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Exma. Senhora  

Directora Adjunta do Gabinete para a Resolução Alternativa de 

Litígios (GRAL) do Ministério da Justiça 

Dr.ª Sónia Reis 

 

C/conhecimento do Exmo. Senhor 

Professor Doutor Fausto Amaro 

ISCSP – Universidade Técnica de Lisboa 

 

Assunto: Acesso a informação estatística relativa à actividade do Sistema de Mediação Familiar 

(SMF) a utilizar em Tese de Doutoramento. 

 

Paulo Alexandre Milheiro Gaspar Ferreira, portador do Bilhete de Identidade N.º 

8479008, emitido em 14/11/2007, Funchal, Mediador Familiar pelo Instituto Português 

de Mediação Familiar, encontrando-me a desenvolver uma tese de Doutoramento em 

Ciências Sociais, especialidade de Sociologia, no Instituto Superior de Ciências Sociais 

e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (projecto de investigação aprovado em 

sede de Conselho Científico em 24 de Junho de 2008), com um estudo subordinado ao 

tema “Audição de Crianças e Jovens na Mediação Familiar nos casos de Separação e 

Divórcio – um estudo do ponto de vista dos Mediadores Familiares da Região 

Autónoma da Madeira”, sob orientação do Professor Doutor Fausto Amaro, solicito a 

V. Exa. autorização para poder aceder a um conjunto de dados estatísticos relacionados 

com a actividade do SMF. A informação pretendida é de enorme relevância para a 

redacção de um Capítulo que integra a Parte Teórica do trabalho que versará, 

inevitavelmente, sobre o exercício da Mediação Familiar no nosso País, no período 

2008-2010 (Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira - RAM). 

No que concerne a Portugal Continental peço a V. Exa. informação relacionada com 

os seguintes indicadores de actividade: 

 N.º total de mediadores afectos ao SMF (à data de 31 de Dezembro de 2010). 

 N.º total de pedidos de informação ao SMF (por ano/entre 2008-2010). 

 N.º total de pedidos de mediação ao SMF (por ano/entre 2008-2010). 

 N.º total de pré-mediações realizadas pelo SMF (por ano/entre 2008-2010). 
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 N.º total de processos de mediação familiar findos (por ano/entre 2008-2010). 

 Com acordo; 

 Sem acordo; 

 Percentagem de acordos obtidos; 

 Média de sessões de mediação (mediações terminadas com 

acordo). 

 

 N.º de processos de mediação familiar em que intervieram filhos dos casais e em 

que casos/matérias (crianças dos 0-18 anos). 

 

No que respeita à RAM solicito igualmente a V. Exa. o acesso a informação estatística 

referente aos seguintes parâmetros (após 29 de Dezembro 2008, data correspondente à 

última fase de alargamento do SMF): 

 N.º total de mediadores afectos ao SMF (à data de 31 de Dezembro de 2010). 

 N.º total de pedidos de informação ao SMF (por ano/entre 2009-2010). 

 N.º total de pedidos de mediação ao SMF (por ano/entre 2009-2010). 

 N.º total de pré-mediações realizadas pelo SMF (por ano/entre 2009-2010). 

 N. total de processos de mediação familiar findos (por ano/entre 2009-2010). 

 Com acordo; 

 Sem acordo; 

 Percentagem de acordos obtidos; 

 Média de sessões de mediação (mediações terminadas com 

acordo). 

 

 

 N.º de processos de mediação familiar em que intervieram filhos casais e em que 

casos/matérias (crianças dos 0-18 anos). 
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Assim, e na eventualidade de haver condições para que me seja disponibilizada tal 

informação, solicito a V. Exa. que o acesso aos dados seja concretizado até meados de 

Janeiro de 2011, altura em que me deslocarei a Lisboa. 

Caso a obtenção da informação citada seja viável antes do timing referido, agradeço o 

envio da mesma através de carta ou correio electrónico. Para este efeito faço saber o 

seguinte: 

Morada: Rua da Cruz de Carvalho, Edifício K4 Bloco 2, 2.º M, 9000-174, São Pedro, 

Funchal, Madeira. 

E-mail: milheirop@hotmail.com  

Sem outro assunto de momento e convicto de que poderei contar com a total 

disponibilidade de V. Exa. para satisfazer o pedido aqui manifestado, subscrevo-me 

com os mais cordiais e respeitosos cumprimentos, 

 

Funchal, 2 de Dezembro de 2010 

 

    

Paulo Alexandre Milheiro Gaspar Ferreira 


