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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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11. CAAD a chegar aos 50 processos 
 
Artigo: Claves para el éxito de la mediatión como sistema alternativo de administración de Justicia, 
por Fernando Martín Diz 
 
 
Editorial 
 
Março culmina um intenso primeiro trimestre, este ano marcado não apenas pela aprovação do 
orçamento de Estado mas também pela conclusão de uma reorganização do GRAL, que havia 
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começado com a aprovação do Plano Estratégico 2010-2013, e que agora justifica uma alteração 
funcional, quer ao nível das atribuições e competências, quer ao nível de pessoal. Assim, o GRAL 
está agora mais preparado para os desafios a que se propõe no seu Plano de Actividades e para todos 
os outros que possam surgir no decorrer da sua actividade anual. Os três próximos trimestres serão, 
sobretudo, de consolidação e de execução. As alterações realizadas permitirão maior eficiência na 
resposta aos cidadãos em todas as grandes áreas de actuação do GRAL: acesso à Justiça, Julgados de 
Paz, Mediação Pública e Arbitragem institucionalizada. 
 
Mantemos, contudo, a mesma atenção de sempre aos problemas e às questões com que a resolução 
alternativa de litígios se confronta e temos continuado a expandir a nossa rede de colaborações e 
parcerias. Neste número contamos com um artigo do Professor Fernando Martín Diz, da 
Universidade de Salamanca, que nos traz uma importante reflexão sobre o segredo do sucesso da 
mediação como meio de resolução alternativa de litígios 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Reconhecimento de cursos 
 
Por Despachos exarados em 16 de Março de 2010, Sua Excelência o Secretário de Estado da Justiça 
e da Modernização Judiciária reconheceu vários Cursos de Mediação, promovidos pela Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, pelo IMAP, pela Mediarcom, pela Red 
Apple e pela Universidade Fernando Pessoa. 

  

Topo 

  
 
2. Recrutamento de pessoal para o Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios 
 
O GRAL está a recrutar em regime de Mobilidade Interna, de entre trabalhadores com uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e nos termos do 
artigo 59.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 1 Assistente Técnico ou Técnico e 1 Jurista 
para o exercício de funções neste Gabinete, em Lisboa. 

  

Topo 

  
 
3. Nova organização interna do GRAL 
 
Foi aprovada nova organização interna do GRAL e bem assim o Plano de Actividades que reflecte já 
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a reorganização interna e o recém-aprovado QUAR (Quadro de Avaliação e Responsabilização) para 
o ano de 2010. 
 
Despacho Autónomo n.º6/GRAL/2010 
 
Despacho autónomo n.º10/GRAL/2010 
 
Despacho Autónomo n.º11/GRAL/2010 
 
Despacho Autónomo n.º12/GRAL/2010 
 
Plano de Actividades 2010 
 
QUAR 2010 

  

Topo 

  
 
4. Curso de especialização em meios de resolução alternativa de litígios – Universidade de 
Salamanca 
 
A Universidade de Salamanca organiza, de 7 a 23 de Junho, um curso de especialização em meios de 
resolução alternativa de litígios. Saiba mais. 

  

Topo  

 
 
5. Reunião sobre Arbitragem de Conflitos de Consumo 
 
O Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, presidiu, no dia 12 
de Março, à reunião das entidades parceiras do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de 
Lisboa (CACCL). 

  

Topo  

 
 
6. Portaria n.º 144/2010, de 10 de Março 
 
Foi publicada a Portaria n.º 144/2010, de 10 de Março, que fixa os honorários dos árbitros e peritos 
do Tribunal Arbitral no âmbito das arbitragens necessárias e voluntárias realizadas ao abrigo do 
RCTFP. 

  

Topo  
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7. IV Edição do Curso de Mediação de Conflitos em Contexto Escolar 
 
No dia 19 de Março teve início no Porto a IV Edição do Curso de Mediação de Conflitos em 
Contexto Escolar, coordenado pelo Instituto de Mediação da Universidade Lusófona do Porto. 
 
Programa 

  

Topo  

 
 
8. MEDIAR-DRAMA 
 
No dia 16 de Março decorreu em Évora mais uma sessão MEDIAR-DRAMA, Formação Continuada 
para mediadores, promovida pela Mediarcom. 

  

Topo  

 
 
9. Colóquio sobre Mediação de Conflitos 
 
Decorreu no dia 16 de Março um Colóquio sobre Mediação de Conflitos, organizado pela 
MEDIARCOM. O Colóquio teve lugar em Évora. 
 
Conheça o programa 

  

Topo  

 
 
10. I Congresso Internacional sobre Justiça Restaurativa e Mediação Penal 
 
Nos dias 4 e 5 de Março decorreu na Faculdade de Direito de Burgos o “I Congresso Internacional 
sobre Justiça Restaurativa e Mediação Penal”, Dimensões Teóricas e Repercussões Práticas”, 
organizado pelo Servicio de Mediación Penal e Castilla y León. 
 
Conheça o programa – inglês; castelhano 

  

Topo  

 
 
11. CAAD a chegar aos 50 processos 
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Completado um ano de existência e apenas cinco meses após a vinculação do Ministério da Justiça, 
por portaria, o Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD – aproxima-se dos 50 processos 
entrados. Mais informações em http://www.caad.org.pt/index.php/content/show/id/1 

  

Topo  
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