
 
 

Nº 03/2011 – Março 

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. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Laboral em Portugal Continental 
 
2. 25th Annual Conference of Victim Support Europe 
 
3. Summer Course on Cross-Border Civil Litigation 
 
4. Conferência "Os Julgados de Paz e a Justiça de Proximidade" 
 
5. Mudança de instalações do GRAL 
 
6. José Magalhães na Conferência "Resolução Extrajudicial de Conflitos no séc. XXI" 
 
7. Reconhecimento de Cursos 
 
8. Workshop: Mediação de Conflitos e Comunidades Imigrantes 
 
9. “Loja Resolução Alternativa de Litígios” no Centro Comercial Dolce Vita Tejo 
 
10. Plataforma das Entidades de Mediação de Conflitos e dos Mediadores de Portugal  
 
11. Arbitragem necessária nos serviços públicos essenciais 
 
12. Seminário subordinado ao tema Direito de Família e Menores 
 
13. Reconhecimento de Cursos 
 
14. Encontros de Mediação – parte V 
 
15. Curso Breve "A Justiça e os Media" 
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16. Alargamento da competência territorial do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do 
Vale do Ave 
 
17. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no âmbito dos 
Julgados de Paz, já criados e a criar 
 
18. Curso “Participação Pública Activa” 
 
19. Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia 
 
20. Seminário Investimentos em África – Quadro Legal e Institucional – Constrangimentos e 
Desafios 
 
 
 
Artigo: A Mediação em Direito do Trabalho, por Fernando Viana 
 
 
Editorial 
 
O mês de Março prosseguiu a tarefa de consolidação da actividade do GRAL que será o mote para o 
ano de 2011. Prosseguimos o trabalho de divulgação da resolução alternativa de litígios, desta feita 
com o apoio institucional à realização da Conferência "Resolução Extrajudicial de Conflitos no séc. 
XXI", promovida pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria. Além disso, inovámos, em 
parceria com os Centros Comerciais Dolce Vita e a Câmara Municipal da Amadora, abrindo a 
primeira “Loja da Resolução Alternativa de Litígios”, no Centro Comercial Dolce Vita Tejo. Aí os 
cidadãos poderão encontrar informação sobre os Julgados de Paz, Centros de Arbitragem e Sistemas 
de Mediação Pública, existindo uma sala completamente equipada para a realização de mediações. 
Mas a consolidação também se faz através da racionalização de meios e procura de eficiência. Neste 
sentido, o GRAL procedeu à mudança de instalações para o Campus de Justiça de Lisboa, onde 
poderá beneficiar de melhores condições de desempenho da sua missão pública com poupança de 
custos. Por último, prosseguimos, como é já hábito, a divulgação da reflexão crítica que é feita na 
área da Resolução Alternativa de Litígios, através da publicação da intervenção do Dr. Fernando 
Viana, no Centro de Estudos Judiciários, intitulada “A Mediação em Direito do Trabalho”. 
Aproveita-se o ensejo para agradecer ao autor. 
 
A Direcção 
 
Domingos Soares Farinho 
Sónia Reis 

  

Topo 

 
 
1. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de 
Mediação Laboral em Portugal Continental 
 
O Júri do procedimento de selecção designado pelo Despacho do Director do GRAL n.º
28/GRAL/2010, de 9 de Dezembro de 2010, no âmbito do Procedimento de Selecção de Mediadores 
de Conflitos para Prestar Serviço no Sistema de Mediação Laboral em Portugal Continental elaborou 
e aprovou a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos e a proposta de lista de 
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classificação final que pode ser consultada aqui. 

  

Topo 

 
 
2. 25th Annual Conference of Victim Support Europe 
 
De 25 a 28 de Maio terá lugar em Moscovo, Rússia, a 25th Annual Conference of Victim Support 
Europe. 
 
Conheça o Programa 

  

Topo 

 
 
3. Summer Course on Cross-Border Civil Litigation 
 
De 14 a 17 de Junho decorrerá em Trier, Alemanha, o Summer Course on Cross-Border Civil 
Litigation. 
 
Conheça o Programa 

  

Topo 

 
 
4. Conferência "Os Julgados de Paz e a Justiça de Proximidade" 
 
No dia 29 de Março teve lugar a Conferência “Os Julgados de Paz e a Justiça de Proximidade”, 
promovida pela Delegação de Cascais da Ordem dos Advogados e que teve como oradores o Exmo. 
Senhor Conselheiro Cardona Ferreira e a Exma. Senhora Juiz de Paz Coordenadora do Julgado de 
Paz de Cascais, Dr.ª Ascensão Arriaga. 

  

Topo 

 
 
5. Mudança de instalações do GRAL 
 
O GRAL mudou as suas instalações para o Campus de Justiça, Av. D. João II, Lote 1.08.01-D/E, 
Torre H, Piso 1 1990-097 Lisboa. 
 
O número de telefone continua a ser o mesmo, 21 318 90 36. 
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O número de FAX foi alterado para 21 318 90 48. 

  

Topo 

 
 
6. José Magalhães na Conferência "Resolução Extrajudicial de Conflitos no séc. XXI" 
 

 
 
O Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, participou, dia 17 
de Março, na cerimónia de encerramento da Conferência "Resolução Extrajudicial de Conflitos no 
séc. XXI", que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria. 
A iniciativa foi organizada pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 
Leiria, com o apoio do GRAL. 
Foram debatidos temas como “A consagração legal da mediação em Portugal”; “A reforma da lei de 
arbitragem voluntária”; “Análise das Propostas de Lei em matéria de mediação e arbitragem em 
Espanha”; “ A arbitragem administrativa: uma realidade com futuro”; “O novo regime da arbitragem 
tributária”; “A arbitragem em nome do povo e para o povo: o exemplo do CAAD” e “A arbitragem e 
a mediação de conflitos ambientais”. 
 
Programa da Conferência 
 
Intervencão do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária 
 
Foto1    Foto2    Foto3    Foto4    Foto5    Foto6    Foto7 

  

Topo 

 
 
7. Reconhecimento de Cursos 
 
Por despacho exarado, em 3 de Março de 2011, Sua Excelência o Secretário de Estado da Justiça e 
da Modernização Judiciária, reconheceu o 3º Curso de Formação em Mediação de Conflitos com 
Especialização em Mediação Familiar, promovido pela Red-Apple – Formação Contínua e Estudos 
Superiores Lda, como habilitante a prestar serviços de mediação pública no âmbito do Sistema de 
Mediação Familiar, a realizar em Lisboa, de 20 de Maio de 2011 a 31 Junho 2012.  
 
Mais informações em www.red-apple.pt 
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Topo 

 
 
8. Workshop: Mediação de Conflitos e Comunidades Imigrantes 
 
No dia 13 de Abril decorrerá no Fórum Multicultural Somague, em Lisboa, o Workshop: Mediação 
de Conflitos e Comunidades Imigrantes, que conta com o apoio do GRAL. Os destinatários deste 
Workshop são dirigentes, membros e técnicos de associações imigrantes. As inscrições são gratuitas. 
 
Mais informações aqui 

  

Topo 

 
 
9. “Loja Resolução Alternativa de Litígios” no Centro Comercial Dolce Vita Tejo 
 
No dia 18 de Março, o Centro Comercial Dolce Vita Tejo, o GRAL e o Conselho de 
Acompanhamento dos Julgados de Paz (CAJP) assinaram um protocolo tendo em vista dinamizar 
um novo espaço de atendimento ao público, de modo a promover a resolução alternativa de litígios. 
Esta assinatura de protocolo, seguida da inauguração do espaço, contou com a presença do 
Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, José Magalhães, e do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Joaquim Raposo. O espaço, denominado “Loja 
Resolução Alternativa de Litígios”, resulta de uma parceria estratégica estabelecida entre o GRAL, o 
CAJP e o Centro Comercial Dolce Vita Tejo e tem por objectivo divulgar os diversos meios de 
resolução alternativa de litígios, nomeadamente a mediação, a arbitragem e os julgados de paz. Na 
“Loja Resolução Alternativa de Litígios” há ainda uma sala destinada à realização de sessões de 
mediação. 
 
O cidadão tem assim um novo espaço onde pode encontrar informação detalhada e orientação sobre 
diferentes formas de resolução de conflitos, de forma rápida, acessível e vocacionada para o acordo 
entre as partes. A Loja conta com a presença de colaboradores do GRAL, dos Julgados de Paz e 
ainda dos Centros de Arbitragem institucionalizados apoiados financeiramente pelo Ministério da 
Justiça, através do GRAL. 
 
Localizada no piso 1 do Centro Comercial, a “Loja Resolução Alternativa de Litígios” que agora se 
instala no Dolce Vita Tejo é pioneira pela sua localização num centro comercial, reforçando o leque 
de serviços de conveniência que os visitantes desta grande superfície têm ao seu dispor. 

  

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, 
em que estão incluídas neste momento entidades representativas e empenhadas neste tema. Esta 
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 
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plataforma.mediacao@gmail.com. 

  

Topo 

  
 
11. Arbitragem necessária nos serviços públicos essenciais 
 
Foi publicada a Lei n.º 6/2011, de 10 de Março, que procede à terceira alteração à Lei n.º 23/96, de 
26 de Julho, que criou no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente 
dos serviços públicos essenciais. A presente alteração visa proteger o utente dos serviços públicos 
essenciais no acesso ao direito e à justiça, criando mecanismos de arbitragem necessária. Nestes 
termos, os litígios de consumo no âmbito dos serviços públicos essenciais estão sujeitos a arbitragem 
necessária sempre que, por opção expressa dos utentes que sejam pessoas singulares, sejam 
submetidos à apreciação do tribunal arbitral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo 
legalmente autorizados. 
 
Lei n.º 6/2011 - Procede à terceira alteração à Lei nº 23/96, de 26 de Julho, que «Cria no 
ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos 
essenciais». 

  

Topo 

  
 
12. Seminário subordinado ao tema Direito de Família e Menores 
 
O seminário subordinado ao tema Direito de Família e Menores, organizado pela Delegação de Vila 
Verde da OA, em colaboração com a Câmara Municipal e a Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens, realizou-se no dia 18 de Março, em Vila Verde, tendo abordado temas como o 
Apadrinhamento Civil, a Tutela Penal dos Interesses das Crianças, o novo Regime do Divórcio, o 
Síndrome da Alienação Parental , entre outros. 
 
Programa 

  

Topo 

  
 
13. Reconhecimento de Cursos 
 
Por despachos exarados em 17 e 21 de Fevereiro de 2011, Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Justiça e da Modernização Judiciária reconheceu os Cursos Teórico-Práticos de Especialização em 
Mediação Familiar, a realizar em Lisboa, de 18 de Março de 2011 a 22 Junho 2011, e a realizar no 
Porto, de 1 de Abril de 2011 a 30 Julho 2011, respectivamente, como habilitantes a prestar serviços 
de mediação pública no âmbito do Sistema de Mediação Familiar. Mais informações em 
www.imap.pt. 
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Topo 

  
 
14. Encontros de Mediação – parte V 
 
No dia 18 de Março decorreu mais uma sessão dos “Encontros de Mediação” organizados pela 
CONSULMED, dedicada ao tema "Julgados de Paz" e que teve como coordenador o Mediador Dr. 
Francisco Ferraz. 

  

Topo 

  
 
15. Curso Breve "A Justiça e os Media" 
 
O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) organizou o Curso "A Justiça e os Media", que decorreu 
durante o mês de Março, em Lisboa. 
 
Programa 

  

Topo 

  
 
16. Alargamento da competência territorial do Centro de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo do Vale do Ave 
 
O Senhor Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária autorizou, em 31 de Janeiro 
de 2011, através do Despacho n.º 3712/2011, de 31 de Janeiro, o alargamento da competência 
territorial do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave ao Município de 
Cabeceiras de Basto, bem como a todos os Municípios que venham a integrar a Associação de 
Municípios do Vale do Ave (AMAVE), ou que a Assembleia-Geral delibere admitir como sócios. 

  

Topo 

   
 
17. Procedimento de Selecção de Mediadores de Conflitos para Prestar Serviço no âmbito dos 
Julgados de Paz, já criados e a criar 
 
O Júri do procedimento de selecção designado pelo Despacho do Director do GRAL n.º
25/GRAL/2010, de 3 de Setembro de 2010, no âmbito do Procedimento de Selecção de Mediadores 
de Conflitos para Prestar Serviço no âmbito dos Julgados de Paz, já criados e a criar elaborou e 
aprovou a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos e a proposta de lista de classificação 
final que pode ser consultada aqui. 
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Topo 

   
 
18. Curso “Participação Pública Activa” 
 
A Liga para a Protecção da Natureza organiza o Curso “Participação Pública Activa”, que decorre a 
partir do corrente mês de Março. Para mais informações www.lpn.pt.  
 
Programa 

  

Topo 

   
 
19. Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia 
 
Com o intuito de adequar e melhorar o nível dos serviços prestados aos cidadãos no âmbito das 
competências do Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia, foi publicada a Portaria n.º 90/2011, de 28 de 
Fevereiro, que altera o Regulamento Interno deste Julgado de Paz, passando o horário de 
atendimento a realizar-se das 9 horas e 30 minutos às 17 horas, de segunda-feira a sexta–feira. 
 
A presente Portaria entrou em vigor no dia 01 de Março de 2011. 

 
  

Topo 

  

 
20. Seminário Investimentos em África – Quadro Legal e Institucional – Constrangimentos e 
Desafios 
 
Nos dias 6 e 7 de Maio decorrerá em Luanda, Angola, o Seminário “Investimentos em África –
Quadro Legal e Institucional – Constrangimentos e desafios”, organizado pela UIA – Union 
International des Avocats e pela Ordem dos Advogados de Angola. Um dos temas centrais será a 
resolução alternativa de litígios. 
 
Conheça o Programa. 

Topo 
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