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Bem-vindo à newsletter do GRAL. Caso pretenda aceder ao detalhe das notícias ou aos artigos 
clique sobre o título. Se desejar mais informações sobre os meios de resolução alternativa de litígios, 
por favor vá a www.gral.mj.pt. 

  

Editorial 

 
Notícias: 
 
1. Acção de Formação – Resolução Alternativa de Litígios – A mediação nas áreas civil, laboral, de 
família, júnior e penal 
 
2. YAR – Young Arbitration Review 
 
3. Congreso Justicia Restaurativa Y Oralidad 
 
4. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Laboral em Portugal Continental 
 
5. GRAL na página web da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) 
 
6. Publicação do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 
 
7. Curso Ser Pai e Mãe após a Separação – Intervenção com Famílias no Divórcio 
 
8. Apresentação da proposta de lei que aprova a Lei da Arbitragem Voluntária 
 
9. Seminário “A Sociedade de Informação e os Direitos Digitais dos Consumidores” 
 
10. Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
11. 1.º Congresso Internacional “Construir a Paz” 
 
12. Pós-Graduação Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
13. I International Congress on Mediation, Lisbon 7-9th October 2010/I Congresso Internacional de 
Mediação, Lisboa 7-9 de Outubro de 2010 
 
14. Encontros de Mediação 
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Artigo: Justiça restaurativa e crimes patrimoniais, por Helena Morão 
 
 
Editorial 
 
O ano de 2011 será um ano sob o signo da contenção orçamental. Tal não deve, contudo, ser 
interpretado como sinal de menor compromisso do GRAL para com as suas atribuições e a 
continuada aposta e execução das políticas públicas de resolução alternativa de litígios. Os Julgados 
de Paz, a Mediação, a Arbitragem, bem como outras experiências de resolução alternativa de 
conflitos continuam no centro das preocupações e iniciativas do Ministério da Justiça. Neste sentido, 
inauguramos o ano de 2011 como uma newsletter que espelha a continuidade dessa aposta – através, 
por exemplo, da selecção de mediadores para o Sistema de Mediação Laboral – mas também a 
inovação, com a publicação da nova lei de arbitragem tributária, bem como a apresentação pública 
da nova lei de arbitragem voluntária. Além disso, continuamos a trabalhar com diversos parceiros e 
partes interessadas, na divulgação de iniciativas do universo da resolução alternativa de litígios, bem 
como a divulgar a boa produção científica que se vai fazendo nestas áreas, de que é exemplo o artigo 
de Helena Morão, “Justiça Restaurativa e Crimes Patrimoniais”. 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Acção de Formação – Resolução Alternativa de Litígios – A mediação nas áreas civil, 
laboral, de família, júnior e penal 
 
O GRAL e o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) organizam a acção de formação “Resolução 
Alternativa de Litígios – a mediação nas áreas civil, laboral, de família, júnior e penal”, que 
decorrerá nos dias 24 e 25 de Fevereiro no Auditório do Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa. 
Trata-se de uma acção de formação destinada a Auditores e Magistrados, sendo também possível 
que Mediadores de Conflitos com cursos reconhecidos pelo Ministério da Justiça se inscrevam, 
fazendo nesse caso menção da sua qualidade de Mediador. A inscrição deverá ser dirigida ao CEJ, 
ao cuidado da Dr.ª Lucília Perdigão, para o seguinte endereço: formacao-def@mail.cej.mj.pt. As 
inscrições são gratuitas. 
 
Programa 

  

Topo 

 
 
2. YAR – Young Arbitration Review 
 
No mês de Janeiro foi lançado o N.º 0 da YAR – Young Arbitration Review, uma publicação 
trimestral on-line dedicada a matérias e tendências relacionadas com a arbitragem internacional, 

2 de 6Página e

01-03-2011http://www.gral.mj.pt/newsletter/view/id/36



segundo a perspectiva de jovens profissionais com especialização e interesse em arbitragem 
internacional. 
Para mais informações sobre a revista: young.arbitration.review@gmail.com 
 
Conheça o N.º 0 

  

Topo 

 
 
3. Congreso Justicia Restaurativa Y Oralidad 
 
De 7 a 12 de Março decorrerá em Tabasco, México, o Congreso Justicia Restaurativa Y Oralidad. 
 
Para mais informações clique aqui. 

  

Topo 

 
 
4.Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Laboral em Portugal Continental  
 
O Júri do procedimento de selecção designado pelo Despacho do Director do GRAL n.º
28/GRAL/2010, de 9 de Dezembro de 2010, no âmbito do Procedimento de Selecção de Mediadores 
de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de Mediação Laboral em Portugal Continental elaborou 
e aprovou a lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos que pode ser consultada aqui. 

  

Topo 

 
 
5. GRAL na página web da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) 
 
A página web da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) tem, a partir de 
agora, uma referência aos serviços de mediação pública, permitindo aos cidadãos um acesso rápido 
aos serviços disponibilizados pelo Ministério da Justiça, através do GRAL. 
A CITE tem por missão prosseguir a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no 
trabalho, no emprego e na formação profissional e colaborar na aplicação de disposições legais e 
convencionais nesta matéria, bem como as relativas à protecção da parentalidade e à conciliação da 
actividade profissional com a vida familiar e pessoal, no sector privado, no sector público e no sector 
cooperativo. 
 
Página web da CITE: www.cite.gov.pt 

  

Topo 
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6. Publicação do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 
 
Foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro, que regula o 
regime jurídico da arbitragem em matéria tributária. 
A introdução da arbitragem como meio alternativo de resolução de litígios em matéria tributária 
visa, principalmente, três objectivos: reforçar a tutela dos direitos dos contribuintes, resolver de 
forma mais célere e simples os conflitos existentes entre estes e a administração tributária e reduzir o 
número de processos pendentes nos tribunais administrativos e fiscais. 
Os tribunais arbitrais funcionarão junto do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), centro de 
arbitragem que funciona sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 
 
Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro 

  

Topo 

 
 
7. Curso Ser Pai e Mãe após a Separação – Intervenção com Famílias no Divórcio 
 
Em Março terá lugar, em Lisboa e no Porto, o Curso “Ser Pai e Mãe após a Separação – Intervenção 
com Famílias no Divórcio”, promovido pela RedApple. Conheça o Programa - Lisboa - Porto 

  

Topo 

 
 
8. Apresentação da proposta de lei que aprova a Lei da Arbitragem Voluntária 
 

 
 
O Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, apresentou na 
Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 48/XI/2.ª (GOV), que aprova a Lei da Arbitragem 
Voluntária. 
 
Discurso do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária 

  

Topo 

 
 
9. Seminário “A Sociedade de Informação e os Direitos Digitais dos Consumidores” 
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A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e a APDI – Associação Portuguesa 
de Direito Intelectual realizaram um Seminário sobre “A Sociedade de Informação e os Direitos 
Digitais dos Consumidores”, no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
 
Programa. 

  

Topo 

 
 
10. Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
A Universidade Lusófona organiza a 5.ª Edição do Curso de Especialização em Mediação de 
Conflitos em Contexto Escolar, que decorrerá no Porto, a partir de Março. 
 
Para mais informações clique aqui. 

  

Topo 

  
 
11. 1.º Congresso Internacional “Construir a Paz” 
 
A Universidade Fernando Pessoa está a organizar o 1.º Congresso Internacional “Construir a Paz”, 
que decorrerá nos dias 15 e 16 de Junho, no Porto. Está a decorrer um Call for Papers, até 21 de 
Fevereiro. 
 
Para mais informações clique aqui. 

  

Topo 

  
 
12. Pós-Graduação Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
A RedApple e a JURISolve organizam a Pós-Graduação “Mediação de Conflitos em Contexto 
Escolar”, que decorrerá em Lisboa, no Porto e em Coimbra. 
 
Conheça o Programa. 

  

Topo 

  
 
13. I International Congress on Mediation, Lisbon 7-9th October 2010/I Congresso 
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Internacional de Mediação, Lisboa 7-9 de Outubro de 2010 
 
Conheça as apresentações que foram disponibilizadas para divulgação no âmbito do I Congresso 
Internacional de Mediação, Lisboa 7-9 de Outubro de 2010, disponíveis na página do GRAL 
(www.gral.mj.pt), em TODAS AS NOTÍCIAS (lado direito do monitor). 

  

Topo 

  
 
14. Encontros de Mediação 
 
No dia 7 de Janeiro decorreu mais uma sessão dos “Encontros de Mediação” organizados pela 
CONSULMED, dedicada ao tema da mediação familiar. 

  

Topo 
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