
 
 

Nº 12/2010 – Dezembro 

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. Nova aplicação informática – SMF 
 
2. Sistema de Mediação Familiar 
 
3. Reconhecimento de Cursos 
 
4. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Familiar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
 
5. Conferência “O Regime da Arbitragem Tributária” 
 
6. Questionário dirigido a entidades formadoras e organizações na área da mediação familiar 
 
7. Procedimento de Selecção de Mediadores para Prestar Serviço no Sistema de Mediação Laboral 
em Portugal Continental 
 
8. Mediar-Drama 
 
9. "Direitos Fundamentais 2.0" 
 
10. Seminário Boas Práticas em Igualdade de Género – Diálogo Ibérico 
 
11. Lançamento do livro "Mais Justiça Administrativa e Fiscal - Arbitragem" 
 
12. Procedimento de Selecção de Mediadores para Prestar Serviço no Sistema de Mediação Penal 
 
13. Seminário “Mediación con Adolescentes” 
 
 
Artigo: Intervenção proferida no lançamento do livro “Mais Justiça Administrativa e Fiscal”, por 
Nuno Villa-Lobos 
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Editorial 
 
É com particular satisfação que publicamos a newsletter n.º 12, correspondente ao mês de Dezembro 
de 2010, que culmina um ano de intensa actividade do GRAL e do universo dos meios de resolução 
alternativa de litígios. 
Durante o ano de 2010 procurámos que a página electrónica do GRAL se tornasse, cada vez mais, 
um espaço de agregação de todas as notícias relacionadas com acesso ao direito, arbitragem, 
julgados de paz, mediação e conciliação, de modo a reflectir depois todas as novidades e iniciativas 
nas newsltters. Acreditamos ter alcançado esse propósito, já que as notícias relacionadas com os 
meios de resolução alternativa de litígios tiveram durante o último trimestre do ano uma cadência 
quase diária, fruto de um trabalho de pesquisa contínuo e bem assim dos pedidos de divulgação que 
recebemos, nacionais e estrangeiros, que reconhecem a importância da página electrónica do GRAL. 
Na busca de fazer mais e melhor desenvolvemos várias iniciativas no contexto dos meios em 
referência e a newsletter do mês de Dezembro dá à estampa mais algumas delas, como é o caso da 
entrada em funcionamento da aplicação informática do Sistema de Mediação Familiar ou da 
publicação da monografia Direitos Fundamentais 2.0. 
Temos por positiva a actividade desenvolvida por todos, funcionários e colaboradores do GRAL, 
Julgados de Paz, Centros de Arbitragem, com particular destaque para aqueles que são apoiados 
financeiramente pelo Ministério da Justiça através do GRAL, Mediadores de Conflitos e demais 
entidades do âmbito da Mediação. Agradecemos a todos o empenho com que diariamente se 
dedicam a promover mais Justiça e cidadania para todos os portugueses. 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Nova aplicação informática – SMF 
 
O GRAL conta, desde o início do mês de Dezembro, com uma nova aplicação informática para o 
Sistema de Mediação Familiar (SMF). Trata-se de uma ferramenta de grande importância para este 
organismo, tornado possível através de uma parceria estabelecida com o Instituto das Tecnologias de 
Informação na Justiça (ITIJ) e a empresa Novabase. A nova aplicação informática vem permitir uma 
melhor gestão dos processos de mediação familiar. Com este instrumento será possível prestar um 
serviço mais célere aos cidadãos e aos Tribunais, bem como estar mais perto de entidades com as 
quais se estabeleçam parcerias. Também a actividade desenvolvida pelos mediadores de conflitos 
que exercem funções no âmbito do SMF é beneficiada com esta aplicação, na medida em que lhes 
permite uma melhor gestão dos seus processos e respectivo acompanhamento até ao efectivo 
arquivamento pelo GRAL. Esta aplicação reforça, assim, a transparência da actividade gestora do 
GRAL, pois que todos os mediadores do SMF terão acesso, em tempo real, ao estado dos seus 
processos, mesmo quando a sua intervenção haja cessado. 

  

Topo 
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2. Sistema de Mediação Familiar 
 
Divulga-se o Relatório de análise dos inquéritos de satisfação dos utentes do Sistema de Mediação 
Familiar (SMF), elaborado a 30 de Julho de 2009. O relatório analisa 43 inquéritos de satisfação 
referentes a processos de mediação concluídos, com ou sem acordo, desde 16 de Julho de 2007 a 30 
de Setembro de 2008. 
 
Para consulta do Relatório clique aqui. 

  

Topo 

 
 
3. Reconhecimento de Cursos 
 
Por despacho exarado em 18 de Novembro de 2010, Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Justiça e da Modernização Judiciária, reconheceu um Curso de Mediação de Conflitos, promovido 
pelo Instituto Português de Mediação Familiar – IPMF, a realizar em Lisboa, de 28 de Janeiro 2011 
a 13 de Dezembro 2011. 
 
Mais informações em www.ipmediacaofamiliar.org. 

  

Topo 

 
 
4. 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 distribuição geográfica em lista definitiva de 
distribuição geográfica, tendo a mesma sido homologada por despacho do Director do GRAL n.º
30/GRAL/2010 de 20 de Novembro de 2010, podendo ser consultada aqui. 

  

Topo 

 
 
5. Conferência "O Regime da Arbitragem Tributária" 
 
No dia 14 de Dezembro teve lugar a Conferência "O Regime da Arbitragem Tributária", no 
Auditório 1 da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. 
 
Programa. 
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Topo 

 
 
6. Questionário dirigido a entidades formadoras e organizações na área da mediação familiar 
 
Em 2011, a transposição da Directiva 2008/52/CE, relativa a mediação em matéria civil e comercial, 
incluindo mediação familiar, para a ordem jurídica interna de todos os Estados-Membros terá de 
estar assegurada. Contudo, ainda não existe, a nível europeu, uma formação uniformizada no que 
concerne à mediação familiar internacional existindo, consequentemente, uma lacuna de 
conhecimentos dos profissionais e um vazio organizacional. 
 
Neste sentido, a Child Focus, uma organização belga não governamental, que trabalha no âmbito das 
matérias relacionadas com o rapto de crianças, está a liderar, em conjunto com outras entidades, um 
projecto europeu, financiado por fundos europeus, intitulado “Formação em Mediação Familiar 
Internacional”. 
 
O projecto foca a mediação familiar internacional em que as crianças estão envolvidas, como nos 
casos de rapto internacional de crianças (frequentemente pelos progenitores) e nos conflitos 
transfronteiriços envolvendo casais de nacionalidade diferentes ou casais com a mesma 
nacionalidade mas a viver noutro Estado. 
 
Os objectivos que se pretendem alcançar são os seguintes: 
 
- Desenvolver e monitorizar um programa de formação em mediação familiar internacional para 
mediadores e formadores de cada Estado Membro. 
 
- Criar uma rede de trabalho de mediadores em mediação familiar internacional na Europa. 
 
No sentido de atingir estes objectivos, os parceiros do projecto pretendem criar uma base de dados, 
listando todos os institutos europeus de formação e associações de mediação da Europa que actuem 
na mediação familiar, explicando os seus métodos de trabalho. Numa primeira fase do projecto está 
a ser enviado um questionário a institutos e organizações com actividade relacionada com a 
mediação familiar.  
 
Face ao exposto, e a pedido da organização acima identificada, enviamos a presente mensagem 
convidando-o(a) a preencher o questionário em anexo e a enviar para gral@gral.mj.pt. 
 
Agradecemos a V. colaboração. 
 
Questionário 

  

Topo 

 
 
7. Procedimento de Selecção de Mediadores para Prestar Serviço no Sistema de Mediação 
Laboral em Portugal Continental 
 
No dia 13 de Dezembro foi aberto um procedimento de recrutamento e selecção de mediadores para 
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prestar serviço no Sistema de Mediação Laboral em Portugal Continental. 
 
Protocolo de criação do SML 
 
Portaria n.º 282/2010, de 25 de Maio 
 
Despacho Autónomo n.º 28/GRAL/2010, de 9 de Dezembro 
 
Aviso de Abertura do Procedimento de Selecção 
 
Requerimento de candidatura 

  

Topo 

 
 
8. Mediar-Drama 
 
No dia 21 de Dezembro teve lugar nas instalações do GRAL mais uma sessão MEDIAR-DRAMA 
organizada pela MEDIARCOM, formação contínua de mediadores, com a coordenação de Nuno 
Ramos. 

  

Topo 

 
 
9. "Direitos Fundamentais 2.0" 
 

 
 
Numa iniciativa do GRAL e da Editora Almedina, foi lançada o livro com o título: "Direitos 
Fundamentais 2.0". Trata-se de uma forma inovadora de explicar os artigos sobre os direitos 
fundamentais dos cidadãos. O desafio foi lançado a 59 personalidades da cultura, das artes, da 
música e do desporto, que responderam positivamente e escreveram a sua visão sobre os direitos 
fundamentais. O lançamento da obra decorreu na livraria Almedina, no Atrium do Saldanha, e foi 
apresentada pelo Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães. 

  

Topo 

 
 
10. Seminário Boas Práticas em Igualdade de Género – Diálogo Ibérico 
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No dia 9 de Dezembro decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal de Gondomar o Seminário 
Boas Práticas em Igualdade de Género – Diálogo Ibérico. 
 
Programa. 

  

Topo 

  
 
11. Lançamento do livro "Mais Justiça Administrativa e Fiscal – Arbitragem" 
 
No dia 6 de Dezembro foi lançada a obra “Mais Justiça Administrativa e Fiscal – Arbitragem”, no 
âmbito da actividade do Centro de Arbitragem Administrativa, apoiado pelo Ministério da Justiça. 

  

Topo 

  
 
12. Procedimento de Selecção de Mediadores 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 da lista definitiva de classificação final, com a 
respectiva ordenação, a qual foi homologada por despacho do Director do GRAL n.º 27/GRAL/2010 
de 30 de Novembro de 2010, podendo ser consultada aqui. 

  

Topo 

  
 
13. Seminário “Mediación con Adolescentes” 
 
No dia 2 de Dezembro decorreu em Madrid o Seminário “Mediación con Adolescentes”, organizado 
pela Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de la Familia (AIEFF). 
 
Programa. 

  

Topo 
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