
2 . Mediação familiar (60 horas) - 8 ECTS  
Módulo I - Psicossociologia da família  

1. Sistemas, estruturas e processos 
familiares  

2. Ciclos de vida da família, crises e 
conflitos familiares, processos de 
ruptura e luto 

Módulo II - Direito da família 
1. Divórcio: Fundamentos e formas de 

divórcio (mútuo consentimento ou 
sem consentimento)  

2. Consequências jurídicas do divórcio  
3. As responsabilidades parentais  
4. Regulação das responsabilidades 

parentais nos casos de ruptura 
familiar   

5. Inibição e limitação das 
responsabilidades parentais  

6. A obrigação de alimentos  
Módulo III - Princípios éticos e deontológicos 
em mediação familiar 

1. A ética em mediação  
2. Os códigos de conduta em mediação 

de conflitos familiares  
3. Incompatibilidades, deveres e a 

confidencialidade.  
Módulo IV - O processo de mediação 
familiar  

1. Princípios gerais da mediação  
2. Fases do processo de mediação 
3. A exposição das partes e a 

investigação  
4. A negociação em mediação familiar: 

as dinâmicas colaborativas e a 
obtenção do consenso  

5. O acordo e o encerramento da 
mediação  

6. A avaliação do processo de 
mediação  

 

3. Campo de aplicação da mediação 
familiar (60 horas)- 8 ECTS  
Módulo I - Dinâmica do consenso na família  
1.A negociação cooperativa vs. Competição 
inerente ao conflito  
2.A negociação pelos interesses  
3.A criatividade na resolução de problemas  
4.Os impasses e bloqueios negociais em 
conflitos negociais. Estratégias de 
superação.  
Módulo II - Violência doméstica 
1.O problema e definições 
2.Impacto da violência doméstica nas 
crianças e nos adolescentes  
3.Impacto nos maiores (idosos)  
4.Deveres do mediador na violência conjugal  
 
4. Seminários (10 horas)  
1.Os conflitos geracionais e a mediação 
familiar  
2.O papel do interventor social na mediação 
familiar 
3.Os benefícios económicos da mediação 
familiar 
4.Sistemas de mediação familiar nos 
tribunais e na lei de mediação 
5.O marketing social e a mediação familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte-nos 

Endereço: Instituto Superior de Serviço 

Social do Porto  

Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370,4460-

362 Senhora da Hora,  

Telefone: 22 957 72 10 

E-mail: cfec@isssp.pt 

Web: https:/ /www.isssp.pt 
 

 

PÓS GRADUAÇÃO 
EM MEDIAÇÃO 

FAMILIAR 
CERTIFICADA PELA 
DIRECÇÃO GERAL 
DA POLÍTICA E DA 

JUSTIÇA 
  

 

 

  

https://www.isssp.pt/


 

PRINCIPAIS OBJECTIVOS: 

Calendarização: 
06 de Abril a 21 de Julho (1ª edição) 
 

  

Certificado 
O cumprimento com sucesso dos 
objectivos pedagógicos desta formação 
será comprovado através da emissão de 
um: Certificado do Instituto Superior de 
Serviço Social do Porto por via do seu 
Centro de Formação e Extensão 
Comunitária com a homologação da 
Direcção de Política e de Justiça.  A 
frequência total deste curso com 
aproveitamento confere ao aluno um 
diploma de Pós-graduação, numa 
instituição credível, no qual se inclui a 
classificação média final obtida, bem 
como a obtenção de 21 ECTS 

Condições de Admissão e 
critérios de selecção: 
1.ser detentor de uma licenciatura;  

2. a selecção final dos candidatos é 
efectuada através de uma análise 
curricular, experiência profissional e 
motivação do candidato.  

Carga Horária: 
O curso terá um total de 170 horas, em 
regime pós-laboral (6ª feira das 18h30 
às 21h30 e sábado das 9h00 às 13h00 e 
das 14h00 às 17h00)  

Preço: 
€1500,00 (Pagamento de €500,00 no acto da 
inscrição, 5 pagamentos no valor de 200€).  
Desconto de 10% para alunos e antigos 
alunos do ISSSP e candidatos que efectuem o 
pagamento total no acto de inscrição.  
Desconto de 10% para alunos que trabalhem 
em instituições com as quais o ISSSP tem 
protocolo. 

 

Inscrições: 

 
A inscrição só é considerada definitiva 
após pagamento. 
 

Programa 
1 - Introdução à Mediação de Conflitos 
(40 horas) - 5 ECTS  

1. Aspectos Sociológicos. Aspectos 
Psicológicos 

2. O Conflito. Definição, características 
e estrutura do conflito 

3. Meios de Resolução alternativos de 
litígios. Negociação, mediação, 
arbitragem e julgados de paz 

4. Introdução à Mediação. Evolução e 
surgimento em Portugal. Vantagens 
e desvantagens da mediação. 
Actuação do mediador e o seu papel 

5. Introdução à teoria da comunicação 
6. Formas de comunicação: 

comunicação verbal, não-verbal e 
para verbal 

7. Autoconhecimento do mediador 
8. A presença, a autenticidade e a 

escuta do mediador 
9. Percepção e Comunicação: os 

sistemas de representação 
10. O modelo de comunicação não 

violenta  
 

 

 

I

•Compreender e contextualizar o conflito
familiar;

II

•Treino de competências profissionais e
pessoais que permitam intervir em situações
de mediação familiar;

III

•Reflexão critica sobre a actividade de
mediação familiar, respeitando a ética e as
regras deontológicas próprias;

IV

•Compreender as situações familiares nas
suas diversas componentes jurídicas,
psicológicas e sociológicas;

V

•Determinar as necessidades das crianças e
as questões associadas;

VI

•Mostrar capacidade de determinar a
adequação da mediação familiar à situação,
incluíndo situações de violência doméstica e
conhecimentos das respostas apropriadas;

VII

•Demonstrar o conhecimento do processo de
negociação e mediação familiar (role-play)

Preenchimento da Ficha de Inscrição 

Comprovativo de pagamento da taxa de
inscrição (a enviar para cfec@isssp.pt)
para o IBAN:

PT50 003507550000315533002.



 

 
. 

 

 

Destinatários:

•Assistentes Sociais,
•Gerontólogos,
•Educadores Sociais,
•Animadores,
•Psicólogos,
•Outros interventores sociais,
•Juristas
•Outros licenciados em ciências sociais e
humanas.


