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A presente Entrevista insere-se num Estudo sobre a opinião dos Mediadores Familiares 

da Região Autónoma da Madeira acerca da “Audição das Crianças e dos Jovens na 

Mediação Familiar em contexto de Separação e Divórcio dos Pais”, com vista à 

obtenção do Grau de Doutor em Ciências Sociais, na especialidade de Sociologia, pelo 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de 

Lisboa. 

Visa a recolha de informação de carácter exclusivamente profissional com incidência 

nas suas experiências de trabalho no domínio da “Audição de Crianças e de Jovens nos 

processos de Separação ou Divórcio dos Pais”. 

Não existem respostas correctas ou incorrectas, apenas respostas que representarão 

informação ou dados relevantes para o Estudo em questão, cujo tratamento dos mesmos 

obedecerá aos mais rigorosos trâmites e procedimentos científicos e de 

confidencialidade. 

O seu testemunho constituirá um inestimável contributo para o estudo e avanço 

científico sobre o tema. 

Atendendo à relevância da sua opinião, e de forma a viabilizar o melhor o registo da 

mesma, gostaria que autorizasse a gravação áudio da nossa conversa. 

Assim, caso aceite a utilização do gravador gostaria que a permissão para a utilização 

do mesmo fosse devidamente formalizada com recurso à assinatura da declaração de 

consentimento informado que submeto de seguida à sua total apreciação. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 Apresentação e objectivo da Entrevista. 

 Enquadramento Institucional e Académico do Estudo. 

 Contributo Científico da Pesquisa. 

 Consentimento Informado. 
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I Secção – Condição Social, Demográfica, Académica e Profissional do 

Técnico 

Tópicos de entrevista: 

Características de natureza sociodemográfica:  

 Idade. 

 Estado civil. 

 Concelho de residência na Região Autónoma da Madeira (RAM). 

 

Formação académica e respectivo percurso: 

 

 Habilitações académicas. 

 

Percurso Profissional: 

 

 Profissões exercidas no passado/presente. 

 Área/sector principal de actividade profissional (actualmente). 

  Experiência profissional, anterior ou actual, no trabalho directo com 

Crianças/Jovens. 

II Secção – Superior Interesse da Criança/Jovem e Separação/ 

Divórcio na Família  

Tópicos de entrevista:  

De acordo com  a experiência profissional do entrevistado: 

 Motivos que levam às Separações ou Divórcios. 

 Consequências sociais e familiares associadas às situações de 

Separação/Divórcio. 
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 Perspectiva sobre o Princípio do Superior Interesse da Criança/Jovem na 

família e forma de salvaguardar o preceito no âmbito das 

Separações/Divórcios. 

 Razões associadas ao incumprimento das decisões judiciais em matéria de 

família nos casos de Separação/Divórcio. 

  Considerações sobre como prevenir e/ou reduzir o problema.  

III Secção – Audição Judicial de Crianças/Jovens em contexto de 

Separação/Divórcio dos Pais 

Tópicos de entrevista: 

De acordo com a experiência profissional do sujeito: 

 Caracterização do ambiente/relação entre os cônjuges em Tribunal 

(elementos do casal) nos casos de Separação/Divórcio. 

 Dificuldades encontradas no âmbito da intervenção. 

 Disponibilidade dos pais para concordarem com a audição dos filhos durante o 

processo judicial. 

 Opinião sobre a audição dos “menores” em Tribunal em contexto de 

Separação/Divórcio dos Pais. 

 Outras formas de concretização do Direito da Criança ou do Jovem à 

Opinião nos casos de Separação ou Divórcio dos Pais. 

 Nos casos de audição dos “menores”, referência: 

a) temas ou assuntos. 

b) competências pessoais/técnicas necessárias à sua realização. 

c) setting de intervenção (espaço/ambiente físico, relacional, etc.). 
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d) utilização da informação recolhida junto das crianças/jovens objecto de 

audição. 

e) familiares presentes na audição. 

f) opinião sobre o sigilo relativo a conteúdos/matérias/assuntos abordados na 

audição (quando efectuada sem a presença de familiares). 

g) fase ou fases do processo em que pode/deve ser efetuada. 

h) técnicas e metodologias utilizadas. 

i) comportamento das crianças/jovens durante as auscultações. 

j)  preocupações, dúvidas, sentimentos e desejos manifestados. 

 Casos em que não se pode/deve realizar: 

a) argumentos contra. 

b) opinião sobre a possibilidade de as Crianças/Jovens serem objecto de 

audição/intervenção noutro contexto profissional/técnico simultâneo ao 

processo de separação/divórcio. 

c) formas alternativas de garantir do Direito das Crianças e dos Jovens à 

opinião nos casos de Separação/Divórcio dos Pais. 
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IV Secção – Mediação Familiar como Método Alternativo de 

Resolução de Conflitos na Família em processo de Separação/Divórcio 

Tópicos de entrevista: 

 Conhecimento da Mediação Familiar como Método Alternativo de 

Resolução de Conflitos Familiares. 

 Opinião sobre a organização e funcionamento da Mediação Familiar 

(actual/idealizada). 

 Perspectiva sobre a participação das Crianças/Jovens na Mediação Familiar 

nos casos de Separação/Divórcio dos Pais. 

 Questões/assuntos de família que poderão/deverão constar no acordo escrito 

celebrado entre as partes em sede de Mediação Familiar, de modo a 

salvaguardar e a promover o bem-estar global dos filhos na fase Pós-

Divórcio/Separação dos Pais. 

V Secção – Condições para o desempenho técnico na abordagem às 

situações de Separação/Divórcio na Família. 

 Condições desejadas na RAM destinadas ao melhor desempenho da 

actividade técnica junto das Famílias em processo de Separação/Divórcio. 

Notas Finais: 

 Informação complementar sobre determinado tema/assunto. 

 Agradecimento Final. 

 Pedido para voltar a contactar o entrevistado no âmbito do estudo (caso o 

mesmo o justifique).  


