


É uma iniciativa global de 
serviço público, para 

impulsionar a transparência e 
padrões de alta competência 

na prática da mediação de 
conflitos em todos os 

domínios, em todo o mundo 



Parcerias locais para 
certificação de mediadores em 
cada país do mundo através do  
Qualifying Accessing Program 



Qualifying Assessment Programs (QAPs) 

Approved 19  
Application in Process 

Australia 
Denmark 
France 
India 
Ireland 
Netherlands 
Nigeria 
Portugal 
Romania 
Singapore 
United 
Kingdom 
 

Canada 
Nigeria 
South Africa 
United States 
 



QAPs Aprovados pelo International 
Standards Comission do IMI 

• AAA     
• ACB Foundation (The Natherelands)   
• ADR Institute of Canada 
• ADR Register (The Netherlands) 
• ACDS (South Africa) 
• Family Mediation Canada  
• ICFML (Portugal) 
• IFCM (France)      
• IIAM (India) 
• International ADR Register (The Netherlands) 
• LEADR (Australia) 
• MATA (UK) 
• mediationcenter a/s (Denmark) 
• Meta-Culture (India) 
• NMI (The Netherlands) 
• Professional Development Limited (Ireland) 
• Singapore Mediation Centre 
• SPIDR (Nigeria) 
• Transylvanian Institute of Mediation (Romania) 



• É a única instituição portuguesa aprovada pelo IMI, com um Programa 
de Avaliação de Qualificação (PAQ) EM PORTUGUES para certificação 
pelo IMI de mediadores internacionais. 
 

•Criado em Agosto de 2011, destina-se a dar formação e acreditação a 
mediadores dos países da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (“CPLP”) 

•Portugal,  
•Brasil,  
•Angola, 
•Cabo Verde,  
•Guiné-Bissau,  
•Moçambique,  
•São Tomé e Príncipe 
•Timor 



• É a única instituição portuguesa aprovada pelo IMI, com um 
Programa de Avaliação de Qualificação (PAQ) EM PORTUGUES 
para certificação pelo IMI de mediadores internacionais. 
 

• Criado em Agosto de 2011, destina-se a dar formação e acreditação 
a mediadores dos países da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (“CPLP”) 

• Portugal,  
• Brasil,  
• Angola, 
• Cabo Verde,  
• Guiné-Bissau,  
• Moçambique,  
• São Tomé e Príncipe 
• Timor 



• Possibilitar uma certificação internacional de mediadores em língua 
portuguesa, independentemente da escola de mediação, da 
metodologia utilizada, dando primazia ao desenvolvimento das suas 
competências profissionais.  

• Qualificar profissionais para a certificação junto do IMI;  
• Definir uma lista de mediadores certificados e utilizar esta lista para 

parcerias com “stakeholders”. 
• Definir uma lista de advogados formados para acompanhar os seus 

clientes em mediação (Mediation Advocacy) 

Objectivos: 



• Cooperar com instituições universitárias e associações profissionais 
• Elaborar sugestões ou propostas de alteração legislativa em matéria 

de mediação de conflitos  
• Contribuir para a implementação, sensibilização e utilização da 

mediação de conflitos nos países da CPLP;  
• Apoiar e desenvolver a mediação de conflitos transfronteiriços, a 

nível europeu e global, nomeadamente nos países da CPLP.  
• Criar uma rede mundial de mediadores de língua portuguesa 

acreditados pelo ICFML e IMI, com vista ao desenvolvimento da 
mediação, prestando apoio aos mediadores no seu 
desenvolvimento profissional e institucional. 

Objectivos: 



• Mediadores que desejem integrar a certificação na sua profissionalização 
• Centros de mediação  
• Câmaras de comércio 

• Colaboração com membros e parceiros 
• Ordem de advogados 

• Uso da lista de mediadores ICFML 
• Promoção e acreditação dos membros  

• Escritórios de advogados que desejam qualificar os seus colaboradores 
para serem 

• Mediadores 
• Acreditados em Mediation Advocacy 

• Organismos de formação 
• Integração da certificação ICFML nos seus cursos 

• Universidades e entidades públicas 

Estabelecer parcerias 



• O ICFML segue o Código Profissional de Conduta do IMI 
 

• O ICFML tem acesso ao Advisory Council do IMI,  
• E está em fase de constituição do seu próprio advisory council local 

 
• O ICFML tem a confiança do Bords of Directors do IMI 

 
• O ICFML tem acesso á “Independant Standards Comission do IMI. 

• E tem o seu próprio Conselho de Deontologia. O seu primeiro objecto consiste em 
elaborar regras de conduta aplicáveis aos mediadores e a outros intervenientes no 
processo de mediação. 
 

• O ICFML tem um Conselho de Prática de Mediação 
• O seu objectivo é proceder a uma recolha de jurisprudência dos tribunais estaduais em 

matéria de mediação, com vista à futura constituição de uma base de dados 
• Realização periódica de tertúlias  sobre temas de processo de mediação abertas aos 

juristas interessados. 
• Realização periódica de Mediation Clinics, forma de Desenvolvimento Profissional 

Continuo, obrigatório para manter a certificação ICFML  

Princípios do ICFML 



• O ICFML segue o Código profissional de conduta do IMI 
• http://imimediation.org/imi-code-of-professional-conduct 

 
• Confiança no processo de mediação 
 Um Mediador Certificado ICFML é um mediador: 

• cuja competência na prática da mediação foi certificada pelo ICFML, 
• que é autorizado pelo ICFML para usar o nome ICFML e logotipo, 
• cujo perfil está incluído no portal web ICFML  
• que desde que experiente pode aceder á certificação IMI e ter o seu perfil em: 

www.IMImediation.org 
 
 

http://imimediation.org/imi-code-of-professional-conduct�


•NOMEAÇÃO MEDIADOR 
O direito de usar o título de "IMI Mediador Certified" e o logotipo IMI 
Promoção de serviços dos mediadores 
Nomeação do mediador 

•DILIGÊNCIA, INDEPENDÊNCIA, NEUTRALIDADE, IMPARCIALIDADE 
Diligência 
Independência, neutralidade e imparcialidade 
Conflitos de Interesse 

•PROCESSO DE MEDIAÇÃO 
Procedimento 
Justiça e Integridade do processo 
Extinção do processo 
Comentários (feedback das partes) 
Honorários 

•CONFIDENCIALIDADE, CONDUCTA PROFISSIONAL,E RECLAMAÇÕES 
Um IMI Mediador Certified pode consultar o seu / sua “Reviewer” sobre quaisquer dilemas 
profissionais ou éticos 
Quando um Mediador Certificado IMI está sujeito ao Código, uma das partes da mediação 
que acredite que tem havido uma falta de conformidade com este Código pode activar o 
“IMI Professional processo de Avaliação de Conduta.” 

 

Código Profissional de 
conduta 



 

 

 

 

 



Curso certificado MJ 
 

• Curso com Protocolo com o 
ICFML 

 
 

 

 
 

• Curso de Mediação ICFML 
– 40 horas 

Mediador 
certificado 
ICFML 

 

 

 

Mediador 
certificado 

avançado ICFML 

 

Mediador 
certificado IMI 

 

 
 

Para manter a sua acreditação: Desenvolvimento Profissional Contínuo 
10 horas de prática como mediador no ano seguinte á formação 



Criterios de 
certificação ICFML 

avançado e IMI 

1. Experiência 
2. Conhecimentos 
3. Competências 
4. Transparência do Programa 
5. Integridade do Programa 
6. Monitorização contínua de 

programas 
7. Compromisso de Diversidade 



Examinadores  
independentes do 

ICFML (lista a 
completar) 

Helena de Backer Paul Eric Mason 

Belgica Brazil 

Mariana França Gouveia 

Portugal  



Assessment critério 
para o examinador 

QAP\MEDIATION TEST (sample).docx 

Certificação\Assessment tool ICFML.docx 



Task Force ou 
Conselhos 

•A participação dos membros nas actividades do ICFML é 
feita, designadamente, através de criação de  Task Forces 
ou Conselhos.  
 

•Tema 
•Objectivo 
•Membros 
•Modo de trabalho 
•Datas de feedback 
•Resultados 
 

• Hoje estão formados o Conselho de Deontologia e o 
Conselho de Prática de Mediação 
 



obrigada 
 

www.icfml.org 
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