
 
 

Nº 10/2010 – Outubro 

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. Lançamento da Banda Desenhada "Sete histórias em busca de uma alternativa" 
 
2. Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
3. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Familiar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
 
4. Palestra "A Mediação para uma Democracia Participativa" 
 
5. Dia Mundial da Resolução de Conflitos 
 
6. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Penal 
 
7. Curso de Introdução à Mediação Escolar 
 
8. Conferência e Simulação de Julgamento 
 
9. I International Congress on Mediation, Lisbon 7-9th October 2010/I Congresso Internacional de 
Mediação, Lisboa 7-9 de Outubro de 2010 
 
10. Curso Básico de Mediação de Conflitos e Conflitos Comunitários 
 
 
Artigo: O enquadramento legal da mediação no contexto internacional, por Daniela Mirante 
 
Editorial 
 
O mês de Outubro foi especialmente importante para o GRAL, inaugurando um final de ano intenso 
e produtivo. Para além da habitual comemoração do dia mundial de resolução de conflitos, em nos 
associamos à MEDIARCOM para discutir temas ligados à Mediação Juvenil, organizámos, parceria 
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com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), o I Congresso Internacional de 
Mediação. Este evento, sem precedentes na comunidade de resolução alternativa de litígios 
portuguesa, em especial no sector público, foi pautado por um conjunto de intervenções e trocas de 
experiências muito profícuas, que se efectuaram ao longo de dois dias e meio. Cremos que os seus 
efeitos se continuarão a sentir no futuro. O início do último trimeste do ano encontrou o GRAL a 
prosseguir os necessários concursos de admissão a listas públicas de mediadores no âmbito dos 
sistemas de Mediação Pública, em especial na mediação familiar e penal. Com estes concursos, a 
que temos devotado o ano de 2010, iremos proceder a uma importante renovação da capacidade de 
resposta da Mediação Pública. Finalmente, continuando o esforço de divulgação dos serviços 
públicos de resolução alternativa de conflitos o GRAL apoiou o lançamento, no Festival 
Internacional de Banda Desenhada da Amadora, na presença do Secretário de Estado da Justiça e da 
Modernização Judiciária, do álbum de banda desenhada “Sete Histórias em Busca de uma 
Alternativa”, inspiradas nos diversos meios de resolução alternativa de litígios disponibilizados ou 
apoiados pelo GRAL. 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Lançamento da Banda Desenhada "Sete histórias em busca de uma alternativa" 
 

 
 
Considerando que os meios de Resolução Alternativa de Litígios são um dos pilares em que assenta 
o futuro da Justiça e porque estes meios carecem ainda de uma imagem pública juntos dos seus 
potenciais utentes, o GRAL busca novas formas de os fazer chegar aos cidadãos. Tendo presentes as 
características da Banda Desenhada, forma de arte que permite aliar a inteligência do texto à 
criatividade do desenho, o GRAL lançou um repto a vários autores portugueses de banda desenhada, 
no sentido de criarem histórias em torno dos serviços públicos de resolução alternativa de litígios. 
 
Assim, no âmbito do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora 2010, o Secretário de 
Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, participou no dia 30 de Outubro à 
cerimónia de lançamento da publicação "Sete histórias em busca de uma alternativa", produzida pelo 
GRAL. O álbum de banda desenhada contém sete histórias de sete jovens estrelas em ascensão da 
banda desenhada portuguesa, inspiradas nos meios de resolução alternativa de litígios. Todas as 
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histórias do álbum homenageiam importantes personagens e autores da banda desenhada portuguesa, 
prestando tributo à nona arte portuguesa, incluindo, entre outros, nomes como o Corvo, de Luís 
Louro, e A Pior Banda do Mundo, de José Carlos Fernandes. 

  

Topo 

 
 
2. Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
De 29 de Outubro e 12 de Novembro decorrem em Lisboa e no Porto, respectivamente, acções de 
sensibilização sobre Mediação de Conflitos em Contexto Escolar, organizadas pela Red Apple e pela 
JURISolve. 
 
Mais informações aqui. 

  

Topo 

 
 
3. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Familiar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
 
O Júri do procedimento de selecção designado pelo Despacho do Director do GRAL n.º
24/GRAL/2010, de 21 de Julho, no âmbito do Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos 
para Prestar Serviço no Sistema de Mediação Familiar nas Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira, procedeu à conversão da lista provisória de classificação final e elaborou e aprovou a 
proposta de lista de distribuição geográfica, que podem ser consultadas aqui. 

  

Topo 

 
 
4. Palestra "A Mediação para uma Democracia Participativa" 
 
No dia 28 de Outubro decorreu no Auditório do GRAL a palestra “A Mediação para uma 
Democracia Participativa”, que teve como orador Juan Carlos Vezzulla, Presidente do Conselho 
Científico do IMAP. 

  

Topo 

 
 
5. Dia Mundial da Resolução de Conflitos 
 
No dia 21 de Outubro comemora-se o Dia Mundial da Resolução de Conflitos, que se assinala 
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anualmente na terceira quinta-feira do mês de Outubro e o GRAL, em parceria com a AIP –
Associação Industrial Portuguesa, fez-se representar no 4.º Fórum da Responsabilidade Social das 
Organizações e Sustentabilidade, que teve lugar nas instalações do Centro de Congressos de Lisboa, 
que contou com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, e marcou 
igualmente presença no Colóquio “A prática da mediação com jovens intervenientes em processos 
tutelares educativos”, organizado pela MEDIARCOM. 

  

Topo 

 
 
6. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
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 conversão da lista provisória dos candidatos admitidos e 
excluídos em lista definitiva e elaborou e aprovou a lista provisória de classificação final dos 
candidatos, que podem ser consultadas aqui. 

  

Topo 

 
 
7. Curso de Introdução à Mediação Escolar 
 
A JURISolve, em parceria com o Núcleo de Formação Sistémica, irá realizar em Outubro e 
Novembro, em Lisboa, um Curso de Introdução à Mediação Escolar. 
 
Para mais informações clique aqui. 

  

Topo 

 
 
8. Conferência e Simulação de Julgamento 
 
No dia 13 de Outubro teve lugar na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa a 
“Conferência e Simulação de Julgamento” no âmbito dos Julgados de Paz. 

  

Topo 

 
 
9. I International Congress on Mediation, Lisbon 7-9th October 2010/I Congresso 
Internacional de Mediação, Lisboa 7-9 de Outubro de 2010 
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De 7 a 9 de Outubro decorreu o I Congresso Internacional de Mediação, organizado pelo GRAL e 
pelo ISCSP, que contou na sessão de abertura com a presença do Ministro da Justiça, Alberto 
Martins, e na sessão de encerramento com o Secretário de Estado da Justiça e da Modernização 
Judiciária, José Magalhães. Ao longo dos três dias do Congresso cerca de 300 participantes, 
designadamente mediadores de conflitos, magistrados judiciais, juízes de paz, advogados, 
representantes de entidades formadoras no âmbito da mediação, investigadores e representantes de 
entidades governamentais com responsabilidades no âmbito dos meios de resolução alternativa de 
litígios de três Continentes (Europa, América e África) estiveram envolvidos em conferências 
plenárias, workshops e mesas redondas sobre as várias áreas da mediação pública existentes em 
Portugal (civil, familiar, juvenil, laboral e penal) e ainda sobre novas áreas de mediação. 

  

Topo 

 
 
10. Curso Básico de Mediação de Conflitos e Conflitos Comunitários 
 
A Consensus irá realizar, de 18 de Outubro a 16 de Dezembro, na Marinha Grande, o Curso Básico 
de Mediação de Conflitos e Conflitos Comunitários. 
 
Para mais informações clique aqui. 

  

Topo 
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