA
Abreviatura do jogo “Grand 
Theft Auto”. Este é um 
jogo de simulação de vida 
criminosa no qual o jogador 
deve realizar diversas 
missões para se tornar  
um criminoso de topo.
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KS 
“Kill Steal” 
Quando se rouba uma
morte a alguém da mesma
equipa, roubando assim  
o lucro do feito.

K.O 
“Knocked Out” 
Refere-se ao estado  
da própria personagem, 
estando ela inconsciente  
ou morta.

Hype 
Quando se espera de forma 
muito ansiosa por um jogo 
ou um evento.

Hack 
Programa informático que 
muda consideravelmente 
o jogo, beneficiando o 
jogador.  
A utilização de Hacks é 
considerado Cheat e o 
jogador que usa pode ser 
banido do jogo.

HP 
“Hit/Health Points” 
Pontos de vida ou de saúde 
de uma personagem  
no jogo.
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L2P 
“Learn to Play” 
Refere-se frequentemente 
a um ato de Flame em 
que se diz ao adversário ir 
aprender a jogar.  
Pode também ser usado 
como titulo de um artigo ou 
vídeo mas aqui usado para 
assinalar que tem o intuito 
de ensinar.

LAG
Quando existem atrasos de 
resposta devido à qualidade 
da internet

LAG Cerebral 
É usado para insultar outros 
jogadores, e significa que a 
pessoa está a ser lenta ou 
burra.

LAN 
“Local Address Network” 
Ligação de internet local, 
quando usado associado a 
um torneio, refere-se que o 
torneio é presencial.

Lammer 
Por norma serve como 
ofensa, mas refere-se 
a alguém que é chato, 
aborrecido ou que faz algo 
para chatear alguém.

LoL
Abreviatura do jogo 
“League of Legends”
É um jogo de estratégia, 
em que o seu objetivo é 
destruir o nexus (diamante 
principal de cada equipa) do 
inimigo, para tal têm de ser 
destruídas todas as torres e 
inibidores (diamantes mais 
pequenos de cada equipa).
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Noob/Noobie 
Pessoa com pouca
experiência no jogo. 
Pode ser usado de forma 
ofensiva.

OP 
“Overpowered” 
Significa que o poder 
de algo está acima 
do que deveria estar 
comparativamente com  
os restantes jogadores  
ou personagens.

Multiplayer 
Vários jogadores

MMORPG 
“Massive Multiplayer Online 
Role Playing Game”. 
É um jogo Multiplayer
Online onde os jogadores
interagem num ambiente 
com grandes quantidades 
de jogadores.  
Sendo que RPG  
refere-se ao encarnar  
uma personagem  
com um papel “unico”

MOB 
“Monster Player”
Denominação de  
um inimigo controlado  
pelo computador.
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Rank
Refere-se tanto  
à classificação que  
se está ou ao modo de jogo 
competitivo para a tabela 
classificativa

Parece-me Legit
Parece-me verdadeiro.
Geralmente diz-se apenas 
“Legit” ou “Looks Legit”.

Player
Jogador

PES
Abreviatura do jogo
“Pro Evolution Soccer”
Este videojogo é um 
simulador de jogos  
de futebol, geralmente 
jogado em consolas.
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Stream 
Transmissão de conteúdos
audiovisuais geralmente
em direto.
No mundo dos jogos 
refere-se a existência de 
jogadores que transmitem  
em direto o seu ecrã de 
jogo para outros verem.

Score 
Pontuação

Scrim 
Jogo de treino entre duas 
equipas competitivas

Skin  
As diferenças nas várias 
personagens, roupas, 
armaduras, animações...

Try-harder
Alguém que se
esforça demasiado para
ganhar um jogo e por 
norma falha no objetivo. 
Frequentemente usado de 
forma ofensiva.

Teamspeak
Software que permite 
comunicação por voz
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XP 
“Experience Points” 
Pontos de experiência  
de um jogador.

WP
“Well Played” 
Bem Jogado

VC
Voice Chat



CONTACTOS
www.internetsegura.pt
internetsegura@fct.pt
800 21 90 90


