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Mediadores Familiares 

6.1.1 Caso SG 

“Quem me influenciou foram os meus colegas com quem trabalhava na altura. Estavam entusiasmados: um 

Assistente Social, uma Psicóloga, aliás vários Psicólogos. Falaram-me e eu achei interessante. Primeiro não sabia 

nada de Mediação Familiar nem que se fazia Mediação Familiar, mas sempre me fez imenso sentido porque acho 

que devia ser quase obrigatório.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“As expectativas foram sempre mais em termos de aquisição de conhecimentos porque apareciam pessoas e casais 

no consultório, não ao nível do Estado, mas no privado, a pedir ajuda, orientação para saber o que fazer com os 

filhos para se separarem. Por isso achei que podia ser interessante aprender alguns conhecimentos para a utilizar 

no consultório, mais ao nível da actividade privada”. (Extrato de Entrevista n.º2) 

“É como lhe disse, quando fui para o Curso fui mais para obter conhecimentos, para me ajudar na prática clínica 

privada, para ajudar um casal que está em crise, não para voltar a juntá-los, porque a decisão já está tomada, mas 

para conseguir aprender algumas estratégias, algumas técnicas de Mediação.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

 

6.1.2 Caso CV  
 “… área emergente na nossa cultura…”  “… é uma evolução muito grande as pessoas poderem, de uma forma 

civilizada, ser chamadas a resolver os seus próprios problemas…”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

 “Em termos profissionais e na área em que eu estava a trabalhar eu sabia que não iria poder exercer, por 

disponibilidade pessoal e profissional, seria complicado. Mas foi também como um actualizar de conhecimentos e 

mais uma ferramenta de trabalho que no futuro poderia utilizar ou não. (…) … enquanto Coordenadora de uma 

Equipa Tutelar Cível penso que teria que ter muito cuidado, se realmente partisse para o exercício da mediação, 

enquanto mediadora nos casos que eventualmente poderia vir a acompanhar que depois poderiam aparecer na 

Equipa que eu coordeno. Ou seja, logo aí penso que poderia haver alguma incompatibilidade e seria um bocado 

complicado. E depois também com alguma disponibilidade pessoal que neste momento não tenho. (Extrato de 

Entrevista n.º 2) 

“Só internamente no âmbito da Equipa porque estou a Coordenar a Equipa Tutelar Cível aqui da Região Autónoma 

da Madeira e, enquanto Coordenadora dessa Equipa, nas reuniões de trabalho que fazemos muitas vezes temos 

reuniões de discussão de casos, mas não se pode chamar supervisão, é mais um ponto de situação e, no fundo, tentar 

em conjunto encontrar soluções e perceber melhor as dinâmicas familiares e tentar, de alguma forma, ajudar o 

técnico que se encontra com algumas dificuldades. Só nessa óptica, nada de muito formal.” (Extrato de Entrevista 

n.º 3) 

“Penso, não tenho a certeza, que o Instituto forneceu ao Tribunal de Família e Menores aqui do Funchal uma lista 

dos mediadores familiares da Região Autónoma da Madeira numa reunião que houve. Não fui consultada sobre isso 

e portanto a partir daí não sei o que acontecerá, mas a minha disponibilidade neste momento é zero.” (Extrato de 

Entrevista n.º 4) 

6.1.3 Caso PC 

“Foi essencialmente uma oportunidade de aprender mais, de aprofundar algumas temáticas nessa área, no fundo 

com objectivo de passar a dominar mais instrumentos de trabalho para o desempenho das minhas funções.” 

(Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Principalmente para adquirir mais conhecimentos de forma a poder aplicá-los na intervenção do dia-a-dia. Se 

pudesse e se existissem condições para exercer, mas não era o principal objectivo, o segundo, talvez.” (Extrato de 

Entrevista n.º 2) 

 

 

 

Extratos de entrevista relacionados com algumas das questões tratadas no âmbito 

da Sinopse dos Casos Estudados (Capítulo 6). 
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6.1.4 Caso NJ 

 “…uma actividade repetitiva com os mesmos protagonistas, cansativa, para ouvir as mesmas pessoas a dizer as 

mesmas banalidades”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Curiosamente nunca associei muito o Curso a uma saída profissional. Por ventura como um complemento. Ou seja, 

nunca perspectivei dedicar-me exclusivamente à Mediação Familiar embora o Jornalismo nalgumas dimensões me 

tivesse, profundamente, desiludido. Em que há pouco espaço para a criatividade, há pouco espaço para a inovação o 

que causa aquele cansaço. Se houvesse uma perspectiva profissional até não excluiria de todo. Mas quer dizer, 

nunca pensei, numa situação de incerteza, haver esse corte radical com aquilo que faço.” (Extrato de Entrevista n.º 

2) 

“…uma reflexão sobre esta problemática e com o sentido de sensibilizar a comunidade para esta realidade”. 

(Extrato de Entrevista n.º 3) 

“…fase de arranque um tanto ao quanto complicada. O facto de não termos sede, o facto de não haver alguns 

projectos aqui na Madeira (…) nomeadamente a criação da chamada Casa de Fim-de-Semana”. (Extrato de 

Entrevista n.º 4) 

“Não sei oficialmente como é que está…É assim, eu não apresentei, teria que enviar não sei o quê, mas acho que não 

sei se o Instituto enviou o nome de todos. A ideia era quando chegasse aqui à Madeira então... E o sistema que existe 

é algo completamente anacrónico que é integrar uma Lista Nacional e seria chamado a fazer Mediação em Viseu. 

Quer dizer se olharmos depois às viagens e não sei o quê…” (Extrato de Entrevista n.º 5) 

6.1.5 Caso MC 

“…poderia ser uma mais-valia na gestão dos conflitos e na orientação, também, dos processos de separação, que 

(…) tinha habitualmente no Serviço [pelo que] …aconteceu como consequência directa da actividade que 

desempenho”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Penso que não estou integrada. Pelo menos que eu saiba! Não me propus a integrar as Listas! (…) …porque não é 

meu objectivo, de facto, ser Mediadora”.  (Extrato de Entrevista n.º 2) 

 

6.1.6 Caso SS 

 “ …sempre trabalhei com crianças”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“É assim, eu frequentei o Curso porque tinha tido o privilégio de ser aluna da Doutora Maria Saldanha, na 

Universidade. E já na altura, fiquei com um carinho muito grande por ela e gostei de dar continuidade àquilo que 

ela me ensinou durante 1 ano! Quando soube que na Região ela estava a promover a abertura de um curso, e ouvi no 

rádio, entrei logo em contacto com ela. Porque eu tinha o contacto dela e nunca me tinha desfeito do contacto dela. 

E portanto, liguei logo para Lisboa para combinar com ela e saber o que é que vinha fazer, porque eu estava 

interessada.  Porque o gosto pela Mediação foi ela própria que me ensinou, na faculdade... na faculdade!” (Extrato 

de Entrevista n.º 2) 

“As minhas expectativas eram as expectativas de qualquer pessoa! Que era começar imediatamente a exercer e a 

tentar fazer alguma coisa pelas crianças que estão no meio de um divórcio, não é? Claro que das expectativas à 

prática, as coisas mudaram um bocadinho. Mas a expectativa era muito boa! E continuam a ser, muito embora não 

exerça a Mediação.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“ É assim, o Porto Santo, e toda a gente sabe, tem as suas especificidades e fica realmente bastante dispendioso ir ao 

Funchal a uma reunião ou a uma sessão... Porquê? Porque se formos de barco, e toda a gente sabe isso, se formos 

de barco pelo menos uma noite temos de ficar. Se formos de avião, são os preços que nós sabemos. E portanto, é... é 

muito dispendioso! Depois, mais o transporte para o Funchal, do aeroporto para o Funchal... É bastante 

dispendioso! Claro que, às vezes, tenho muita vontade de ir mas temos de pensar, também, na parte monetária.” 

(Extrato de Entrevista n.º 4) 

“ Sei que foram dados os nomes de todos… de todas as pessoas que acabaram o Curso aqui na Região. Soube que os 

nomes foram dados pelo Instituto. (…) E que os nossos nomes constam e que qualquer coisa que seja necessário têm 

os nossos contactos, até de telemóvel”. (Extrato de Entrevista n.º 5) 

 “Os passos estão a ser dados! A conquista está a ser feita. Claro que não se faz nada em 2 dias ou 3! Tudo demora o 

seu tempo, mas temos pessoas que entendem bastante bem qual é nosso papel na Sociedade, enquanto mediadores, e 

acho que têm feito coisas louváveis, nomeadamente no Funchal...”.  (Extrato de Entrevista n.º 6) 
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6.1.7 Caso LR 

“Muito francamente, não tinha grandes expectativas, até porque isto foi para mim mais uma formação profissional 

que me iria ser útil já no trabalho que eu fazia no dia-a-dia”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

 

“ Ainda hoje falo com clientes ou pessoas noutros contextos e elas dizem-me: Ah, já ouvi falar mas não sei bem o que 

é!”. (Extrato de Entrevista n.º 2) 

 

“… diz tudo a respeito da integração da mediação na área, no próprio exercício de quem trabalha com isto todos os 

dias”. (Extrato de Entrevista n.º 3) 

 

“Falta essa organização! Não porque as pessoas não tenham vontade… mas também, verdade seja dita, o próprio 

meio ambiente em si e os apoios que existem não permitem isso, por enquanto!”. (Extrato de Entrevista n.º 4) 

 

6.1.8 Caso AF 

“ O meu intuito foi mesmo estudar o fenómeno. Perceber um pouco mais como é que as pessoas funcionam e 

aperceber-me de como é que se pode lidar com estas pessoas que têm este tipo de problema!”. (Extrato de 

Entrevista n.º 1) 

 

“Desde 2006 que eu não tenho nenhum caso como aqueles que que eu tive antes de começar afazer o Curso. Os que 

me motivaram…. Os que me levaram a fazer o Curso nunca mais…nunca mais me pareceu nada semelhante”. 

(Extrato de Entrevista n.º 2) 

 

“Eu acho que é um bocado utópica! A alteração legislativa, no que diz respeito às responsabilidades parentais… eu 

acho que é um bocado utópica! Eu acho que é muito bonito se dizer: Ah, os pais enquanto estão juntos…resolvem em 

conjunto os problemas relacionados com os seus filhos. Quando estão separados devem resolvê-los de igual forma. 

Acho que isso é uma perfeita utopia. (…) Acho que não se consegue! (…) Nós temos clientes que nos telefonam a 

dizer: Doutora no acordo está dito que a mãe tem que mandar a fralda para o miúdo, a mãe não mandou. O que é 

que eu faço?” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

 

“…no nosso Curso de Mediação Familiar nós éramos 4 advogados, mas penso que de todos eles eu era das pessoas 

que tinha maior experiência em termos destes casos, de todos os advogados que estiveram lá presentes!”. (Extrato 

de Entrevista n.º 4). 

 

“Eu tenho um número mínimo de horas diárias que tenho que fazer no escritório…tenho dois filhos…Não, não 

consigo! Não tenho condições!” (Extrato de Entrevista n.º 5). 

 

6.1.9 Caso SCG 

“A Terapia Familiar e a Mediação Familiar são duas coisas diferentes, ou seja, têm objectivos diferentes, uma tem 

um cariz terapêutico, a outra é um processo de negociação de mediação, ou seja, não tem como objectivo, não tem 

nenhum objectivo clínico, mas quem está a fazer terapia familiar e quem está a fazer terapia de casal, as técnicas de 

mediação são sempre importantes porque estamos num momento e num contexto de crise, de conflito. E essa foi… 

Aliás, foi pelo facto de eu ter alguns casais e de sentir que podia de algum modo enriquecer a minha forma de estar e 

as minhas técnicas de intervir que eu decidi tirar o curso de Mediação. Possuir uma maior criatividade em termos de 

intervenção que é necessária neste tipo de situações com casais em crise… Foi fundamentalmente esta a mais-valia 

de frequentar o Curso já que na terapia sentia em alguns momentos que havia ali algumas necessidades que eles 

tinham, não do ponto de vista terapêutico, mas para que pudessem ultrapassar aquela fase com uma negociação 

mais pacífica e onde todas as partes intervenientes pudessem sair com mais ganhos e menos perdas. Foi assim que vi 

a importância de poder dominar algumas técnicas desta metodologia, se podemos assim chamar, que é a Mediação 

Familiar. ” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“ Quando me inscrevi no curso fi-lo por achar que estava muito associado à minha prática como terapeuta familiar, 

eu não saí do curso com a expectativa de me tornar mediadora familiar, nem saí do curso com a expectativa que 

aquele curso iria mudar o rumo da minha trajectória em termos de carreira. Se calhar aquilo que senti é que tinha 

como expectativa estar mais preparada ou ter enriquecido, de alguma forma, o meu reportório ao nível das técnicas 

de mediação e de negociação como terapeuta.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 
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“É como eu disse, como se calhar o Curso de Mediação Familiar foi sempre um objectivo mas para fins e para 

beneficiar a minha intervenção enquanto Terapeuta Familiar…. Ou seja, eu nunca olhei para o Curso de Mediação 

Familiar com a expectativa de sair de lá mediadora familiar. O curso de Mediação Familiar foi encarado mais como 

uma possibilidade de eu desenvolver uma técnica… De algum modo sentia que estava muito mais treinada, e que 

tinha um olhar mais clínico e terapêutico e que em algumas situações do desenrolar da própria terapia haveria 

momentos em que as pessoas me pediam outro tipo de ajuda e de eu sentir que talvez não tivesse a competência ou 

treino ao nível da mediação e da negociação. Ou seja, para mim a Mediação Familiar é sentida ao nível da minha 

carreira mais como uma técnica que eu preciso de aperfeiçoar e de saber para de algum modo diversificar a minha 

intervenção e permitir-me uma elasticidade de acção mais alargada. Penso que tenha sido por isso que após o curso 

não tenha optado nem tenha estado muito ligada a estas coisas da Mediação. Nunca pensei muito sobre isso!” 

(Extrato de Entrevista n.º 3) 

6.1.10 Caso MM 

“Olhe, na altura, foi decorrente da área de intervenção operativa na área de Família do IRS... Portanto, nós aqui 

somos ou éramos, um Serviço de Apoio aos Tribunais. Trabalhávamos na Área de Regulação do Poder Paternal e 

portanto, no fundo, não foi para exercer no exterior, que eu tirei o Curso de Mediação, mas para trazer uma nova 

técnica, um aprofundamento da técnica para usar...”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Nós não propúnhamos o acordo, mas delineávamos e trabalhávamos com os pais o que é que poderia ser um 

acordo que satisfizesse os filhos, o Interesse do Menor! E portanto, era... Havia ali grandes pontos entre uma 

situação e outra! Não era para exercer Mediação, tanto que nós trabalhávamos sempre para os Tribunais…. Não 

era para as partes, não é?” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Olhe, eu mantenho-me afastada dessa situação! Efectivamente, não tive sequer curiosidade de saber porque eu sei 

que houve outras pessoas, minhas colegas, que se candidataram no Continente. E portanto, que fizeram parte das 

listas porque apresentaram a sua candidatura. Eu, como não efectuei candidatura nenhuma... (…) Não faço a 

mínima ideia se o meu nome aparece nalgum sítio! Eu não efectuei candidatura. Também não procurei saber se fazia 

parte, se não fazia parte...”.  (Extrato de Entrevista n.º 3) 

6.1.11 Caso RS 

“…por considerar que a criança tem sempre na família o seu papel primordial. Este foi, penso eu, o motivo maior. 

Foi também o facto eu estar a atravessar uma fase complicada da minha vida e foi uma oportunidade que surgiu e, 

de facto, agarrei-a, se bem que a fase era complicada e este curso acabou por proporcionar formação e informação 

a respeito destas questões”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Foi uma paragem demasiado longa na minha perspectiva. Mas também não sei se o facto de estarmos na Região, 

não tem criado vários tipos de entraves e limitações profissionais”. (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Candidatei-me em 2007, salvo erro. Penso que nos candidatámos e de facto fiquei, já não sei precisar, não sei se foi 

em 13º em “exequo” com vários outros colegas na listagem a nível nacional”. (Extrato de Entrevista n.º 3) 

6.1.12 Caso CA 

“Ajudar, ajuda, mas não está directamente relacionado, uma vez que a Mediação Familiar é utilizada na área dos 

divórcios e das regulações das responsabilidades parentais, não terá tanto a ver com o trabalho na intervenção com 

as famílias. Agora, é evidente que todo o corpo de professores, toda a parte teórica que me foi ministrada, é evidente 

que ajudou e ajuda, porque são sempre conhecimentos que nos levam a desempenhar melhor a nossa actividade 

profissional”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“…quando fui tirar o Curso, nem sequer me passava pela cabeça que toda essa formação fizesse tanta luz dentro da 

minha cabeça, em relação a esses anos em que fiz Processos Tutelares Cíveis no Instituto de Reinserção Social. 

Porque realmente, é terrível observar a forma como os casais se tratam entre si e como tratam os filhos. De forma 

que, eu achei que estava ali a alternativa fantástica para ajudar as crianças.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“…actualmente, no âmbito dos processos de crianças em risco, nós sabemos que muitos desses processos são 

decorrentes de Processos de Regulação do Poder Paternal que correm mal. A razão é porque os pais, muitas vezes 

trataram mal as crianças devido ao facto de não pensarem no interesse das crianças quando regulam as 

responsabilidades parentais. Depois vêm a acontecer os Processos de Promoção que são de crianças em risco.” 

(Extrato de Entrevista n.º 3) 

“Discussão de alguns casos, sim. Por vezes, juntamo-nos e conversamos sobre casos que poderíamos vir a apoiar, 

mas supervisão não”. (Extrato de Entrevista n.º 4) 
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“…aqui na Madeira, as instalações só foram disponibilizadas há pouco tempo, há alguns meses, e segundo eu tenho 

conhecimento, ainda não há Mediação a nível público. Talvez por desconhecimento dos casais, penso eu, talvez 

devido à pouca divulgação que tem havido a nível oficial. (…) Porque é assim, a primeira coisa que as pessoas 

pensam quando se decidem divorciar é ir falar com um advogado, não é? E eu sei, como estou a toda a hora no 

Tribunal de Família e Menores, por causa do meu trabalho, eu sei, perfeitamente, que os advogados ganham imenso 

dinheiro com estes processos e nem pensar estar agora a divulgar a Mediação. Também, se calhar, não lhes compete 

a eles, não é? Devia haver mais divulgação, quer a nível público quer a nível privado.” (Extrato de Entrevista n.º 

5) 

6.1.13 Caso GM 

“Sim, temos tido essa formação. Muitas das vezes proporcionada pelo Serviço, outras vezes, e ultimamente, por 

iniciativa individual. Até porque constantemente saem novas teorias, novos teorizadores, novas formas de 

abordagem, novas formas de intervenção. Depois, a formação inicial da licenciatura já lá foi há uma década e a 

sociedade está em constante devir, os problemas sociais são outros, os jovens assumem, cada vez mais, 

comportamentos que exigem uma nova forma de os interpretar e de agir sobre eles.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Foi um curso longo. Foi um curso bastante demorado e que se prolongou ao longo de cerca de dois anos e meio.” 

(Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Era de vir a exercer e de ter uma experiência profissional de Mediação Familiar. Era e continua a ser, embora não 

haja ainda essas condições reunidas!” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

 “Tenho conhecimento que existe essa Delegação, que existe esse grupo de trabalho formado por colegas, mas não 

me encontro ligado.” (Extrato de Entrevista n.º 4) 

“Não tenho conhecimento que integre. Eu vi há pouco tempo uma publicação do GRAL, e daquilo que eu percebi os 

alunos, os formandos do segundo grupo de Mediação Familiar, não integraram ainda essa lista. O facto de estarmos 

numa Região Autónoma, indirectamente, acaba por pagar-se uma factura de insularidade. (…) Portanto, devia ser 

encontrada, com o GRAL, com o Ministério da Justiça, não sei, com as instâncias próprias, uma forma de a adequar 

à realidade da Região Autónoma da Madeira.” Em segundo lugar, mencionou: “Não há uma divulgação, no meu 

entender, adequada e se calhar os canais de comunicação utilizados pela Delegação da Madeira, no âmbito da 

Medição Familiar, não estão a funcionar de forma adequada a poderem dar conhecimento da forma como essa 

Mediação está a ser praticada na Região Autónoma da Madeira.” (Extrato de Entrevista n.º 5) 

6.1.14 Caso IR 

“…quando eu decidi frequentar o Curso de Mediação Familiar era exactamente para tentar melhorar a minha 

formação na medida que depois pudesse conseguir dar uma resposta mais cabal aos problemas que encontrava na 

prática e que as famílias apresentavam. Foi esse o meu grande objectivo.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“As minhas expectativas relacionavam-se com o exercer. Poderia ser através da Delegação e da Região, como 

voluntária ou, se calhar, como profissão. “ (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Também tinha por objectivo, fazer um Mestrado, concluir uma Pós-graduação ou um Mestrado em Mediação 

Familiar.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“ Tive pouca experiência! Tive uma experiência com outra colega da Madeira, na Associação Presença Feminina, 

onde atendíamos como voluntários alguns casais que recorriam e procuravam apoio nessa Associação.” (Extrato 

de Entrevista n.º 4) 

“Sim, integro a lista do Sistema Público de Mediação. (…) Foi na altura que foi criada a lista. Portanto, foi já no 

final do ano passado, salvo o erro.” (Extrato de Entrevista n.º 5) 

6.1.15 Caso LG 

“Como estive sempre ligada à área de menores e família, acho que foi com a intenção de conhecer um pouco mais, e 

ter formação, acerca de como lidar com as situações em casos de conflito familiares, como salvaguardar as criança 

e o interesse delas. Aprender e conseguir gerir melhor todas estas problemáticas familiares tentando salvaguardar, 

sempre, as crianças.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“ É também para vir a exercer. É uma coisa que ainda pretendo vir a fazer: exercer Mediação Familiar. Para além 

dos conteúdos e do enriquecimento a nível curricular e profissional, dos benefícios que traz para o meu dia-a-dia 

será útil para a minha vida profissional poder exercer. (…) Actualmente eu preferia começar pelo público e 

posteriormente, houver oportunidade, privado.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 
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“Não, não frequento sessões de supervisão. É mais uma das razões que me leva, além da indisponibilidade de tempo 

actual, o facto de na Madeira não existir supervisão. É que fazer Mediação sem supervisão, eu acho que é arriscar 

bastante. Não sei…suscita-me algumas dúvidas!” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“No início do ano. Não tenho a certeza. Não sei precisar. Apesar de aqui na Madeira não ter havido um concurso 

público. Portanto, os nomes foram enviados mas nunca houve uma sondagem por parte do GRAL, se estávamos ou 

não estávamos interessados, e na Madeira também não fizeram as inscrições, não fizeram concurso. (…) Eu penso, 

julgo eu, que também foi do GRAL que também solicitaram os nomes dos Mediadores.” (Extrato de Entrevista n.º 

4) 

6.1.16 Caso CRA 

“Quando terminou o Curso eu pensava que em termos de Mediação Familiar as coisas iam correr mais depressa 

aqui na Região. Pensava que em termos da Delegação da Madeira conseguíssemos concretizar mais acções, também 

pensei numa maior receptividade das Instituições e que em termos nacionais, a implementação da Mediação fosse 

mais rápida, embora haja agora uma Linha telefónica para facilitar.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Neste momento, o que temos concretamente é um protocolo com uma Associação que nos cede um espaço físico, 

três vezes por semana, durante 1 hora, no final do dia, onde nós então podemos enquanto Direcção reunir e também 

utilizar esse espaço para sessões de Mediação… São lá feitas tanto sessões de Mediação, em termos privados, como 

atendimentos, destinados ao aconselhamento, informação e esclarecimento de algumas dúvidas que possam haver. 

Isto em termos muito gerais é o que nós temos feito, em termos de Delegação do Funchal.” (Extrato de Entrevista 

n.º 2) 

“Relativamente a 2009 foi decidido pelo GRAL incluir todos os Mediadores formados aqui na Madeira, do Funchal, 

na lista de 2009, fazendo com que assim sejamos todos candidatos a receber casos. (…) Em termos públicos, o que 

acontece, é que em 2010 nós teremos que nos sujeitar a concurso que é o que acontece a nível nacional….” (Extrato 

de Entrevista n.º 3) 

“Neste momento o que acontece aqui na Madeira é que as chamadas do Sistema Público são todas centralizadas 

numa pessoa que é a Presidente da Delegação que depois gere as chamadas em função da disponibilidade dos 

Mediadores que constam da lista. É feita de forma isenta e criteriosa.”  (Extrato de Entrevista n.º 4) 

6.1.17 Caso IS 

“Era-me indiferente, tanto público como privado.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Sim, algumas pessoas têm feito comentários nesse sentido. Inclusivamente hoje falei com uma colega e ela falou-me 

sobre o curso de Mediação Familiar. Disse-me, inclusivamente, que tirou o curso há já bastante tempo. De facto nós 

finalizámos o curso há um ano e tal e desde essa altura que não temos informação sobre a Mediação, como é que 

está a decorrer, quais são os planos, quais são as perspectivas futuras. Nós não temos qualquer informação a esse 

nível.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Eu gostava de pertencer mas neste momento eu não faço parte de nenhuma lista. Até gostava de saber o que é 

necessário para poder fazer parte. (…) Gostaria de saber onde é que posso me deslocar, o que é necessário para 

poder pertencer. (…) Eu, por acaso, desconhecia que desde finais de 2008 passou a haver Mediação Familiar 

Pública na Região. Desconhecia mesmo!” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

6.1.18 Caso AQ 

“Primeiro perceber o que era isto da Mediação e depois no sentido de encontrar outras respostas que pudessem 

ajudar na minha intervenção, que viessem enriquecer o meu saber a nível da intervenção.” (Extrato de Entrevista 

n.º 1) 

“Sinceramente não tenho bem a certeza da minha situação a esse nível. Não sei se estou integrado em qualquer lista, 

mas imagino que sim. (…) Será um bocadinho por falta de investimento. Porque entretanto, após acabar o curso de 

Mediação Familiar, outras coisas foram surgindo na minha vida profissional e que me obrigaram a uma maior 

dedicação e se calhar a parte da Mediação Familiar ficou um bocadinho arrumadinha.” (Extrato de Entrevista n.º 

2). 
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6.1.19 Caso TF 

“Não… é muito mais fácil. Acho que é muito mais fácil trabalhar com crianças do que trabalhar com adultos, porque 

a criança é muito mais espontânea e mais comunicativa, se bem que eu também trabalhei com crianças já com um 

background complicado ao nível de comportamentos desviantes, a nível de conflitos familiares, trabalhei com jovens 

institucionalizados, que abandonaram a escola, tinham algum absentismo escolar. Mas os jovens são dinâmicos e às 

vezes os adultos têm muito mais resistências perante a vida. Têm algumas ideias já feitas…” (Extrato de Entrevista 

n.º 1) 

“Sim, porque se fosse no público teria que deixar as minhas funções para me dedicar à Mediação e isso eu não 

queria fazer. Queria ter a Mediação como outra actividade.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Só se financeiramente compensasse.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“Não, nunca frequentei porque também nunca surgiram os casos. Se eu não exerço…” (Extrato de Entrevista n.º 4) 

“Seria fundamental! Para o aperfeiçoamento de todas as nossas técnicas que treinámos em 2006, apesar de não 

termos exercido. Mas se a Mediação avança nós temos que ter obrigatoriamente supervisão. Faz falta!” (Extrato de 

Entrevista n.º 5) 

“Sim, eu faço parte dessas listas, pela Madeira… Eu, como os meus colegas dos outros cursos fazemos parte mas 

desde que essas listas saíram ainda não fui contactada.” (Extrato de Entrevista n.º 6) 

6.1.20 Caso CR 

“Os motivos foram essencialmente a impotência que eu, como advogada, sentia no tribunal quando ia a uma 

audiência de regulação de poder paternal.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“O que me fazia mais confusão era: a pessoa que tinha intervenção, que era o juiz, não tinha conhecimentos 

específicos nessas áreas e tornava a audiência muito formal, deixava as pessoas desconfortáveis... todas! Todas as 

pessoas sentiam-se desconfortáveis, até certo ponto, porque eram quase forçadas em poucos minutos a resolver a 

situação e a entrar naquele espaço físico, a entrar em conflito perante o juiz e à espera que ele resolvesse o 

problema das suas vidas. E aquele juiz que estava à frente delas não conseguia dar resposta aos seus anseios.” 

(Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Na altura estava extremamente entusiasmada. As minhas expectativas eram, de certo modo, conciliar a Mediação 

Familiar com Advocacia!” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“Existem duas listas neste momento, na Madeira, disponíveis para as pessoas recorrerem à Mediação Familiar. Uma 

é a lista do GRAL que é uma lista de Mediadores considerados, entre aspas, públicos. E depois existe os Mediadores 

credenciados para desempenhar Mediação a nível privado, como profissão independente, que estão inscritos no 

Instituto Português de Mediação Familiar, em lista, na qual eu também estou inscrita!” (Extrato de Entrevista n.º 

4) 

“Integro desde o Verão do ano passado. Nós inscrevemo-nos... Desde 2008!” (Extrato de Entrevista n.º 5) 

6.1.21 Caso EG 

“Como Mediadora Familiar não estou a exercer. Aplico os conhecimentos no meu dia-a-dia, na minha prática 

profissional.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Fui contactada pela Presidente daqui da Delegação que disse que tinha entregue a Lista com o nosso nome, que 

éramos umas das primeiras pessoas que íamos estar disponíveis para trabalhar. Eu sei que o meu nome está lá, 

como possível Mediadora. Não tenho conhecimento de mais alguma coisa. Sei que existe a perspectiva de num futuro 

próximo vir para a Região, não sabemos quando e não há datas previstas, para intervirmos. Pelo menos é o 

conhecimento que eu tenho.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 
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6.1.22 Caso MS 

“….aqui na Região não havia nada estruturado para apoiar a Mediação Familiar, e até ao nível do país a Mediação 

Familiar não passava de uma intenção de introduzir a Mediação nas Políticas de Família. Mas o interessante é que 

a Mediação era encarada por governantes como aquela que iria conciliar a família e não aquela vertente em que o 

Mediador como profissional neutro iria ajudar a família na questão do conflito e do divórcio. Até a própria 

Sociedade tinha uma visão pouco clara da Mediação. No fim do Curso que nós tivemos, com quinze Mediadores, 

quase ninguém sabia o que era a Mediação Familiar.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Assim como acontece noutros países, nós perseguimos muito a ideia de criar uma Sede do Instituto, e nesta Sede 

desenvolver, então, um Serviço de Mediação à Comunidade. Portanto, no fim do ano de 2008, a Nova Lei do 

Divórcio, veio aumentar, de certa forma, esta nossa vontade, na medida em que a Mediação surge como uma 

recomendação obrigatória, quer nos tribunais, quer nas conservatórias, e encontrávamos aqui na Região um 

impasse, devido à falta de recursos para criar e oferecer este Serviço.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Mas é um Serviço Público que está a ser coordenado por Lisboa, em colaboração com a Câmara Municipal do 

Funchal, mas, no entanto, a operacionalidade não tem sido muito eficaz. Por esta razão queríamos aqui um Serviço 

com uma estrutura física onde as pessoas pudessem procurar ajuda. Então, em Março de 2009, lançamos o Serviço 

Privado de Mediação Familiar ligado ao Instituto Português de Mediação Familiar.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“…em Março de 2009 lançámos o Serviço Privado de Mediação Familiar ligado ao Instituto Português de Mediação 

Familiar. (…) … a partir desta data estamos a funcionar com o apoio de uma Associação aqui do Funchal que nos 

cede as instalações e estamos lá a desenvolver a nossa actividade no âmbito dos nossos Projectos.” (Extrato de 

Entrevista n.º 4) 

“Exactamente no fim do ano de 2008, quando saiu esta Nova Lei do Divórcio. Claro que o Governo teve que 

proceder ao enquadramento dos recursos que respondessem à questão da Mediação. Então, em todas as áreas do 

País, houve, na altura, concurso para listas de Mediadores, o que não aconteceu aqui na Região. Portanto, e a título 

provisório, e sabendo lá o Presidente do GRAL que tinham aqui já nessa altura, no fim de 2008, trinta e três 

Mediadores formados, e tendo o Instituto Português de Mediação Familiar credibilidade nesta instituição, ele, a 

título provisório, assumiu que todos os Mediadores formados pelo Instituo Português de Mediação Familiar 

poderiam integrar uma lista do Serviço Público para a Região.” (Extrato de Entrevista n.º 5) 

“ … por indicação de lá disseram-me que brevemente irá abrir concurso na Região e obviamente nessa altura fazer-

se-á a selecção segundo os critérios que eles estabelecerem para recrutar os Mediadores.” (Extrato de Entrevista 

n.º 6) 

“É assim: neste momento o GRAL está associado à Câmara Municipal do Funchal e é através deste acordo 

estabelecido com a Câmara Municipal que eles contactam os Mediadores e estes Mediadores podem ser sempre 

requeridos por eles, por intermédio de uma solicitação que poderá ser realizada directamente por parte do próprio 

casal, ou de uma das partes, ou por indicação do próprio Tribunal. Mas não está na dependência do Tribunal.” 

(Extrato de Entrevista n.º 7) 

6.1.23 Caso HV 

“Pronto… pela experiência que tinha relacionada com as crianças com as histórias de vida complicadas. Nós 

apercebemo-nos que há situações, de facto, complexas, a nível de relacionamentos entre os pais! Isso foi um dos 

motivos que também me levou a frequentar o curso! Depois, também era uma oportunidade… era um curso com a 

Dr.ª Maria Saldanha.... (…) Uma forma de complementar a formação e poder, posteriormente, vir a trabalhar nessa 

área!” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“A intenção nunca foi dedicar-me exclusivamente à mediação familiar! Foi complementar, de facto, o meu trabalho. 

(…) E agora até coincide porque passei para a área Tutelar Cível... Não, não estou a fazer mediação! Mas pronto, 

os processos que nós temos exige alguns conhecimentos e é importante.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Pronto, se surgisse a oportunidade de fazer Mediação Familiar… também! Também é fazer Mediação Familiar!” 

(Extrato de Entrevista n.º 3) 

“Eu penso que a nível do Continente, as coisas estão melhor! Se bem que ainda não estão, se calhar, como deveriam 

de estar. Agora, parece-me que há grandes diferenças em relação ao que está a ser feito aqui na Região, de facto!” 

 (Extrato de Entrevista n.º 4) 

 



9 

 

“Não! De Supervisão, não! Portanto, nós temos a Equipa onde trabalhamos com este tipo de processos tutelares 

cíveis... nós temos, pronto, uma Coordenadora e nós, em Equipa, também discutimos os casos! Temos essa 

oportunidade de, entre nós, discutirmos os casos que nós temos em mãos.” (Extrato de Entrevista n.º 5) 

“Mas pelo que eu sei, de facto, a Mediação aqui na Região está em banho-maria e não tem havido grandes 

iniciativas! E as que houve, também não participei...” (Extrato de Entrevista n.º 6) 

“Desconheço! (…) Pois… não sei!”  (Extrato de Entrevista n.º 7) 

6.1.24 Caso PB 

“Quando eu entrei na Mediação Familiar estava ainda a concluir a Terapia Familiar, tinha entrado na fase de 

Supervisão, e não tínhamos Supervisor cá e estávamos na fase um bocadinho de paragem e pareceu-me que este 

Curso da Mediação Familiar era uma boa oportunidade de reciclar e aumentar os meus conhecimentos sobre esta 

área específica da separação, do divórcio e das questões das crianças. Até porque na altura trabalhava, e ainda 

trabalho, com a violência doméstica e muitas dessas situações e desses assuntos associados às questões das 

separações e dos divórcios são aqui colocados. Muitas vezes não se sabe com quem é que os miúdos ficam, muitas 

vezes os conflitos aumentam à conta daquela violência e de posturas extremas”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Eu nunca tive intenção de exercer como Mediadora Familiar, até porque quando fui para a Mediação Familiar as 

informações que eu tinha dos alunos do primeiro curso, interessava-me mais as questões da Mediação, as suas 

questões teóricas, do Cível, das separações. O interesse era mesmo aprender para aplicar naquilo a que eu estava a 

fazer e não tanto exercer. Não me estava a ver como Mediadora Familiar até porque estava mais ligada à Terapia 

Familiar e achava que se calhar não ia fazer Mediação Familiar, se fizesse era Terapia Familiar. Portanto a minha 

intenção era mesmo aumentar os meus conhecimentos e ter mais competências para aplicar aqui no exercício da 

minha actividade.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Honestamente não sei! Porque eu nunca fiz nada no sentido de integrá-las. Não sei como eram as listas e se os 

Mediadores do segundo grupo as integraram, ou não.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

6.1.25 Caso PE 

“Eu sei que há colegas que queriam seguir a vertente da Mediação Familiar mas eu, pessoalmente e 

profissionalmente, não era isso que queria. Sempre foi mais um enriquecimento!”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Sei que há colegas que estão ligados. Eu tirei esta especialização mais para meu enriquecimento profissional e 

técnico. No fundo para ter mais alguma ferramenta para melhorar a minha intervenção junto das famílias, das 

crianças e jovens. Sei que há colegas que pretendem seguir a área da Mediação e acho que isso são opções que as 

pessoas devem tomar. Mas não quer dizer que no futuro não queira… Neste momento não é o que pretendo.” 

(Extrato de Entrevista n.º 2) 

“Eu não estou muito dentro do assunto. Eu sei que há uma lista onde parece que estão todos os nomes dos 

Mediadores Familiares. Isto na teoria é muito bonito mas na prática vamos ver como é que isto funciona na Região 

Autónoma. A Região está integrada mas é preciso também condições, é preciso um espaço, é preciso supervisão aos 

Mediadores, alguém que os oriente. Não é só dizer que se está na lista. Não estou interessada neste momento, não 

estou interessada em estar na lista.” (Extrato de Entrevista n.º 3) 

“Não concordo muito com o voluntariado. Se existem Mediadores que querem seguir esta área, para além do seu 

trabalho, acho que devem ser pagos, como acontece com os psicólogos. Os psicólogos estão no Centro de Saúde mas 

também têm as suas consultas particulares e fazem psicologia fora do seu local de trabalho. Acho que também devia 

ser a mesma coisa com os Mediadores.” (Extrato de Entrevista n.º 4) 

6.1.26 Caso ET 

“Acho que fico com um desgosto se não conseguir colocar em prática aquilo que aprendi e sei.” (Extrato de 

Entrevista n.º 1) 

“Não há informação. A pessoa responsável devia nos dizer o que está a acontecer. É que foi tanta a expectativa em 

torno disto, tanto trabalho em torno disto, para depois…”. (Extrato de Entrevista n.º 2) 
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6.1.27 Caso MB 

“Confesso que na altura em que ainda estava a exercer funções de assessoria aos Processos de Promoção e 

Protecção nos casos de crianças e jovens em perigo, pensei ser Mediadora Familiar e exercer Mediação Familiar 

como actividade paralela à minha actividade profissional.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Digamos que será talvez uma incompatibilidade oficial, de autorização do meu Serviço, para fazer Mediação. (…) 

…o meu Serviço não permite que eu tenha uma actividade paralela em tudo semelhante à actividade que eu exerço 

neste momento.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“… não abriu concurso aqui na Madeira…” e também porque este Sistema “existe a nível Nacional, mas não a nível 

Regional”.  (Extrato de Entrevista n.º 3) 

6.1.28 Caso MG  

“ Não, não faço parte. A colega já me disse, não sei se foi em Fevereiro ou Março…. Isso até me interessa mas tenho 

tido um bocado de trabalho. (…) Na altura… depois o tempo passou…Depois de falar consigo, tenho-me lembrado 

mais disso.” (Extrato de Entrevista n.º 1) 

6.1.29 Caso RC 

“… não sei mas aquilo pareceu-me mais para advogados…”. (Extrato de Entrevista n.º 1) 

“Inicialmente pensava mas agora, de momento, não me vejo a fazer Mediação. (…) Para já não tenho tempo e 

depois não é coisa que me tenha seduzido muito, a Mediação”. (Extrato de Entrevista n.º 2) 

“ Desinteressei-me”. (Extrato de Entrevista n.º 3) 

 

“Profissionais Sem Especialização em Mediação Familiar” 

6.2.1 Caso 30 LP 

“…desenvolvia uma actividade que passava pelo atendimento às pessoas, famílias e crianças, elaboração dos 

respectivos relatórios, e de todas as diligências inerentes à elaboração desses mesmos relatórios, as visitas 

domiciliárias, as entrevistas, a recolha de informação junto da comunidade e das instituições que faziam parte da 

vida dessas mesmas crianças, e, naturalmente, a parte determinante ou decisiva que era a participação activa nas 

audiências judiciais, onde, na qualidade de consultor técnico, dava, no fundo…ou reiterava os pareceres constantes 

em sede de relatório, ou, eventualmente, caso isso me fosse solicitado pelos titulares desses órgãos de soberania, 

delinear, ou ajudar, digamos assim, a delinear os pontos constantes em sede de Acordo de Promoção e Protecção, 

com vista à reabilitação de contextos tidos como penalizadores para essas mesmas crianças.” (Extrato de 

Entrevista n.º 1) 

“Mais recentemente, nos últimos dois anos, tenho desenvolvido uma actividade, também na Assessoria aos 

Tribunais, mas na área Tutelar Cível.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

6.2.2 Caso 31 MRS 

“Tenho alguns Cursos de Especialização nesta área, promovidos pelo Centro de Estudos Judiciários, um deles, 

frequentado há cerca de três, quatro anos, sobre os grandes temas do Direito da Família e das Crianças e Jovens. 

Também tenho um Curso de Especialização sobre a Violência nas Crianças e Jovens…” (Extrato de Entrevista n.º 

1) 

“Já frequentei vários seminários, inclusivamente internacionais, sobre estas matérias relativas ao Direito das 

Crianças e Jovens.” (Extrato de Entrevista n.º 2) 

 

 


