Day&Night Sessions
com Serviços Jurídicos

Em modo de Resolução de conflitos

Sessão de Abertura
Aluno do TeSP de Serviços Jurídicos - Daniel Silva Gabriel
Professora da Unidade Curricular ‒ Professora Filomena Carvalho
Coordenador de Curso ‒ Professor Doutor Ângelo Abrunhosa
Diretor da ESTG - Professor Carlos Alexandre Bento Capela
Presidente do IPL - Prof. Doutor Rui Filipe Pinto Pedrosa
Momento Cultural “Dulcineia” com a Escola de Dança Clara Leão
Apresentação da Escola de Dança Clara Leão: Na Escola Clara Leão, vive-se a dança como
construção de conhecimento e interação do eu com os outros, num contexto comunitário
de partilha da arte para entender e estar no mundo.

1.ª Sessão – 16h às 18h
Moderadora

Paula Cristina Diogo Gonçalves Falacho
Dr.ª Isabel Oliveira

Temática: "Eu mediadora me confesso"
Nota Curricular: Isabel Oliveira, pessoa, mulher. Acredito no diálogo e apaixonei-me pelo
meu trabalho. Quem sou continua a ser um projeto de transformação no contato com o
outro. A Mediação de Conﬂitos, essencialmente nas áreas familiar e escolar, permitiu-me e
permite-me, a cada dia, reaprender-me e descobrir-me no outro e com o outro. As histórias
da minha vida, são as histórias de quem por ela passa e deixa uma marca, por vezes
indelével, de um diálogo transformador. Descobri assim, o poder do diálogo e da
vulnerabilidade do diálogo que permite a transformação e a criação de novas ideias, de
novas perceções, de novas histórias. E, pelo caminho, o percurso foi derivando.
Aprendi novas técnicas: de comunicação, de gestão emocional, PNL, coaching, mediação.
E descobri que, por muitas técnicas que aprenda, por muitas competências que
desenvolva, há uma aprendizagem contínua que nos transforma: ser pessoa.

Dr.ª Filomena Carvalho

Temática: "Juntos para criar soluções"
Nota Curricular: Professora na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto
Politécnico de Leiria, há cerca de 18 anos, integrando o Departamento de Ciências Jurídicas.
Licenciada em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa. Doutorada pela
Universidade da Extremadura ‒ Cáceres - na área dos Direitos Humanos dos Grupos
Vulneráveis. Título de Especialista em Educação para os Direitos Humanos e Cidadania,
conferido pela Universidade Carlos III de Madrid. Mediadora de Conﬂitos na Associação
interMEDIAR ‒ Associação de Mediadores de Conﬂitos do Oeste. Com formação em
coaching.
Integra o Centro de Investigação IJP ‒ Instituto Jurídico Portucalense.
Uma viajante na área de desenvolvimento humano integral; ecologia; economia circular;
Educação colaborativa e participativa.
Vive a Educação e a Mediação como missão.

Dr.ª Elsa Gonçalves

Temática: "Oﬁcinas do Pensamento como Ações de mediação preventiva de conﬂitos"
Nota Curricular: Elsa Gonçalves, professora de 1º ciclo e mediadora de conﬂitos. Com
formação em Coaching, mestrado em Ciências da Educação, pós-graduação em Psicologia
Criminal. Quando fez Erasmus apaixonou-se por Filosoﬁa com Crianças. Atualmente estuda
Necessidades Educativas Especiais.
Tem como missão desenvolver o potencial das pessoas nos trabalhos que faz. Para isso há
de continuar sempre a aprender.
Gosta de cozinhar e atualmente, para além de trabalhar, passa a maior parte das horas do
dia com a sua ﬁlha de 1 ano.

Dr.ª Maria João Castela-Branco

Temática: "O papel da Federação Nacional de Mediação de Conﬂitos na Resolução Extrajudicial de Conﬂitos"
Nota Curricular: Maria João Castela-Branco, advogada e Mediadora de Conﬂitos Familiares,
Escolares, Civis e Comerciais. Formadora nestas áreas em diversas instituições. É formadora
e facilitadora de CNV ‒ Comunicação Não Violenta.
Possui o certiﬁcado em “Train the Trainer” ‒ Master Skills Mediator Training Project,
promovido pelo CEDR ‒ Centre for Eﬀective Dispute Resolution.
É membro e docente do Centro de Direito da Família, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
É presidente da Direcção da FMC ‒ Federação Nacional de Mediação de Conﬂitos.
Está inscrita na Lista de Mediadores organizada pela DGPJ ‒ Direcção-Geral da Política de
Justiça.
É Mediadora Certiﬁcada ICFML.

Dr. Ricardo Caeiro

Temática: "Negociação e Mediação"
Nota Curricular: Ricardo Caeiro é mediador de conﬂitos há mais de 15 anos. Já mediou
conﬂitos laborais, familiares e de direitos e obrigações civis e comerciais, como a propriedade, dívidas, serventias e garantias. Durante este período foi mediador de conﬂitos
inscrito nas listas de mediadores de conﬂitos dos Julgados de Paz e na lista de Mediadores
de Conﬂitos reconhecidos pela Direcção-Geral da Política de Justiça, assim como nos
Centros de Mediação de Conﬂitos que coordena em Braga, Bragança, Guarda, Viseu e
Águeda e em diversas associações sem ﬁns lucrativos com quem colabora. É formador e
participa regularmente em seminários sobre mediação e gestão de conﬂitos.

Dr.ª Sandra Oliveira

Temática: "A importância dos meios extrajudiciais no exercício da advocacia"
Nota Curricular: Sandra Oliveira, advogada entre Aveiro e Coimbra, tedxer praticante na
equipa do TedxAveiro e resiliente nas suas escolhas.
Procura conciliar o exercício formal do Direito com todas as técnicas que foi aprendendo e
que tocam o ser-se humano: a mediação de conﬂitos, a negociação, a escuta activa e a
programação neurolinguística.
Na sua prática diária do direito está sempre a pessoa com as respectivas escolhas e o
espaço e o tempo para lhe dar várias opções e soluções jurídicas.
Para que, tanto quanto possível, as decisões tomadas por particulares e empresas sejam
mais conscientes, mais empoderadoras e permitam o melhor conhecimento e controlo
do risco.
Fascinada pela gestão de equipas e pelos fenómenos da comunicação nas organizações.
Licenciada em direito pela faculdade de direito da universidade de Coimbra em 1999,
mediadora de conﬂitos certiﬁcada pelo ministério da justiça desde 2003, master em PNL
desde 2010 e formadora nas áreas do direito empresarial e nas soft skills desde 2002.

2.ª Sessão – 19h às 21h
Momento Cultural “Conﬂito” com a Escola de Dança Clara Leão
Apresentação da Escola de Dança Clara Leão: Na Escola Clara Leão, vive-se a dança como
construção de conhecimento e interação do eu com os outros, num contexto comunitário de partilha da arte para entender e estar no mundo.
Moderador

Manuel Ângelo Gomes Abrunhosa Marques de Almeida
Dr.ª Isabel Oliveira

Temática: "Eu mediadora me confesso"
Nota Curricular: Isabel Oliveira, pessoa, mulher. Acredito no diálogo e apaixonei-me pelo
meu trabalho. Quem sou continua a ser um projeto de transformação no contato com o
outro. A Mediação de Conﬂitos, essencialmente nas áreas familiar e escolar, permitiu-me e
permite-me, a cada dia, reaprender-me e descobrir-me no outro e com o outro. As
histórias da minha vida, são as histórias de quem por ela passa e deixa uma marca, por
vezes indelével, de um diálogo transformador. Descobri assim, o poder do diálogo e da
vulnerabilidade do diálogo que permite a transformação e a criação de novas ideias, de
novas perceções, de novas histórias. E, pelo caminho, o percurso foi derivando. Aprendi
novas técnicas: de comunicação, de gestão emocional, PNL, coaching, mediação. E descobri que, por muitas técnicas que aprenda, por muitas competências que desenvolva, há
uma aprendizagem contínua que nos transforma: ser pessoa.

Dr.ª Cátia Cebola

Temática: "Mediação Ambiental… e tudo o que o vento mudou"
Nota Curricular: Cátia Marques Cebola é professora adjunta e coordenadora do IJP-IPLeiria
- polo do centro de investigação no Politécnico de Leiria. Licenciada e mestre em Direito
pela Universidade de Coimbra e doutorada pela Universidade de Salamanca, com a tese “
La Mediación: un nuevo instrumento de la Administración de la Justicia para la solución
de conﬂictos” que granjeou o Prémio Extraordinário de Doutoramento. Frequentou o
Curso de Mediação na Harvard Law School. Autora de vários artigos especializados na área
da Resolução Extrajudicial de Conﬂitos.

Dr.ª Marta Moncacha

Temática: “Pais, até que o Divórcio nos Separe?”
Nota Curricular: Marta Moncacha, licenciada em Política Social pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, e Pós-Graduada em Mediação de Conﬂitos, com Especialização em Mediação Familiar, pela Red Apple.
Exerce a função de Assistente Social na Câmara Municipal de Oeiras há vinte anos, e é
formadora na área da Comunicação na empresa Carla Rocha - Comunicação, Formação e
Criação Artística, há três.
É autora do blogue Dolce Far Niente, espaço onde partilha, entre outros temas, posts
relacionados com a separação e divórcio, tendo em conta a sua história pessoal enquanto

ﬁlha de pais divorciados e mãe de três ﬁlhos quando tomou a decisão de se separar.
Atualmente, é mãe de 4 ﬁlhos, crente na Comunicação e Parentalidade Positivas, nas
famílias que se reinventam, nas crises que transformam e nas mudanças que vêm por
bem.

Dr. Miguel Leite

Temática: "Mediação nas Organizações"
Nota Curricular: Miguel Pereira Leite, Psicólogo Clínico; Jurista e Mediador de Conﬂitos
certiﬁcado pelo Ministério da Justiça; Formador e Consultor na área comportamental;
Promotor de teambuildings de Liderança e Motivação de Equipas; Mestre em Serviço
Social e diploma de altos estudos ao nível do doutoramento pelo ISCTE; Membro fundador da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva; Co-criador
da Awachoice - Resolução Extrajudicial de Litígios.

Dr. Nuno Ramos

Temática: Entre conﬂitos vividos e escritos. Os desaﬁos da mediação de conﬂitos num
paradigma de justiça resistente à mudança.
Nota Curricular: Nuno Ramos é Psicólogo, Mediador de Conﬂitos, e Doutorado em Psicologia Social pelo ISCTE onde desenvolveu a sua tese em Mediação de Conﬂitos e Interculturalidade.
Professor convidado no Mestrado de Psicologia das Relações Interculturais, ISCTE-IUL, é
também formador nas áreas de comunicação, trabalho de equipa, gestão da mudança e
mediação de conﬂitos nos contextos familiar, civil, comercial e comunitário.
Colaborou em processos participativos com a Wteamup e MEDIATEDOMAIN e é membro
da Federação Nacional de Mediação de Conﬂitos, à qual presidiu entre 2017 e 2018.
Tem experiência em gestão de projetos de investigação, tendo desenvolvido tarefas de
gestão e consultoria para vários centros de investigação.

Sessão de Encerramento

Aluno do TeSP de Serviços Jurídicos - Daniel Silva Gabriel
Professora da Unidade Curricular ‒ Professora Filomena Carvalho
Coordenador de Curso ‒ Professor Doutor Ângelo Abrunhosa
Momento Musical “Chant du Matin” e “ Tango esta Notche” por Inês Carreia

Day&Night Sessions

