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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. 
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Artigo: Cidadania na Desmaterialização de Processos na Justiça: o Caso do CIMACE, por Luís 
Martins 
 
 
Editorial 
 
Na senda da promoção dos meios de resolução alternativa de litígios e da potenciação de cooperação 

1 de 5Página e

03-08-2011http://www.gral.mj.pt/newsletter/view/id/41



institucional, o GRAL celebrou durante o mês de Junho mais três protocolos de cooperação com 
entidades públicas e privadas, concretamente com a “Loja Jurídica”, com a Comissão Nacional para 
a Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) e com o Instituto da Segurança Social, I.P 
(ISS). Pretende-se que a cooperação protocolada venha a promover, nomeadamente, maior 
aproximação das Instituições assinaladas à missão que o GRAL prossegue. Assinala-se ainda como 
marco positivo para o mês de Junho a abertura da Plataforma das Entidades de Mediação de 
Conflitos e dos Mediadores de Portugal a Associações sem fins lucrativos que desenvolvam a 
respectiva actividade no âmbito da Mediação. Acreditamos que este é um primeiro passo em prol de 
maior visualização dos profissionais do sector. Um especial destaque merece, por fim, a divulgação 
do Programa do II Congresso Internacional de Mediação – Justiça Restaurativa, Lisboa: 20-22 de 
Outubro de 2011, que conta com a presença de importantes nomes da área da Justiça Restaurativa 
dos continentes Americano, Asiático, Europeu e da Oceânia, e que será antecedido por um Training 
intitulado “Mediation: Future Possibilities”, a decorrer no dia 19 de Outubro de 2011. 
 
Tudo isto e muito mais poderá descobrir nesta newsletter do mês de Junho. 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

  

1. Training in International Family Mediation 

 
Foram abertas as inscrições para o Training in International Family Mediation, a decorrer em 
Fevereiro, Março e Abril de 2012. 
 
Para mais informações clique aqui 

  

Topo 

 
 
2. Protocolo de Cooperação GRAL-CNPCJR 
 
Considerando as atribuições do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) no 
domínio dos meios de resolução alternativa de litígios e tomando em linha de conta as atribuições 
cometidas à Comissão Nacional para a Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) no 
domínio do acompanhamento das problemáticas relativas à promoção e à protecção dos direitos da 
criança e às questões familiares associadas, o GRAL e a CNPCJR assinaram um Protocolo de 
cooperação. O Protocolo permite articulação entre as duas entidades capaz de assegurar, com 
eficácia, a boa execução das suas atribuições e competências. 
 
Conheça o Protocolo 
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Topo 

 
 
3. Loja Resolução Alternativa de Litígios 
 
Por iniciativa do GRAL, realizou-se uma reunião na qual participaram os vários colaboradores no 
atendimento da Loja Resolução Alternativa de Litígios, sita no Centro Comercial Dolce Vita Tejo, 
no Concelho da Amadora, com o propósito de efectuar um balanço dos dois primeiros meses de 
funcionamento da Loja em referência. 

  

Topo 

 
 
4. Conferência: A importância do Advogado no Julgado de Paz 
 
No seguimento da Conferência subordinada ao tema “ A importância do Advogado no Julgado de 
Paz”, é disponibilizada a apresentação da Senhora Juíza de Paz do Julgado de Paz de Santa Maria da 
Feira, Dr.ª Dulce Nascimento, que participou na qualidade de oradora. 
 
Conheça a apresentação 

  

Topo 

 
 
5. Protocolo de Cooperação GRAL-ISS 
 
Considerando as atribuições do Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) no 
domínio dos meios de resolução alternativa de litígios e tomando em linha de conta as atribuições 
cometidas ao Instituto da Segurança Social, I.P (ISS) ao nível da promoção do acesso ao direito e 
aos meios de resolução alternativa de litígios, o GRAL e o ISS assinaram um Protocolo de 
cooperação. 
 
Conheça o Protocolo 

  

Topo 

 
 
6. II Congresso Internacional de Mediação – Justiça Restaurativa, Lisboa: 20-22 de Outubro 
de 2011 
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A Comissão Organizadora do II Congresso Internacional de Mediação – Justiça Restaurativa, 
Lisboa: 20-22 de Outubro de 2011 agradece as várias dezenas de propostas de comunicação 
recebidas e anuncia que o Congresso contará com a presença de oradores de quatro Continentes nas 
sessões plenárias e nos workshops. De referir ainda que no dia 19 de Outubro terá lugar um Training 
prévio ao Congresso. 
 
Conheça toda a informação actualizada! 
 
Programa 
 
Training 
 
Ficha de Incrição 
 
Para quaisquer questões, por favor contacte gral@gral.mj.pt 

  

Topo 

 
 
7. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Penal 
 
A Comissão de Selecção designada pelo Despacho do Director do GRAL n.º 23/GRAL/2010, de 21 
de Julho, no âmbito do Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço 
no Sistema de Mediação Penal procedeu à elaboração e aprovação das listas provisórias de 
distribuição geográfica dos candidatos, as quais podem ser consultadas aqui. 

  

Topo 

 
 
8. Mediação Pública no Metro do Porto 
 
Os Spot’s publicitários de divulgação da Mediação Pública estão a ser divulgados nas estações do 
Metro da Cidade do Porto. Esta divulgação surge no âmbito de uma maior divulgação da Mediação 
Pública que o GRAL tem procurado potenciar junto de cidadãos, empresas e serviços públicos. 
Enquanto aguardam pelo Metro, os utentes têm a oportunidade de tomar conhecimento sobre os 
Sistemas de Mediação Pública. 
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Topo 

 
 
9. Portaria n.º 223/2011, de 3 de Junho 
 
Foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 223/2011, de 3 de Junho, que prorroga por mais 
um ano o prazo do concurso de recrutamento e selecção de juízes de paz estipulado 
 
Conheça a Portaria. 

  

Topo 

  
 
10. Plataforma das Entidades de Mediação de Conflitos e dos Mediadores de Portugal 
 
Foi criada uma Plataforma das Entidades de Mediação de Conflitos e dos Mediadores de Portugal. A 
Plataforma é informal mas com reuniões regulares, abertas a outras Associações sem fins lucrativos, 
que poderão expressar o seu interesse em participar nos trabalhos pelo e-mail 
plataforma.mediacao@gmail.com. 

  

Topo 

  
 
11. Reconhecimento de Cursos 
 
Por despacho exarado, em 11 de Abril de 2011, Sua Excelência o Secretário de Estado da Justiça e 
da Modernização Judiciária, reconheceu o curso de formação de mediadores a habilitar para 
prestação de serviços de mediação pública no âmbito dos Julgados de Paz, pela Consulmed –
Associação Nacional de Resolução de Conflitos, a realizar em Lisboa, de 18 de Abril a 27 de Julho 
de 2011. 
 
Mais informações em www.consulmed.pt 

  

Topo 
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