Agenda
Boas vindas
• O que é o ICFML
• O que é a Certificação de mediadores
• O desenvolvimento profissional contínuo
• O código de conduta ICFML
• Que outras certificações existem no ICFML
• O que significa pertencer à rede ICFML
Fecho
© ICFML 2014-2021 - All rights reserved

• Somos o principal órgão independente de
padrões profissionais para mediação (presencial e
online) e advocacia na mediação nos países de
língua portuguesa.
• Fazemos avançar com seriedade e compromisso
o desenvolvimento e o entendimento da
Mediação nos países lusófonos criando uma
virtuosa rede de relacionamentos e contactos
entre os seus membros, amigos e a comunidade
internacional.
Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Timor e São Tomé e Príncipe
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O ICFML
• O ICFML tem como objetivo a união de mediadores,
académicos, advogados e empresas que acreditam na Mediação
como um poderoso processo decisório e como forma de
resolução de conflitos de todas as naturezas.
• Reconhecimento internacional – Fundador da Alliance For
Mediation Standards e QAP (qualifying accessing program) do
IMI (international mediation institute) e parceria com o ICODR
para a mediação online.
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Missão
• Promover a colaboração e a paz através do desenvolvimento e
profissionalização da mediação de conflitos nos Países de Língua
Oficial Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor).

Visão
• Utilizar o poder da mediação de conflitos na contribuição para o
desenvolvimento da Justiça nestes países.
• Através da aplicação de técnicas de mediação de conflitos contribuir
com a efetiva resolução de disputas no âmbito extrajudicial e judicial.
© ICFML 2014-2021 - All rights reserved

O ICFML – o que fazemos
• Certificamos e capacitamos profissionais.
• Conscientizamos empresas.
• Instrumentalizamos organizações.
• Inserimos e difundimos a Mediação no mercado e na cultura do
país.
• Garantimos as melhores práticas e elevados padrões éticos.
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O que é a certificação de mediadores?
• A certificação independente é a forma de garantir que o
profissional da Mediação, o advogado, a instituição de ensino ou
as empresas de todas as dimensões, de estruturas familiares ou
diversa, de capital aberto ou fechado, pública ou privada,
beneficiem das melhores práticas e valores éticos, no uso e na
aplicação da Mediação.
• Ser um profissional certificado, atesta que foi devidamente
submetido a uma rigorosa avaliação e que possui habilidades
específicas e profundos conhecimentos validados dentro de
critérios e avaliação independentes.
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O que é a certificação ICFML
• A garantia que o profissional certificado se destaca dos demais
profissionais.
• Num mercado onde existe todo e qualquer tipo de profissional,
de todos os níveis sócio-culturais, com variadas atitudes
profissionais, é imprescindível apresentar diferenciais e critérios
específicos para se destacar.
• Um selo, um carimbo, um rótulo, que diferencia e destaca o
profissional certificado dos demais.
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Porquê esta certificação é única?
• Demonstração de competências
• Certificação em português
• Examinadores independentes dos formadores
• Acesso à Certificação Internacional (ICFML, IMI, SIMI, IFCM,
AMC, IDRRMI )
• Critérios de exame definidos por standards internacionais
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Um mediador certificado ICFML é
significado de:
• Um Set de Habilidades e Conhecimentos
• O seguimento do Código de ética ICFML
• Comprometimento de desenvolvimento profissional contínuo
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Como mediador Certificado
•
•
•
•
•

Segue o código de conduta do ICFML
Adere ao respetivo processo de avaliação de conduta profissional
Cumpre os requisitos de Desenvolvimento Profissional Contínuo
Faz parte do network de mediadores certificados ICFML
Tem acesso ao mais desenvolvido programa de desenvolvimento
profissional contínuo hoje existente em Português (DPC)
• Tem acesso a descontos e promoções nas atividades realizadas por
parceiros ICFML
• Segue padrões de profissionalismo e qualidade diferenciados,
definidos internacionalmente
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Ser um profissional Certificado ICFML é
• Pode aceder ao painel de Mediadores do ICFML, o maior de
mediadores de língua portuguesa e aos painéis das outras
instituições da Alliance For Mediation Standards
• O maior diferencial relativamente aos demais profissionais
• Poder participar ativamente de círculos restritos e ter acesso a
material académico devidamente curado pelos seus iguais.
• Estar entre os melhores profissionais da área e ser reconhecido
e apoiado como tal.
• Poder usar o selo do ICFML é um orgulho.
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Certificação internacional
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Certificação Internacional de Mediadores
em português

Mediador
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Cada nível de certificação ICFML tem
critérios específicos
• Nível 1 Mediador Certificado

Pré-requisitos: curso de mediação de mínimo 40 horas e experiência profissional
• Habilidades (capacidades práticas) – Vídeo demonstrando uma fase da
mediação
• Conhecimentos (capacidades teóricas) – Trabalho escrito e QCM

• Nível 2 Mediador Certificado Avançado
Pré-requisitos: ser mediador certificado
• Habilidades (capacidades práticas) – Vídeo de 75 minutos de uma mediação
completa
• Conhecimentos (capacidades teóricas) – Trabalho escrito inovador e refletivo.
• Experiência – Nível médio - caso de complexidade simples e média, nacionais e
preparado para internacionais.

• Nível 3 Mediador Certificado Master
• Via entrevista e experiência demonstrada.
© ICFML 2014-2021 - All rights reserved

Os avaliadores (examinadores)
• Os avaliadores são mediadores certificados internacionalmente que falam
português e que seguiram formação pelo ICFML para o processo de
avaliação de Mediador Certificado ICFML.
• Os avaliadores assinam uma declaração de integridade com o ICFML onde
declaram realizar a avaliação de acordo com os padrões e critérios
definidos pelo ICFML e independentemente das preferências pessoais,
estilo ou abordagem de mediação específica, treinamento ou institutos de
treinamento, afiliação profissional, região, gênero, raça, orientação sexual,
religião ou outras caracterizações ou afiliações pessoais da pessoa que
estão a avaliar. Declaram também assegurar a confidencialidade e
privacidade de todos os documentos e informações que lhes são
disponibilizados para fazer essa avaliação.
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Respeito pela diversidade
• Política de diversidade ICFML

• O acesso à certificação ICFML é acessível em bases iguais a
mediadores ou advogados na mediação, independentemente
das suas afiliações profissionais, sexo, raça, etnia, idade, religião,
orientação sexual ou outra caracterização pessoal.
• A certificação está aberta a qualquer profissional que preencha
os pré-requisitos da mesma.
• ICFML desenvolve a sua atividade numa cultura de respeito e
consideração mútuos.
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Requisitos para a manutenção da
certificação pelos mediadores ICFML
• Para manter a certificação ICFML, a partir do dia 1 janeiro de
2019 , o Mediador certificado ICFML terá de realizar 10 créditos
de DPC (desenvolvimento professional contínuo) por ano.

DPC créditos via Educação e via Partilha
EDUCAÇÃO
PARTILHA

Participação em workshops e
cursos de formação em temas
relacionados à mediação de
conflitos (UC habilidades e/ou
Competências)

EDUCAÇÃO

Participação como palestrante
em evento sobre mediação de
conflitos (mínimo de 30 min) =
3 créditos

Participação em cursos de
formação em temas correlatos
à resolução de conflitos (ADR´s,
Liderança) e afins = 1/4 de
crédito

Cada hora = 1/2 crédito (8
horas = 1 dia de formação = 5
créditos)

EDUCAÇÃO
Participação em evento sobre
o tema mediação de conflitos
(UC habilidades e/ou
Competências)

PARTILHA
Aula como professor
convidado em cursos
de formação (mínimo
de 2 horas) = 5 créditos

EDUCAÇÃO
Webinar´s ICFML (UC
Conhecimento) = 1 crédito

Evento de no mínimo 2 horas
= 1/2 crédito / Evento de 4
horas = 1 crédito / Evento de
um dia = 2 créditos

PARTILHA
Artigo relacionado à mediação
de conflitos (se publicadomínimo de 5000 caracteres) =
5 créditos

DPC créditos via
Educação e via Partilha
• O ICFML analisará as formações realizadas pelos seus Mediadores de modo a atestar a
conexão com a temática da Mediação de Conflitos e as suas competências.
• É objetivo do ICFML realizar protocolos com organismos de formação a definir a lista dos
organismos de formação que darão possibilidade de créditos para os Mediadores
Certificados.
• O Mediador certificado NÃO PRECISA enviar os comprovantes de créditos para o ICFML.
O ICFML, de forma aleatória fará um contato com mediadores certificados para
verificação do requisito sobre formação contínua.
• O ICFML aconselha a que o mediador certificado atualize regularmente o seu perfil no site
web com as informações DPC.

CÓDIGO DE CONDUTA DO MEDIADOR e
Processo ICFML de Avaliação de Conduta
Profissional
O mediador certificado ICFML segue o código de conduta do ICFML e
submete-se ao processo de avaliação de conduta profissional se um cliente
seu o desejar.

CÓDIGO DE CONDUTA DO MEDIADOR ICFML
• O Código de Conduta Profissional ICFML ("o Código") fornece
aos usuários de serviços de mediação uma declaração concisa
dos padrões éticos que podem ser esperados dos Mediadores
Certificados ICFML.
• Os usuários que acreditam que os padrões estabelecidos neste
Código não foram observados podem acionar o Processo de
Avaliação de Conduta Profissional ICFML.

Processo de Avaliação de Conduta Profissional - ICFML
• Alinhado com os procedimentos de avaliação de conduta profissional
adotados pelo IMI
• Os princípios da diligência, confidencialidade, independência,
neutralidade, imparcialidade, justiça e integridade, e demais princípios
definidos na legislação e no Código de Conduta Profissional do ICFML, são
vitais para o processo de mediação
• Os usuários dos serviços de mediação têm o direito de saber e confiar que
os Mediadores Certificados ICFML aderem rigorosamente a estes
princípios básicos. No improvável caso de uma falha, na observação do
Código de Conduta Profissional ICFML ("o Código") ou outro código de
conduta para o qual não exista um processo de avaliação de conduta
profissional, uma ou ambas as Partes da mediação conduzida por um
Mediador Certificado ICFML pode solicitar a avaliação da conduta do
Mediador, que será avaliada de forma independentemente conforme o
presente processo.

Certifiçação ICFML
• Mediadores
• Advogados na mediação
• Mediadores de recuperação de empresas
• Especialização online (Segundo semetre 2021)

• Consulte o site www.icfml.org para mais informações sobre
estas certificações

Uma rede
• https://icfml.org/eventos/encontro-anual/
• Todos os anos os mediadores certificados se encontram para
festejar o ano e para aprender juntos sobre as atualidades da
mediação no mundo
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JUNTOS no ICFML, idealizamos uma sociedade
onde FAZEMOS mudanças sustentáveis para
criar A DIFERENÇA no desenvolvimento e
prática da mediação, no mundo e em nós próprios.
Ana Maria Maia Gonçalves – Presidente e Fundadora

A certificação é o início, não o fim!
Contamos consigo para se desenvolver ao longo da vida, conosco no...

Para mais informações sobre a certificação envie email para
info@icfml.org

Direitos de autor sobre apresentações
• Esta apresentação é a propriedade de Ana Maria Gonçalves & François
Bogacz | ICFML
• Toda a utilização para fins pessoais ou profissionais deve sempre indicar a
proveniência da informação.
• Se utilizar um slide que o mesmo não tenha já alguma indicação deve
colocar no seu slide:
• Fonte: Ana Maria Gonçalves & François Bogacz www.icfml.org

• Se utilizar um slide que o mesmo já tenha alguma indicação deve colocar
no seu slide:

• Fonte: Ana Maria Gonçalves & François Bogacz www.icfml.org baseada em XXXXXXXX

• Obrigada

