
 
 

Nº 4/2010 – Abril 

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. Seminário Comunicação, técnicas reflexivas e emoções na Mediação Familiar 
 
2. Portaria n.º 237/2010, de 29 de Abril 
 
3. Encontros de Mediação 
 
4. Conferência Re(Conciliação) Família/Trabalho 
 
5. MEDIAR-DRAMA 
 
6. José Magalhães na abertura do Curso de Formação em Mediação Familiar e Comercial 
 
7. Seminário Internacional de Direitos Humanos e Execução de Penas 
 
8. 24th Annual Conference of Victim Support Europe 
 
9. VI Conferência Bienal do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa 
 
10. Session de formation europeenne aux techniques de communication 
 
11. 3e Conferénce Européenne de la Mediation 
 
Artigo: Emociones y mediacion, por Marinés Suares 
 
 
Editorial 
 
Na newsletter do mês de Abril anunciamos a publicação da Portaria n.º 237/2010, de 29 de Abril, 
que aprovou o regulamento de reconhecimento dos cursos de formação de mediadores de conflitos 
para prestar funções no âmbito da mediação. Trata-se de um marco importante, na mediada em que 
se uniformizam e clarificam regras e procedimentos atinentes ao reconhecimento de cursos de 
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mediação, contribuindo, crê-se, para uma melhoria continuada da qualidade dos cursos de formação 
ministrados em Portugal no âmbito da mediação. 
 
São várias e importantes as Conferências, Seminários e Encontros que divulgamos, num esforço para 
levar ao conhecimento de todos as diversas iniciativas realizadas e em curso, por forma a que esta 
newsletter seja, cada vez mais, uma referência para quem procura manter-se informado sobre o que 
se passa no país e no mundo sobre os meios de resolução alternativa de litígios. 
 
De todas essas iniciativas aqui referidas destacamos uma em especial: o “Seminário Comunicação, 
técnicas reflexivas e emoções na Mediação Familiar”, organizado pelo GRAL e pelo Instituto de 
Mediação e Arbitragem de Portugal (IMAP), que terá lugar nas instalações do GRAL, nos dias 10 e 
11 de Maio e que contará com a presença de oradores como Marinés Suares e Juan Carlos Vezzulla. 
De resto, a newsletter do GRAL tem o privilégio de mais uma vez poder contar com um artigo da 
autoria de Marinés Suares, desta vez intitulado “Emociones y mediacion”. 
 
Boa leitura! 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Seminário Comunicação, técnicas reflexivas e emoções na Mediação Familiar 
 
O Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal (IMAP) e o Gabinete para a Resolução 
Alternativa de Litígios (GRAL) organizam o Seminário Comunicação, técnicas reflexivas e emoções 
na Mediação Familiar, que terá lugar nos dias 10 e 11 de Maio de 2010, nas instalações do GRAL, 
na Avenida Duque de Loulé, n.º 72, em Lisboa. De destacar a presença de Marinés Suares, que 
trabalhará os contributos da visão sistémica para a Mediação e a importância do acolhimento das 
emoções na Mediação Familiar. 
 
Programa e ficha de inscrição 

  

Topo 

 
 
2. Portaria n.º 237/2010, de 29 de Abril 
 
No dia 29 de Abril foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 237/2010, de 29 de Abril, que 
aprovou o regulamento de reconhecimento dos cursos de formação de mediadores de conflitos para 
prestar funções no âmbito da mediação. A Portaria referida entrou em vigor no dia 30 de Abril de 
2010. Os pedidos de reconhecimento de cursos de mediação de conflitos pendentes à data da sua 
entrada em vigor devem ser objecto de reformulação na medida do necessário, com o propósito de 
garantir a conformidade dos pedidos de reconhecimento dos cursos com o estabelecido no 
regulamento aprovado. 

2 de 5Página e

15-11-2010http://www.gral.mj.pt/newsletter/view/id/27



  

Topo 

 
 
3. Encontros de Mediação 
 
No dia 7 de Maio a Consulmed – Associação Nacional de Resolução de Conflitos vai realizar o 1.º
“Encontro de Mediação”, na sede da Consulmed, sita nas Escadinhas de São Crispim, n.º 7, 5.º andar 
em Lisboa, a partir das 19:00 horas. Mais informações em www.consulmed.pt. 

  

Topo 

 
 
4. Conferência Re(Conciliação) Família/Trabalho 
 
No dia 20 de Maio realiza-se a Conferência Re(Conciliação) Família/Trabalho, no Auditório 1 da 
Universidade Católica, em Lisboa. 
 
Programa 
 
Ficha de inscrição 

  

Topo 

 
 
5. MEDIAR-DRAMA 
 
No dia 20 de Abril teve lugar em Lisboa mais uma sessão MEDIARDRAMA, Formação Continuada 
para mediadores, das 17:30 às 20:30 horas, promovida pela MEDIARCOM. 

  

Topo 

 
 
6. José Magalhães na abertura do Curso de Formação em Mediação Familiar e Comercial 
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O Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, esteve presente no 
dia 11 de Abril na cerimónia de abertura do "Curso de Formação em Mediação Familiar e 
Comercial" promovido pelo Instituição Shia Imami Ismaili National Conciliation and Arbitration 
Board. 
 
O curso teve lugar entre os dias 11 e 16 de Abril, no Centro Ismaili, e teve como objectivo promover 
a divulgação dos meios alternativos de resolução de conflitos e facultar aos participantes 
conhecimentos, ministrados por formadores de prestígio internacional, sobre o modo de resolver 
conflitos pela via da mediação e conciliação. 
 
Intervenção do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária 

  

Topo 

 
 
7. Seminário Internacional de Direitos Humanos e Execução de Penas 
 
A Direcção-Geral de Reinserção Social promoveu, nos dias 21 e 22 de Abril de 2010, um Seminário 
Internacional sobre Direitos Humanos e Execução de Penas no Auditório da Biblioteca Municipal 
Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. 
 
Cartaz 
 
Seminário Internacional 
 
Formulário de Inscrição 

  

Topo 

 
 
8. 24th Annual Conference of Victim Support Europe 
 
Nos dias 27 e 28 de Maio terá lugar em Berlim a 24th Annual Conference of Victim Support Europe. 
 
Convite 
 
Mais informações em www.victimsupporteurope.eu 
 

  

Topo 

 
 
9. VI Conferência Bienal do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa 
 
Nos dias 17 a 19 de Junho terá lugar em Bilbao, Espanha, a VI Conferência Bienal do Fórum 
Europeu de Justiça Restaurativa intitulada “Doing Restorative Justice in Europe, Established 

4 de 5Página e

15-11-2010http://www.gral.mj.pt/newsletter/view/id/27



Practices and Innovative Programmes”. 
 
Programa 
 
Mais informações em www.euforumrj.org 
 

  

Topo 

 
 
10. Session de formation europeenne aux techniques de communication 
 
A secção francesa do GEMME – European Association of judges for mediation, organiza, nos dias 
3, 4 e 5 de Junho, em Chateau le Montalieu, França a "Session de formation europeenne aux 
techniques de communication". 
 
Mais informações em www.gemme.eu 
 
Ficha de incrição 

  

Topo 

 
 
11. 3e Conferénce Européenne de la Mediation 
 
Nos dias 27 e 28 de Maio terá lugar em Bourg la Reine (Grand Paris), a 3e Conferénce Européenne 
de la Mediation, organizada pela L’European Mediation Network Initiative – EMNI. Mais 
informações em www.europemediation2010.com. 
 
Apresentação da Conferência 
 
Inscrição 

  

Topo 
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