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A presente Entrevista enquadra-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 nos casos 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. 

Pretende a recolha de informação de carácter estritamente profissional relativa ao Tema 

atrás referido. 

Não existem respostas correctas ou incorrectas, apenas respostas que traduzirão 

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

respeitará na íntegra os mais rigorosos procedimentos científicos e de confidencialidade. 

A sua opinião constituirá um precioso contributo para o avanço científico acerca da 

Mediação Familiar como forma alternativa de resolução de litígios no seio da Família 

nos casos de Separação/Divórcio. 

Atendendo à importância do seu testemunho e de modo a facilitar o registo do mesmo, 

gostaria que autorizasse a gravação da nossa conversa. 

Assim, caso concorde com a utilização do gravador, gostaria que a permissão da 

utilização do mesmo fosse devidamente formalizada com recurso à assinatura da 

declaração de consentimento informado que coloco de imediato à sua inteira 

consideração. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 Apresentação e objectivo da Entrevista. 

 Contextualização Institucional e Académica do Estudo. 

 Relevância/Contributo Científico da Pesquisa. 

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

Mediador Familiar. 

Tópicos de entrevista: 

Características de natureza sociodemográfica relativas ao Mediador Familiar 

 Idade. 

 Estado civil. 

 Experiência anterior de separação/divórcio. 

 N.º de filhos e respectivas idades. 

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

 

Formação académica e respectivo percurso: 

 

 Habilitações académicas. 

 

Percurso Profissional: 

 

 Profissões exercidas no passado/presentemente. 

 Área/sector principal de actividade profissional (actualmente). 

 Instituição/serviço a que se encontra contratualmente vinculado (actividade 

principal). 

 Experiência profissional, anterior ou actual, no trabalho directo com 

Crianças/Jovens. 

 

Formação em Mediação Familiar e/ou áreas afins: 

 Especialização ou Curso de Formação no campo específico de intervenção 

com Crianças/Adolescentes. 

 Motivos subjacentes à decisão em frequentar o Curso de Mediação Familiar. 
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 Instituição ou Entidade Formadora na área da Mediação Familiar. 

 Ano de finalização da especialização em Mediação Familiar e expectativas 

profissionais aquando da sua conclusão. 

 Frequência de Cursos ou Acções de Formação na área de Mediação Familiar 

ou áreas afins. 

 Frequência de sessões de Supervisão em Mediação Familiar ou reuniões 

similares destinadas à discussão de casos. 

Profissão Mediador Familiar e vínculos institucionais estabelecidos:   

 Ligação a Associação/Instituição Privada com intervenção/protagonismo na 

área da Mediação Familiar: 

 Se sim, qual?  

 Funções e actividades desenvolvidas no seu seio. 

 

 Situação perante as Listas do Sistema Português de Mediação Familiar do 

Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios (GRAL) do Ministério da 

Justiça (Listas do SMF): 

 Se sim, desde quando? 

 Se não, porquê? 
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II Secção – Sociedade, Família e Bem-estar 

 

Tópicos de entrevista: 

 

 Participação das Crianças e dos Jovens na Sociedade e na Família em 

particular. 

 Perspectiva sobre o bem-estar da Criança ou do Jovem na Família. 

 

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

Divórcio na Família  

 

Tópicos de entrevista: 

 

 Opinião sobre os conflitos conjugais nos dias de hoje. 

 Motivos que levam às Separações/Divórcios. 

 Consequências sociais e familiares associadas às situações de 

Separação/Divórcio. 

 Perspectiva sobre o Princípio do Superior Interesse da Criança/Jovem e de 

que forma é que no âmbito das Separações/Divórcios o preceito pode ser 

salvaguardado, materializado. 
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 Momento a partir do qual estão as Crianças e os Jovens, sob ponto de vista do 

seu desenvolvimento, capacitados para emitirem opiniões na Família (e sobre 

que assuntos). 

 Como encarar as Crianças e os Jovens nos casos de Separação/Divórcio dos 

Pais. 

 Razões associadas ao incumprimento das decisões judiciais em matéria de 

família nos casos de Separação/Divórcio.  

 Papel da Mediação Familiar na prevenção e/ou redução do referido 

problema social/familiar: 

 Se considera que pode prevenir ou reduzir, de que forma? 

 Se não, porquê?  

IV Secção – Crianças/Jovens e a Mediação Familiar como Método 

Alternativo de Resolução de Conflitos na Família  

Tópicos de entrevista: 

 

 Idealização da Mediação Familiar sob ponto de vista da sua organização e 

funcionamento. 

 Perspectiva sobre a participação das Crianças/Jovens na Mediação Familiar 

nos casos de Separação/Divórcio dos Pais. 

 Questões ou assuntos de família que deverão constar no acordo escrito 

celebrado entre as partes na Mediação Familiar de modo a salvaguardar e a 

promover o bem-estar global dos Filhos na fase Pós-Divórcio/Separação dos 

Pais. 
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V Secção – Audição de Crianças/Jovens na Mediação Familiar em 

contexto de Separação/Divórcio dos Pais. 

Questões/Tópicos de entrevista: 

 Opinião sobre a Audição de Criança/Jovens em Tribunal em contexto de 

Separação/Divórcio dos Pais. 

 Caracterização do ambiente/relação entre os cônjuges (elementos do casal) 

nas sessões de Mediação Familiar nos casos de Separação/Divórcio. 

 Concretização na Mediação Familiar do Direito da Criança/Jovem à 

Opinião. 

 Opinião sobre a Audição de Crianças/Jovens na Mediação Familiar em 

contexto de Separação/Divórcio dos Pais. 

 Concorda com a Audição dos “menores” na Mediação Familiar? 

Se sim, refira: 

 argumentos a favor da audição; 

 temas ou assuntos a abordar no contexto de auscultação; 

 competências pessoais/técnicas necessárias para a realizar; 

 setting de intervenção em que deve ocorrer (espaço/ambiente físico, 

relacional, etc.); 

 utilização da informação resultante da audição; 

 opinião sobre o sigilo relativo aos conteúdos/matérias/assuntos 

abordados na audição (quando a audição se efectua sem a presença de 

familiares); 
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 fase ou fases do processo de Mediação em que a audição pode/deve ser 

realizada. 

Se não, mencione: 

 argumentos contra a Audição 

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

audição/intervenção noutro contexto profissional/técnico simultâneo 

ao processo de Mediação Familiar 

 como garantir na Mediação Familiar o Direito das Crianças/Jovens à 

opinião. 

 Exercício da Mediação Familiar na Região Autónoma da Madeira: 

Se sim, refira: 

 ano de início de actividade; 

 modalidade de exercício da profissão (individualmente; integrado 

numa equipa de mediação; com recurso a assessoria técnica 

especializada); 

 contexto institucional de intervenção (sistema público/privado); 

 dificuldades encontradas no âmbito da intervenção; 

 razões para a não celebração de acordo entre as partes; 

 sentimentos vulgarmente expressos pelos casais nas sessões de 

Mediação Familiar; 

 percepção sobre a disponibilidade dos Pais para concordarem com a 

audição dos filhos na Mediação Familiar; 
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 audição dos filhos no processo de Mediação Familiar (prática de 

audição de Crianças/Jovens).  

 Se não, porquê? 

 Se sim, mencione: 

 técnicas e metodologias utilizadas na audição; 

 utilização da informação recolhida junto das 

Crianças/Jovens objecto de audição; 

 familiares presentes na audição; 

 sigilo relativo aos conteúdos/matérias/assuntos 

abordados na audição (quando a audição se realiza sem a 

presença de familiares); 

 comportamento adoptado pelas Crianças/Jovens nas 

audições; 

 preocupações reveladas; 

 assuntos tratados; 

 

 dúvidas, sentimentos e desejos manifestados. 

 

Se não, referência aos motivos de inatividade total ou parcial 

profissional na área. 

 Condições desejadas para exercer a actividade na RAM. 

 Informação complementar sobre determinado tema/assunto (acrescento ao já 

mencionado). 

 Agradecimento final e referência à eventual pertinência científica de novo 

contacto com o entrevistado (caso se justifique e seja estritamente necessário).  


