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ANEXO 1 | Atividade 1 – Carta a si próprioTânia 
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ANEXO 2 | Atividade 2 – Autorretrato desenhado Tânia 
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ANEXO 3 | Atividade 3 – O meu currículo
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ANEXO 4 | Atividade 4 – Carta a si próprio Beatriz
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ANEXO 5 | Atividade 5 – A minha bandeira



131 

ANEXO 6 | Atividade 6 – Pedra sobre pedra 
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ANEXO 6.1 | Atividade 6 – Pedra sobre pedra 
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ANEXO 7 | Atividade 7 – Organiza-te 
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ANEXO 8 | Atividade 8 – As bibliotecas da minha cidade 
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ANEXO 9 | Atividade 9 – As minhas notas 
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ANEXO 10 | Atividade 10 – Carta a si próprio Catarina 
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ANEXO 11 | Atividade 11 – Autorretrato desenhado Catarina 
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ANEXO 12 | Atividade 12 – O meu sonho é…
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ANEXO 12.1 | Atividade 12 – O meu sonho é… (continuação) 
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ANEXO 13 | Atividade 13 – Qualidades e dificuldades
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ANEXO 14 | Atividade 14 – Organizando as minhas ideias
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ANEXO 14.1 | Atividade 14 – Organizando as minhas ideias (atividade de casa) 
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ANEXO 14.2 | Atividade 14 – Organizando as minhas ideias (atividade de casa – continuação)
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ANEXO 15 | Atividade 15 – Construção do meu projeto
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ANEXO 16 | Atividade 16 – O meu orçamento
 

 

 

 

 

  

 



146 

ANEXO 17 | Atividade 17 – A notícia (atividade de casa)
 

 



147 

ANEXO 18 | Atividade 18 – Carta a si próprio Catarina
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ANEXO 19 | Atividade 19 – Carta a si próprio Mónica
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ANEXO 20 | Atividade 20 - Autorretrato desenhado Mónica
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ANEXO 21 | Atividade 21 – Os meus sentimentos 
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ANEXO 22 | Atividade 22 – Tempo de qualidade
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ANEXO 23 | Inquérito Intermédio 1 - Beatriz
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ANEXO 23.1 | Inquérito Intermédio 1 - Beatriz (continuação) 
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ANEXO 23.2 | Inquérito Intermédio 1 – Beatriz (continuação)
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ANEXO 24 | Inquérito Intermédio 2 – Catarina 
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ANEXO 24.1 | Inquérito Intermédio 2 - Catarina (continuação)
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ANEXO 24.2 | Inquérito Intermédio 2 - Catarina (continuação)
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ANEXO 25 | Inquérito Intermédio 3 - Mónica
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ANEXO 25.1 | Inquérito Intermédio 3 - Mónica (continuação)
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ANEXO 25.2 | Inquérito Intermédio 3 - Mónica (continuação)
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ANEXO 26 | Inquérito Final - Catarina
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ANEXO 26.1 | Inquérito Final - Catarina (continuação)
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ANEXO 26.2 | Inquérito Final - Catarina (continuação)
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APÊNDICE 1 | Caraterização da vítima 

  
 

. 

VÍTIMA IDADE SEXO ESTADO CÍVIL FILHOS PROFISSÃO 

A 36 Feminino Separada 1 Desempregada 

B 14 Feminino Solteira 0 Estudante 

C 59 Feminino Solteira 0 Doméstica 

D 29 Feminino Divorciada 2 Baby-sitter  

E 48 Feminino Casada 2 
Funcionária 

Pública 

F 48 Feminino Separada 1 Desempregada 

G 47 Feminino Casada 2 Doméstica 

H - Masculino Divorciado 2 Empregado 

Tabela 1. Caraterização da vítima 

 

 

APÊNDICE 2 | Caraterização do agressor 

 

 

AGRESSOR 
CORRESPONDENTE À 

VÍTIMA 
IDADE SEXO 

RELAÇÃO ENTRE 

VÍTIMA - AGRESSOR 
PROFISSÃO 

A’ A - M Irmão Mecânico 

B’ B - M Ex-cônjuge - 

C’ C 37 M Padrasto Desempregado 

D’ D 37 M Ex-companheiro Desempregado 

E’ E - M Cônjuge Empregado 

F’ F 48 M Ex-companheiro Inspetor da PJ 

G’ G 48 M Cônjuge Estucador 

H’ H - F Ex-cônjuge Desempregada 

M – Masculino; F – Feminino. 

Tabela 2. Caraterização do agressor 
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APÊNDICE 3 | Caraterização do tipo de vitimação 

 

Tabela 3. Caraterização do tipo de vitimação 

 
 

VÍTIMA TIPO DE AGRESSÃO 

DURAÇÃO 

DA 

AGRESSÃO 

LOCAL DA 

AGRESSÃO 

PRESENCIADA 

POR 

MENORES 

QUEIXA/ 

DENÚNCIA 

OUTRAS 

ENTIDADES 

A 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos físicos; Maus 

tratos psíquicos; Ameaça/coação; 

Injúrias/difamação). 

9 anos 
Residência 

Comum 
Sim Sim - 

B 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos psíquicos; 

Ameaça/coação). 

- 
Residência 

Comum 
Não Não - 

C 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos físicos; Maus 

tratos psíquicos); Crimes contra as 

pessoas: vida ou integridade física 

(Ofensa à integridade física 

simples; Ofensa à integridade 

física grave); Crimes contra as 

pessoas: liberdade pessoal 

(Ameaça/coação). 

3 Anos 
Residência 

Comum 
Não Sim - 

D 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos psíquicos; 

Ameaça/coação). 

1 Mês 
Residência 

Comum 
Não Não - 

E 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos físicos; Maus 

tratos psíquicos). 

12 anos 
Residência 

Comum 
Sim Não Não 

F 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos físicos; Maus 

tratos psíquicos; Ameaça/coação; 

Injúrias/difamação). 

- 
Residência 

Comum 
Não Não - 

G 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos psíquicos; 

Ameaça/coação; 

Injúrias/difamação). 

6 anos 
Residência 

Comum 
Sim Não - 

H 

Violência Doméstica: sentido 

estrito (Maus tratos físicos; Maus 

tratos psíquicos; Ameaça/coação; 

Injúrias/difamação); 

Crimes contra o património (furto); 

Crimes contras as pessoas 

(difamação). 

9 anos 
Residência 

Comum 
Não Não Sim 
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APÊNDICE 4 | Apoios da Vítima 
 

Tabela 4. Apoios da vítima 

 

 

VÍTIMA GRAU DE RISCO 
APOIOS 

PEDIDOS/NECESSÁRIOS 
APOIOS PRESTADOS REDE DE APOIO 

A Elevado 
Apoio Psicológico 

Apoio Social 

Apoio Jurídico 

Apoio Emocional 

Apoio Psicológico 

Apoio de 

familiares 

B Elevado Apoio Psicológico Apoio Psicológico 
Apoio de 

familiares 

C Elevado 

Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 

Apoio Social 

Apoio Jurídico 

Apoio Psicológico 

Apoio Social 

Sem apoio 

D Baixo 
Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 
Apoio Psicológico 

Apoio de 

familiares e 

amigos 

E Elevado 
Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 

Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 

Apoio de 

familiares e 

amigos 

F Moderado Apoio Psicológico 
Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 
Sem apoio 

G Moderado 
Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 

Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 

Apoio de 

familiares 

H Elevado 

Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 

Apoio Social 

Apoio Psicológico 

Apoio Jurídico 
Apoio de amigos 



168 

APÊNDICE 5 | Carta a Si Próprio 

 

 

Objetivos: Levantamento de expectativas individuais, compromisso consigo próprio, perceção de 

si, autoconhecimento, sensibilização, reflexão, auto-motivação. 

 

Material: Envelope, folha, caneta 

 

Procedimentos: 

 

Individualmente, cada participante escreve uma carta a si próprio, como se estivesse a 

escrever ao seu(sua) melhor amigo(a) . Assuntos a abordar na carta: como se sente no 

momento, o que espera do projeto de mediação, como espera estar pessoal e profissionalmente 

daqui a 30 dias. Destinar o envelope a si próprio (nome e endereço completo para remessa). O 

dinamizador recolhe o envelope e, após 45 dias aproximadamente, remete/entrega ao 

participante. 
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APÊNDICE 6 | Autorretrato Desenhado 

 

 

 

Objetivos: Promover uma autorreflexão individual. 

 

Material: Folha com o boneco, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O dinamizador pede que o participante responda, por escrito, às solicitações que são feitas: 

 Escrever o seu lema de vida no balão que sai da boca do boneco; 

 Escrever os três valores que estão sinalizados pela seta que sai do coração do boneco; 

 Na mão esquerda, escrever algo que gostaria de receber; 

 Escrever uma meta que deseja alcançar. 

 

Para finalizar, o dinamizador pede que o participante faça a apresentação de seu "eu" 

representado no boneco. 
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QUEM SOU EU? 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meu lema é: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_. 

Os meus valores (três): 

________________________; 

 ________________________; 

 

________________________. 

Eu gostaria de receber ________________ 

___________________________________

___________________________________

__________________________________. 

META 

O meu objetivo é ____________________ 

___________________________________

___________________________________

__________________________________. 
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APÊNDICE 7 | O meu currículo 

 

 

Objetivos: Questionar os parâmetros que constam de um currículo e alcançar a sua 

compreensão. Levantamento das competências do participante. 

 

Material: Cartões de cartolina de cores diferentes (amarelo, verde, azul e laranja); Caneta. 

 

Procedimentos: 

1ª Fase: Questionar o participante sobre o que será importante referir no currículo, para que 

este saiba identificar os parâmetros e as competências que possuí e que terá de expor. 

Preencher os cartões com as respetivas informações, sendo que os cartões amarelos serão 

referentes aos dados pessoais, os cartões verdes estarão associados à formação, os azuis à 

experiência profissional e os laranja serão destinados a alguma informação complementar. 

2ª Fase: Organizar os cartões de acordo com a ordem dos tópicos no currículo e com a 

cronologia dos eventos. 

3ª Fase: Conversar sobre os dados que o participante expôs e refletir sobre as suas 

competências. 
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APÊNDICE 8 | Minha bandeira 

  

Objetivo: Auxiliar o adolescente a identificar suas habilidades e deficiências. 

 

Material: Folha com bandeira, caneta e perguntas. 

 

Procedimentos: 

1. Dê ao participante uma folha com o desenho de uma grande bandeira dividida em seis 

partes iguais. 

 2. Leia as 6 perguntas que estão abaixo. 

 3. Diga ao participante que vai fazer a sua própria bandeira. 

 4. Peça que preencha os quadros da bandeira obedecendo à numeração (Retângulo 1 - 

resposta da questão 1, e assim por diante) 

 5. Dê alguns minutos para essa tarefa. 

 6. Quando terminar, peça para falar sobre o que escreveu na bandeira. 

  

Perguntas:  

1. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida até agora? 

 2. O que mais gosta na sua família? 

 3. O que mais valoriza na vida? 

 4. Cite três qualidades suas. 

 5. O que gostaria de melhorar em si mesmo? 

 6. Qual é o seu maior sonho ou aspiração? 

 

Discussão e reflexão: Qual a pergunta que considerou mais difícil de responder? Porquê? Já 

tinha parado para pensar nessas coisas antes? O que aprendeu sobre si mesmo?
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Nome: _______________________________________________________ 

Idade: ______ 
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APÊNDICE 9 | Pedra sobre Pedra 

 

Objetivos: Consciencializar a jovem para a relação que existe entre os objetivos que pretende e a 

necessidade de desenvolver estratégias e comportamentos em conformidade; Rever com a jovem os 

objetivos da sessão anterior, pretendendo-se que ela fale sobre situações concretas em que determinadas 

regras podem contribuir e melhorar o que pretende atingir. 

 

Procedimentos: 

 

Vais construir uma pequena torre. Para isso temos algumas peças que deverão ser colocadas umas 

por cima das outras para assim se irem construindo os vários pisos. O edifício será construído por etapas 

e as peças terão de ser conquistadas através da boa realização de tarefas. Para cada piso terás 3 peças 

à tua disposição, às quais correspondem a realização de 3 tarefas. No entanto, só uma será obrigatória, 

pelo que podes escolher quantas peças tentarás conquistar em cada fase da construção da torre. 

De salientar que as peças não se colocam sobrepostas na mesma posição mas na perpendicular. 

 

Pergunta-se de seguida quantas tarefas pretende realizar para o 1º piso, número que deverá ficar 

logo registado pelo técnico. 

 

Para o 1º piso terá que realizar as seguintes tarefas: 

 Contar um episódio da sua vida com a mãe. 

 Desenhar numa folha de papel uma estação do ano. 

 Fechar os olhos e descrever a sala em que se encontra. 

 

No final da(s) tarefa(s) entrega-se o nº de peças correspondente ao nº de tarefas bem sucedidas. 

 

Para a construção do 2º piso, procede-se da mesma maneira: 

 Recordar um momento em que tenha tido dificuldade em tomar uma decisão.  

 Desenhar um símbolo com que se identifica numa folha de papel. 

 Descrever de memória uma das suas salas de aula/formação.  

 

Para a construção do 3º piso, procede-se da mesma maneira: 

 Recordar uma situação em que sinta que tomou uma atitude correta. 

 Desenhar numa folha de papel um animal que o caracterize. 
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 Descrever de memória o percurso que fez até ao local em que se encontra indicando 

alguns pormenores em que tenha reparado (pessoas, carros, edifícios). 

 

Para a construção do 4º piso, procede-se da mesma maneira: 

 Recordar uma situação em que foi elogiado e outra em que foi castigado. 

 Desenhar numa folha de papel uma mensagem sobre a tarefa que está a fazer. 

 Criar um nome para a atividade que está a fazer. 

 

No final de todas as tarefas estarão construídos os vários pisos, com mais ou menos peças. 

 

 

Desenvolvimento do tema 

 

Terminada a tarefa, prossegue-se com a reflexão sobre a dinâmica realizada. Pretende-se debater a 

necessidade de refletir que para se atingir determinadas metas, para se fazerem conquistas na vida, para 

se progredir, é necessário respondermos a alguns desafios e alcançar objetivos. Por outro lado, é 

importante que a jovem se consciencialize que para conseguir o que pretende, terá de corresponder a 

várias tarefas e compromissos da sua parte para que a evolução decorra de forma gradual e de forma 

positiva, o que é comum ao seu processo de crescimento e responsabilização pessoal noutros momentos 

da vida de cada um.  

 

 

Para dinamizar a discussão a mediadora pode socorrer-se de perguntas como: 

 Foi difícil conquistar as várias peças? 

 Como te sentiste de cada vez que recebeste novas peças?  

 A que sabe realizar uma tarefa com sucesso? 

 Em que pensaste quando optaste pela realização de uma ou mais tarefas por cada piso? - Com 

uma só tarefa conseguiste uma torre consistente? Porquê?  

 As torres estão todas iguais? Ficaria melhor com mais peças ou é igual? Achas que a vossa 

construção é sólida? 
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APÊNDICE 10 | Organiza-te! 

 

Objetivos: Contextualizar o participante para a necessidade de organizar o seu tempo diário, 

para melhor desempenhar as tarefas que se propôs executar. Criar um plano de estudo 

semanal. 

 

Material: Folha, caneta, agenda. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deverá preencher refletir sobre o tempo que dispensa por dia para as 

diferentes atividades apresentadas na lista, preenchendo os espaços adequados. Depois desta 

fase, deverá organizar o seu calendário com as atividades mais importantes, de forma mais 

geral, especificando cada uma das mesmas num programa semanal. Posto isto, criará um plano 

diário de estudo/lazer. 
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(Atividade retirada a 28 de Janeiro de 2013 do site:  

http://www.studygs.net/portuges/schedindex.htm) 

 

Calendário Geral (visão macro) 

 

Num calendário coloca as datas importantes (testes, trabalhos, interrupções, feriados, dias 

de estudo).  

 

Este calendário dar-te-á uma visão mais geral do que tens pela frente, podendo mapear e 

planear o teu progresso, por isso, coloca-o num sítio bem visível. 

 

Programa Semanal (visão micro) 

 

Preenche o teu horário semanal com as horas que vais dispensar para a escola, para as 

viagens, para o sono, para comer e arrumar, para o teu lazer, e por fim, para estudar. Este é o 

ORGANIZANDO O MEU TEMPO 

24h 

Determine como usa o seu tempo 

Especifique o tempo que gasta com as 

seguintes atividades: 

 
___ Horas na sala de aula 

___ Tempo de estudo 

___ Dormir 

___ Família 

___ Transportes (escola,…) 

___ Exercício Físico 

___ Cuidado pessoal 

___ Preparação da refeição/comer/arrumar 

___ Relaxar sozinho 

___ Socializar com os amigos 

 

http://www.studygs.net/portuges/schedindex.htm
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tempo planeado, aquele que planeias gastar, mas como a vida não segue sempre o seu curso 

normal, podem surgir imprevistos e talvez tenhas que mudar um pouco o teu programa 

semanal. A estas mudanças associamos o programa semanal real. Também podes avaliar se 

estás a cumprir o que planeaste, por isso deves responder sempre a estas perguntas: 

 

 Estás a usar o teu tempo de forma a melhor obteres os teus objetivos? 

 Estás a estudar quando dissestes que estarias? 

 Consegues identificar momentos em que poderias utilizar o teu tempo de uma melhor 

forma? 

 

Programa diário ou “Lista de Atividades” 

  

Esta é uma forma mais específica de te organizares. Depois de planeares as tuas atividades 

por semana, crias uma grelha do teu dia, ou então uma lista do que fazer, para que não te 

escape nada. Eis alguns conselhos sobre o que deves ter em atenção: 

 

 Deves planear com antecedência, ou seja, na noite anterior, ou logo pela manhã.  

 Deves incluir tudo o que pretendes fazer durante esse dia, mesmo que sejam pequenas 

tarefas de casa ou de escola. 

 Tenta ao máximo seguir aquilo que planeaste, para te sentires com a missão cumprida. 

 

Quais os benefícios de te organizares? 

 

Os planos escritos são como um compromisso, sendo mais fácil gerir as tuas 

responsabilidades, tarefas e diversão. 

É mais fácil para completares as tarefas planeadas. 

E, uma das razões mais importantes, é o facto de conseguires organizar o teu estudo, não 

deixando tudo para a última hora, ou seja, no dia antes dos testes. 
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APÊNDICE 11 | As bibliotecas da minha cidade! 

 

Objetivos: Dar a conhecer ao participante locais alternativos de estudo, onde se possa sentir 

à vontade e num ambiente calmo. Refletir sobre os locais e as suas características, recorrendo 

às questões apresentadas. 

 

Material: Folha, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante terá acesso à tabela onde estão descritos as bibliotecas da cidade de Braga, 

juntamente com a sua localização e horário. Deverá refletir sobre estes locais, tendo em conta a 

localização da sua escola e da sua casa. As questões servirão para ajudar o participante a 

visualizar o seu plano de estudo nestes locais, criando uma possível rotina na biblioteca 

escolhida pelo mesmo. 



180 

As bibliotecas da minha cidade! 

 

Sei onde ficam todas as bibliotecas que estão na tabela acima?________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Que biblioteca fica mais próxima da minha escola?_________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Que horário pode ser o melhor para mim?_______________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Posso frequentar alguma das bibliotecas ao sábado?_____. Qual?______________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Gostaria de estudar na biblioteca ao sábado?_____________________________________.  

 

O que posso fazer para o conseguir?____________________________________________ 

Biblioteca Morada Horário 

Biblioteca Pública de Braga 
Largo do Paço 

4704-553 BRAGA 

Segunda a sexta:  

9h00 às 12h30 

14h00 às 17h30 

Biblioteca Lúcio Craveiro da 

Silva 

Rua de São Paulo, 1 

4700-042 Braga 

Segundas e Sábados:  

9h30 às 12h30 

14h00 às 18h00 

Terça a Sexta:  

9h00 às 20h00 

Biblioteca Edifício dos 

Congregados 

Edifício dos Congregados  

Avenida Central, n.º 100, 

4710 - 299 Braga 

Segunda a sexta:  

9h30 às 12h30 

14h00 às 18h00 
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______________________________________________________________________. 

 

O que me pode impedir de estudar na biblioteca?__________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Como posso ultrapassar esse(s) contratempo(s)?___________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

Posso estudar na biblioteca da minha escola?___________. Não estudo 

porque_________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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APÊNDICE 12 | As minhas notas! 

 

Objetivos: Aferir o percurso académico do participante.  

 

Material: Folha, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deverá preencher a tabela com as notas dos testes que fez ao longo dos três 

períodos do ano letivo. Depois de ter preenchido com os dados que possui no momento, deverá 

refletir sobre o seu percurso, sobre os seus métodos de estudo e o tempo que dedica ao 

mesmo, tentando compreender se estará adequado ou não, face aos resultados que apresenta. 
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As minhas notas! 

 

Disciplinas 1º Período 2º Período 3º Período 

Língua Portuguesa       

Inglês       

Francês       

Matemática       

Ciências Naturais       

Físico-Química       

História       

Geografia       

EMRC       
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APÊNDICE 13 | Caso Verdade 

 

Objetivos: Os participantes respondem a perguntas sobre suas crenças e sentimentos. 

 

Material: Cartões preparados, cada um com uma pergunta. 

 

Procedimentos: 

 

O dinamizador coloca os cartões na mesa e virados para baixo. Explica que cada cartão tem 

uma pergunta no verso e convida o participante a pegar num cartão. Depois de ler a pergunta 

deve responder tão sinceramente quanto puder. Sugere-se que, se não se sentir em condições 

de responder à pergunta, poderá trocá-la por outra. 

 

 

Perguntas: 

 

O que sabe fazer melhor? 

Se ganhasse a lotaria, o que faria com o dinheiro? 

Qual foi o momento mais feliz da sua vida? 

Onde gostaria de estar agora? 

O que é que o(a) faz rir? 

Se você pudesse ser outra pessoa, quem gostaria de ser? 

O que gostaria de poder fazer, mas não pode? 
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APÊNDICE 14 | Qualidades e Dificuldades 

 

Objetivos: Autorreflexão sobre as qualidades e dificuldades que o participante tem/enfrenta. 

Promoção da autoconfiança e segurança do participante. 

 

Material: Folha e caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deve refletir sobre as suas qualidades e dificuldades, preenchendo os 

espaços em branco na folha com as duas máscaras. A máscara feliz representa as qualidades e 

a máscara triste representa as dificuldades. 

Depois de preenchida a folha, o dinamizador deverá questionar o participante sobre o 

escrito, para que haja uma consciencialização da importância da pessoa em causa, tanto nas 

suas qualidades, como dificuldades. É importante que haja um trabalho de desconstrução das 

problemáticas sublinhadas pelo participante no tópico das dificuldades. 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

QUALIDADES 

DIFICULDADES 



187 

APÊNDICE 15 | Organizando as minhas ideias 

 

Objetivos: Decompor as ideias do participante, respondendo a certas questões que ajudaram a 

criar um plano mais realista.  

 

Material: Cartões, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deverá refletir sobre as ideias que pretende explorar no futuro. Depois desta 

reflexão, ser-lhe-ão dados cartões de cartolina onde deverá responder às seguintes questões: “De 

quê?”; “Como?”; “Onde?”; “Quando?”; “Com quem?”; “O que tenho que fazer para o 

conseguir?”. Estas questões pretendem que o participante coloque no papel as suas ideias, 

questionando-se sobre a exequibilidade das mesmas. 
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De quê?  Como? 

   

Onde?  Quando? 

   

Com quem?  O que tenho que fazer para o 

conseguir? 
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APÊNDICE 16 | Construção do meu projeto 

 

Objetivos: Analisar os aspetos que o participante tem em mente e refletir sobre a pertinência dos 

mesmos. Criar um projeto de intervenção com o participante.  

 

Material: Folha, caneta, computador, carta apresentação. 

 

Procedimentos: 

 

 O participante deverá escrever uma carta de apresentação acerca das suas ideias e da 

pertinência das mesmas no contexto das instituições a que se destina a mesma carta. Deverá 

refletir, dessa forma, sobre as várias alternativas para o seu projeto e concluir qual será o melhor 

local para começar a implementar a sua ideia. Posteriormente a esta fase, deverão ser 

organizadas as restantes questões subjacentes ao tema, como por exemplo, o que cultivar, com 

quem e em que altura, para que quando surja a oportunidade, sejam apresentadas de forma 

eficiente ao possível dinamizador deste projeto. 
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As instituições/escolas que posso contactar: 

 

Quando olho para esta lista de instituições/escolas, qual penso que será a que me dará uma 

resposta positiva? Porquê?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Qual penso que me dará uma resposta negativa? Porquê? ____________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

Sinto-me mais confiante em contactar primeiro o/a _________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Qual é a maior vantagem da minha ideia/projeto? __________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Instituição/Escola Morada Contacto 

Instituto Monsenhor Airosa 

Rua Monsenhor Airosa 
4704 - 537 Braga 

 

Telefone: 253 204 150 

E-mail: imairosa@imairosa.pt 

E.B. 1 de Semelhe 
Eb1 Braga n.º 28 

Ardegães - Semelhe 
4700 - Braga 

Telefone: 253 691 796 

E-mail: info@eb1-braga-

n28.rcts.pt 

E.B. 1 de Parada (E.B. 1 

de Rua de Cima) 

Rua de Cima, Parada de 

Tibães 

4700-765 Braga 

Telefone: 253 625 537 

E-mail: info@eb1-rua-

cima.rcts.pt 

 

mailto:imairosa@imairosa.pt
mailto:info@eb1-fares.rcts.pt
mailto:info@eb1-fares.rcts.pt
mailto:info@eb1-rua-cima.rcts.pt
mailto:info@eb1-rua-cima.rcts.pt
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APÊNDICE 17 | O meu orçamento 

 

Objetivos: Organizar o seu projeto tendo em conta os gastos que terá com o mesmo. Refletir 

sobre as diferentes e futuras etapas do projeto. 

 

Material: Folha, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deverá ponderar orçamentos para os diversos produtos que necessitará 

durante o projeto, consultando diferentes preços e locais de venda, para que seja escolhido o 

mais acessível. Dessa forma poderá ser pedido o apoio a instituições, mostrando um plano bem 

elaborado e um orçamento mais em conta. Este exercício permitirá ao participante refletir sobre 

as fases que se seguem no projeto.
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O meu orçamento 

 

Produto Preço 
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APÊNDICE 18 | Os meus sentimentos 

 

Objetivos: Analisar os sentimentos que o participante descreveu na atividade “Carta a si 

próprio”, de forma a compreender o porquê da sua existência e a melhor maneira de os 

transformar, caso sejam negativos. Reflexão sobre os momentos em que os mesmos 

sentimentos surgem e o que o participante poderá fazer face a essas situações. 

 

Material: Folha, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deverá refletir sobre os sentimentos que descreveu anteriormente, na 

atividade “Carta a si próprio”, fazendo uma lista de todas as razões que o levam a sentir-se 

dessa forma. Depois desta lista feita, deverá pensar em formas de contornar esses mesmos 

sentimentos, descrevendo alternativas para as situações que anteriormente descreveu. 

Depois de refletir sobre o assunto, o participante deverá ser incitado a conversar sobre o 

mesmo com o dinamizador. 
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Sinto-me ___________________ porque: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

O que posso fazer para mudar este sentimento? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Sinto-me ___________________ porque: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

O que posso fazer para mudar este sentimento? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE 19 | Tempo de qualidade 

 

Objetivos: Refletir sobre o que o participante gostaria de fazer com os seus filhos/amigos, para que 

consiga compreender em que aspetos poderia melhorar, tendo consciência da mudança que poderá estar 

ao seu alcance. 

 

Material: Folha, caneta. 

 

Procedimentos: 

 

O participante deverá escrever o que considera ser uma tarde bem passada com os seus 

filhos/amigos. Depois, deverá refletir sobre o que o impede de concretizar essa mesma tarde, fazendo 

uma lista do que conseguiria mudar para que isso acontecesse. Dessa forma, mesmo com as atividades 

do dia-a-dia que não se podem ignorar, como emprego ou escola, conseguiria criar um espaço de tempo 

durante a semana para dedicar tempo às pessoas importantes da sua vida. 
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Uma tarde bem passada com os meus filhos seria… 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

O que me impede de estar com os meus filhos da forma que gostaria? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

O que posso fazer para alterar um pouco esta realidade? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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APÊNDICE 20 | Ficha de Sessão 

 

Data: ___/___/______ Hora de Início: ______ Hora de Fim: ______ 

Nome: _________________________________________________________________ 

   

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 

A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 

mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

 

 

MELHORAR 

 

 

Próxima Sessão: ___/___/____ 

 

 

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), qualifique a sessão com a vítima, tendo em conta as afirmações: 
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APÊNDICE 21 | Inquérito intermédio 

    

Data: ___/___/______ 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

O PROJETO DE MEDIAÇÃO E A MEDIADORA 

 

Nada  Pouco  Bastante 
Sem 

Opinião 

Quando o projeto de mediação me foi apresentado, percebi bem do que se 

tratava 

 
     

 

Descreva o que não compreendeu no momento da apresentação._______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quando o projeto de mediação me foi apresentado senti que poderia ser 

benéfico 

 
     

 

Descreva em que aspeto(s) poderia ser bom para si fazer parte deste projeto._______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Sinto que a mediadora compreende os meus problemas       

 

Descreva uma situação em que sentiu que a mediadora não compreendeu os seus problemas.__________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que a mediadora diz é simples e fácil de compreender para mim       

 

Descreva uma situação em que não compreendeu o que a mediadora dizia/pedia.___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

A mediadora dá-me espaço para refletir sobre as questões que apresento 

durante as sessões 

 
     

 

Descreva uma situação em que a mediadora não lhe deu espaço para pensar.______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 21.1 | Inquérito intermédio (continuação) 

 

 

 

 Sim Não 

A mediadora ajudou a tornar mais simples o meu problema   

A mediadora deu a sua opinião para resolver o meu problema   

A mediadora compreendeu bem o que eu quis dizer   

A mediadora mostrou-se uma pessoa atenta e interessada nos meus problemas   

A mediadora conseguiu transmitir-me confiança   

SESSÃO DE MEDIAÇÃO E OBJETIVOS PESSOAIS 

 

Nada  Pouco  Bastante 
Sem 

Opinião 

Nas sessões de mediação sinto-me à vontade para expor os meus problemas       

 

Descreva um episódio em que não se sentiu à vontade para contar os seus problemas. ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Sinto que o tempo que dura as sessões normalmente é o suficiente para tudo 

o que é necessário 

 
     

 

Descreva um episódio em que o tempo da sessão não foi adequado.______________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

As atividades que faço nas sessões vão de encontro aos meus objetivos       

 

Descreva um episódio em que as atividades não foram apropriadas. _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Sinto que estou no caminho certo para alcançar os meus objetivos       

 

Como é que mediação pode ajudá-la a melhorar os seus objetivos, desde agora em diante?_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 21.2 | Inquérito intermédio (continuação) 

 

 

 

Gostaria de acrescentar alguma coisa mais? Pode fazê-lo! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 Muito obrigada pela sua colaboração. 

O ESPAÇO DE MEDIAÇÃO 

 

Nada  Pouco  Bastante 
Sem 

Opinião 

Sinto-me à vontade no espaço reservado para o atendimento no GAV       

 

Descreva uma situação onde não se sentiu à vontade no Gabinete de Apoio à Vítima.__________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

O facto de estarem outras pessoas na sala não me incomoda       

 

Descreva uma situação em que se sentiu desconfortável por outras pessoas estarem na sala.____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 22 | Inquérito Final 

    

Data: ___/___/______ 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

O PROJETO DE MEDIAÇÃO E A MEDIADORA 
 

Nada  Pouco  Bastante 
Sem 

Opinião 

O projeto de mediação tornou-se o que eu pretendia       
 

Descreva um momento em que sentiu que o projeto de mediação não era o que desejava.______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Senti, em algum momento, que o projeto de mediação estava 
comprometido 

 
     

 
Descreva uma situação em que sentiu que o projeto de mediação não estava a correr bem._____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
As minhas expetativas sobre o projeto de mediação concretizaram-se 
positivamente 

 
     

 
Descreva uma situação em que as suas expetativas não foram realizadas.__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Sentia que a mediadora compreendia os meus problemas       

 
Descreva uma situação em que sentiu que a mediadora não compreendeu os seus problemas.__________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

A mediadora deu-me espaço para refletir sobre as questões que 
apresentei durante as sessões 

 
     

 
Descreva uma situação em que a mediadora não lhe deu espaço para pensar.______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 22.1 | Inquérito Final (continuação) 

 Sim Não 

A mediadora ajudou a tornar mais simples o meu problema   

A mediadora deu a sua opinião para resolver o meu problema 
 

 

A mediadora compreendeu bem o que eu quis dizer 
 

 

A mediadora mostrou-se uma pessoa atenta e interessada nos meus problemas   

A mediadora conseguiu transmitir-me confiança 
 

 

SESSÃO DE MEDIAÇÃO E OBJETIVOS PESSOAIS 
 

Nada  Pouco  Bastante 
Sem 

Opinião 

Nas sessões de mediação sentia-me à vontade para expor os meus 
problemas 

 
     

 
Descreva um episódio em que não se sentiu à vontade para contar os seus problemas.________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Senti que o tempo que duraram as sessões normalmente era o 
suficiente para tudo o que era necessário 

 
     

 
Descreva um episódio em que o tempo da sessão não foi adequado.______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
As atividades que fiz nas sessões iam de encontro aos meus objetivos       

 
Descreva um episódio em que as atividades não foram apropriadas. _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Senti que estava no caminho certo para alcançar os meus objetivos       
 
Como é que mediação ajudou a realizar os seus objetivos?_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 22.2 | Inquérito Final (continuação) 

 

 

Se pudesse mudar algo nas sessões de mediação, o que mudaria? O que faria de forma diferente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Muito obrigada pela sua colaboração 
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Diários de Bordo Tânia 

APÊNDICE 23 | Ficha de Sessão 1 

 

Data: 10/12/2012 Hora de Início: 17h40 Hora de Fim: 18h 

Nome: Tânia 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Tânia chegou ao gabinete acompanhada da filha. Depois de conversar com a Beatriz, conversei 

também com a Tânia, que está interessada em fazer parte do projeto de mediação. O que ficou 

combinada com as duas seria trabalhar separadamente com elas e depois restaurar a comunicação 

entre mãe e filha. A Tânia mostrou-se recetiva a esse processo, não apresentando mais nenhum 

problema que gostaria de tratar. Talvez voltemos a este assunto na próxima sessão. 

 

 

MELHORAR 

Criar uma relação de confiança com a Tânia, para facilitar a comunicação e o processo de 

mediação. 

Ver o processo da Tânia. 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 18/01/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 24 | Ficha de Sessão 2 

 

Data: 10/01/2013 Hora de Início: 17h30 Hora de Fim: 17h40 

Nome: Tânia 

 

   

 

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

Da mesma forma que a conversa com a Beatriz não foi considerada uma sessão de mediação, a 

conversa com a Tânia também foi de cariz informal. 

A Sandra esteve a conversar com a Tânia enquanto eu estava com a Beatriz e, quando terminei, a 

Sandra pediu-me para conversar também com a mãe. Dessa conversa surgiu a necessidade da 

Tânia trabalhar o seu currículo, a procura ativa de emprego e a postura numa entrevista de 

emprego. Depois de esclarecermos estas necessidades, confirmei com a Tânia a sessão na data 

anteriormente combinada, sendo esta uma sessão destinada a conhecer a história de vida da Tânia. 

A Tânia estava muito em baixo. 

 

 

MELHORAR 

A Tânia ainda está muito introvertida e não comunica muito comigo. Julgo que não confia em mim e 

nas minhas capacidades enquanto técnica. 

Criar materiais para dinamizar a próxima sessão, pois talvez o recurso a atividades que lhe facilitem 

compreender os seus dilemas, a tornem mais comunicativa e confiante nas minhas capacidades. 

 

   

 

  Próxima Sessão: 18/01/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 25 | Ficha de Sessão 3 

 

Data: 16/01/2013 Hora de Início: 17h00 Hora de Fim: 17h40 

Nome: Tânia 

 

   

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

 

Esta não foi uma sessão de mediação, foi uma conversa informal. A Tânia veio buscar a Beatriz e 

acabamos por nos sentar a conversar, pois a Tânia está com dificuldades a pagar as contas e a 

renda da casa. Isso deixa abatida. A Tânia contou-me um pouco da sua história de vida, como o pai 

sempre a condicionou e como não tinha uma boa relação com ele. Esta questão perturba-a pois é 

por causa desta má relação que não tem confiança em si e nas suas capacidades. Falou-me 

também da sua relação com o atual namorado e a história de como conheceu a mãe dele. Já 

namoravam quando a Tânia foi a uma reunião com familiares de pessoas com dependências (por 

causa do ex-companheiro que era viciado em drogas). Contou a sua história com o namorado e toda 

a gente a felicitou, até a mãe do namorado que também estava lá. A Tânia virou-se para a senhora e 

disse-lhe que o rapaz de quem falará era o seu filho. Depois da primeira reação (uma vez que a 

Tânia é mais velha 10 anos que o namorado), as coisas até se encaminharam e a mãe do namorado 

ligou-lhe no Natal para lhe desejar uma boa quadra festiva e a convidá-la para um café. Parece que 

se dão bem. A relação com o namorado também é estável e, segundo o relato da Tânia, ele apoia-a 

e fá-la sentir-se bem com ela própria. A Tânia acha que a Beatriz tem ciúmes dela com o namorado 

(o que poderá ser um assunto a abordar nas sessões que teremos em conjunto). 

A Tânia está grávida mas já tomou uma decisão e vai abortar. O namorado apoia-a, pois esta a 

estudar e não sente que este seja o melhor momento para ter um filho. A Tânia contou à Beatriz que 

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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está grávida e que está a pensar abortar (a Tânia disse-me que a Beatriz sempre quis um irmão 

portanto não sei até que ponto foi positivo contar-lhe da gravidez e do aborto). 

Depois desta conversa, voltei a relembrar que tínhamos sessão marcada para o próximo dia 18 de 

janeiro. 

 

MELHORAR 

A Tânia tem pouca autoestima e autoconfiança. Teremos que trabalhar estas questões na vertente 

profissional, pois julgo que a ajudará a compreender que ela não é o que o pai a fez acreditar que 

ela era. 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 18/01/2013 
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APÊNDICE 26 | Ficha de Sessão 4 

 

Data: 18/01/2013 Hora de Início: 14h30 Hora de Fim: 16h30 

Nome: Tânia 

 

   

 1 2 3 4 5 D.Q. 

A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 

mais que uma vez 
 

 
    

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

 

Começamos por conversar sobre o que se tinha passado na vida da Tânia. O pai agredia a mãe, a 

Tânia pensou em fazer queixa mas disseram-lhe que devia ser a vítima a queixar-se. Com 20 anos 

ouviu os pais a discutirem por causa dela. Durante a conversa a mãe disse que ela ainda saia de 

casa e o pai respondeu que não lhe interessava se ela saísse ou não de casa. Depois de ouvir isto, a 

Tânia saiu de casa. O pai disse à polícia que ela era uma drogada fugitiva, o que levou a Tânia a ter 

muito receio de sair de casa, de ir à rua, fechando-se em casa, o que a fez entrar num estado de 

depressão e a recorrer a antidepressivos e calmantes (xanax). Teve uma relação com um angolano, 

pai da Beatriz, mas depois separou-se. Não mantém relação com o pai da filha, sendo que este 

também não fala com a Beatriz. Depois disto esteve 9 anos com outro companheiro, que viria a 

tornar-se drogado e alcoólico e foi vítima de violência, sendo que este ameaçou fazer mal à Beatriz, 

em algumas ocasiões. Depois de algum tempo juntos saíram do país e foram para Angola, estando 

hospedados na casa do pai do companheiro. Contou-me que passaram fome, que dormia ¾ horas e 

que a Beatriz também dormia pouco pois às 5h da manhã tinha que se por apé para ir para a 

escola. Neste tempo passado em Angola a Tânia ficou muito apática e afundou-se ainda mais na 

depressão, sendo que a Beatriz sentiu-se na necessidade de tomar conta dela. 

Depois desta conversa escreveu a carta da atividade “Carta a si próprio” e o “Autorretrato 

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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desenhado”. O lema da Tânia é a “honestidade”. Os três valores que a caraterizam são a 

“honestidade, sensibilidade e assertividade”. A Tânia gostava de receber “amor, atenção, carinho, 

respeito, amizade e valorização”. O seu objetivo é tornar-se “num ser humano capaz de lidar com as 

dificuldades do dia-a-dia sem desesperar, conseguindo ao mesmo tempo apoiar a Beatriz”.  

A sessão terminou com a análise do que a Tânia tinha escrito, sendo que marcamos uma próxima 

sessão para iniciarmos as atividades referentes aos seus problemas a nível profissional. 

 

MELHORAR 

Falar com a Tânia sobre os sentimentos que ela descreve na carta: “sinto-me encurralada”; “sinto 

medo de muitas situações”. 

Estar atenta à autoconfiança e autoestima da Tânia. 

 

   

 

  Próxima Sessão: 21/01/2013 
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APÊNDICE 27 | Ficha de Sessão 5 

 

Data: 21/01/2013 Hora de Início: 16h30 Hora de Fim: 18h30 

Nome: Tânia 

 

   

 1 2 3 4 5 D.Q. 

A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 

mais que uma vez 
 

 
    

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Tânia chegou ao gabinete ligeiramente indisposta. De manhã tinha ido ao hospital por causa do 

aborto. Começamos por falar sobre o assunto e a Tânia desabafou um pouco sobre a sua vida. 

Disse-me que a Beatriz desabafou sobre a sua vida. Disse-me que conversou com a Beatriz e que 

esta acha que é culpada pela mãe se ter envolvido com o agressor (uma vez que foi a Beatriz que 

perguntou se a mãe queria namorar com ele, num encontro que tiveram). A Tânia disse que já 

estava numa relação com ele antes de apresenta-lo à filha. Eu perguntei à Tânia se achou que a 

Beatriz se apercebeu disso na altura, uma vez que para ela era a primeira vez que se viam. A Tânia 

disse que ia conversar com a Beatriz e esclarecer a situação, contando-lhe que já estava com a tal 

pessoa antes do dia em que ela o conheceu. 

Perguntei-lhe porque se sentia encurralada e com medo (como dizia na carta), respondendo que 

como estava a atravessar uma fase má (a redução do RSI, a falta de emprego, as contas da casa, a 

Beatriz) não sabe por que caminho deve seguir e sente-se perdida e assustada. Quanto aos medos 

ela reporta-se à infância, onde foi vítima de um pai agressor e que a deitava muito abaixo. Estive a 

tentar chegar às bases do medo e não tive muito sucesso, mas creio que quando começarmos a 

trabalhar as questões das entrevistas e do local de trabalho, a Tânia vai ultrapassar os medos 

inerentes a estas questões, pois vai perceber que tem bastantes qualidades e capacidades. 

Quando passamos à atividade “O meu currículo” questionei a Tânia sobre o que deveria constar no 

currículo e estivemos a conversar sobre os parâmetros do mesmo. 

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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A Tânia apresentou as suas dúvidas e eu propus passar à fase seguinte, pois poderia ajudar a 

consolidar melhor as respostas, dando à Tânia os cartões para ela escrever o seu currículo. Ela fez 

uma formação quando trabalhava para o pai mas não se lembra de nada, pois esteve ao telemóvel o 

tempo todo. Questionei-a sobre o que ela achava ser mais pertinente fazer e ela disse que se lhe 

pedissem para ela fazer aquilo que supostamente aprendeu na formação, ela não saberia fazer e 

sentir-se-ia uma mentirosa. Depois de ponderar, resolveu retirar essa formação. No que concerne à 

experiência profissional a Tânia não sabia se devia colocar dois trabalhos que teve mas que dos 

quais não recebeu remuneração. Eu perguntei-lhe se tinha adquirido experiência e ela disse que sim. 

Voltei a questionar se seria ou não pertinente mencionar e ela disse que sim.  

Depois confidenciou-me que se sentia culpada por não ter trabalhado um ano pois estava mais em 

baixo (depressiva) em Angola. Eu coloquei o seguinte cenário: “Imagine que a Tânia é uma terapeuta 

e eu sou a sua paciente. Digo-lhe que me sinto culpada por não ter trabalhado por estar com uma 

depressão. O que me diria a Tânia?”. A Tânia respondeu que eu não tinha culpa, que tinha que 

ultrapassar a situação. Mas como ela é muito perfeccionista não consegue interiorizar isso. 

Depois de escrever os cartões todos, montou os cartões pela ordem em que surgem no currículo. 

Pedi para me explicar o porquê daquela ordem e a Tânia respondeu que os acontecimentos 

(formações e empregos) mais recentes são colocados em primeiro. 

No final olhou para o resultado e confidenciou-me que quando esteve a fazer sozinha o currículo não 

tinha dado tanto valor à sua formação e experiência profissional. Gostou desta atividade pois ajudou-

a a perceber que já fez muito na vida. Disse-me que se sentiu bem em ver o currículo assim. 

 

MELHORAR 

Explorar um pouco mais a situação dos cainhos que a Tânia tem que enfrentar. 

Trabalhar melhor os medos e estar atenta a uma possível recaída na depressão (o aborto pode ser 

um fator facilitador de um estado de letargia). 

 

 

 

  Próxima Sessão: 28/01/2013 
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Diários de Bordo Beatriz 

APÊNDICE 28 | Ficha de Sessão 1 

 

Data: 20/12/2012 Hora de Início: 17h20 Hora de Fim: 17h40 

Nome: Beatriz 

 

   

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Beatriz teve consulta com a Sandra, esperando um pouco no fim para conversar comigo. A Sandra 

ficou connosco pois a Beatriz estava nervosa por ficar sozinha comigo. Depois de lhe explicar de 

forma clara o que pretendia com este projeto, estive a conversar com ela sobre o que gostaria de 

mudar na sua vida, o que não está bem, o que gostaria de fazer. A Sandra tinha saído para chamar 

a mãe, sendo que nesse momento a Beatriz disse-me que queria tirar melhor notas e gostava de ver 

o padrasto. Neste momento, percebi onde poderia trabalhar com a Beatriz. Quando a mãe chegou, 

conversamos um pouco, apresentei-lhe o projeto de mediação e perguntei-lhe se estaria disponível 

para ser mediada com a filha. Respondeu afirmativamente e que gostaria de melhorar a 

comunicação com a filha. Marcamos a próxima sessão com a filha para o dia 16 de Janeiro. 

 

MELHORAR 

Criar e trabalhar a relação mediador-mediado e a confiança. 

Criar materiais para dinamizar as sessões. 

Ver o processo da Beatriz. 

 

  Próxima Sessão: 16/01/2013 

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 29 | Ficha de Sessão 2 

 

Data: 16/01/2013 Hora de Início: 14h50 Hora de Fim: 16h00 

Nome: Beatriz 

 

   

  

 D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Beatriz contou-me um pouco da história dela. Quando lhe pedi que o fizesse, perguntou-me desde 

que ponto queria ouvir a história, pois não se lembrava de tudo. Não foi muito comunicativa a contar 

a história, tendo que ser eu a puxar pelo assunto, muitas das vezes.  

O padrasto começou por agredir a mãe quando esta o confrontou com o consumo de drogas. A mãe 

começou a namorar com este indivíduo quando a Beatriz tinha 5 anos. A Beatriz desabafou que 

gostava de entrar em contacto com ele para arrumar com a história de uma vez por todas. A Beatriz 

não conversa muito facilmente, sendo que depois destes avanços dei-lhe a atividade “Carta a si 

próprio” (Beatriz foi colocando dúvidas na escrita de algumas palavras). Depois de escrever a 

morada no envelope e colocar a carta no seu interior, começamos a segunda atividade, “A minha 

bandeira”. Nesta atividade a Beatriz escreveu respostas muito curtas e, quando analisamos as suas 

respostas, também não se alongou em muitas explicações. Responde sempre pequenas frases, 

portanto, se quiser saber mais alguma coisa, tenho que a questionar. A Beatriz diz que é preguiçosa, 

mas quer ser médica. 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

Trazer o “Rummikub” para jogar com a Beatriz e conseguir interagir com ela. 

Criar uma estratégia para que ela conversa mais, para que responda com mais pormenor e de forma 

mais profunda. 

Ver a questão de perder peso que a Beatriz fala na “Carta a si próprio”. 

 

   

 

 

   

 

  Próxima Sessão: 23/01/2013 
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APÊNDICE 30 | Ficha de Sessão 3 

 

Data: 23/01/2013 Hora de Início: 15h00 Hora de Fim: 16h40 

Nome: Beatriz 

 

    

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Beatriz contou-me que anda com problemas a dormir, tem pesadelos. O último que se recorda 

aconteceu há três noites e era sobre a mãe a esfaqueá-la. Eu perguntei-lhe se estava tudo bem entre 

elas e a Beatriz disse-me que a mãe anda a berrar muito com ela desde que a situação ocorreu. Eu 

perguntei o que levava a mãe a berrar com ela e a Beatriz disse-me que era por ser muito lenta a 

arrumar as coisas, o quarto, por exemplo. Eu perguntei se não era positivo falar com a mãe e dizer-

lhe que precisa do seu tempo para fazer as coisas com calma (uma vez que a Beatriz disse que 

gostava de fazer as coisas devagar por ser perfecionista).  

Quando lhe perguntei o que achava que a mãe gostaria de ouvir nesta fase mais negativa, não me 

soube responder. Por isso, perguntei-lhe o que gostaria de ouvir se fosse a mãe e se estivesse a ter 

os mesmos problemas que a mãe estava a ter. Como não é muito comunicativa e não me 

respondeu, pedi-lhe que refletisse sobre isso, como atividade de casa. 

Perguntei-lhe o que a fazia estar tão cansada, sendo o motivo o facto de andar a dormir mal, 

deixando-a esgotada. 

A Beatriz tem como objetivos ser médica e bilionária. Quis saber o que teria ela que fazer para ser 

médica, que regras deveria seguir e ela respondeu: estudar muito, fazer os trabalhos de casa, 

descansar e estar atenta nas aulas. Perguntei-lhe o que a poderia impedir de alcançar esses 

objetivos e as respostas da Beatriz foram: não descansar; não ter dinheiro para a universidade; não 

ter bolsa de estudo. As estratégias que delineou prendem-se com a necessidade de estudar, fazer os 

trabalhos de casa e descansar. Quando passamos para a atividade “Pedra sobre pedra”, a Beatriz 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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quis fazer todas as tarefas, em todos os níveis (os resultados estão junto de cada tarefa, na folha da 

atividade). Não gostava muita da tarefa de recordar, mas fazia-a. Tentava ser rápida mas eu 

questionava-a sobre o que ela ia dizendo. No final consegui desconstruir com ela o significado da 

atividade. Fui questionando o que significava a torre e cada peça, até que ela compreendeu que para 

se alcançar os objetivos é necessário realizar tarefas. 

Quando perguntei qual seria o seu objetivo, a sua torre, disse-me que seria estudar. Perguntei-lhe 

como chegaria a esse objetivo, que pequenas tarefas teria de fazer para construir a torre, não me 

soube responder, por isso pedi-lhe para refletir sobre isso e dizer-me duas ou três tarefas na próxima 

sessão. 

Depois disto estivemos a jogar um jogo matemático, que a Beatriz ganhou e do qual gostou e 

participou, estando muito faladora.  

No geral, a Beatriz esteve muito faladora nesta sessão. 

 

 

MELHORAR 

Continuar a consolidar a relação mediador-mediado para que a Beatriz se sinta à vontade para 

conversar comigo. 

 

   

 

 

 

  Próxima Sessão: 30/01/2013 
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APÊNDICE 31 | Ficha de Sessão 4 

 

Data: 30/01/2013 Hora de Início: 15h00 Hora de Fim: 16h10 

Nome: Beatriz 

 

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Beatriz não refletiu sobre nenhuma das tarefas pedidas na sessão anterior. Depois de lhe 

perguntar como estavam as coias, se continuava com os pesadelos, se as discussões com a mãe 

tinham passado, e como estavam as coisas na escola, passamos para a atividade “Organiza-te”. 

Esta atividade tinha como objetivo que a Beatriz refletisse sobre a organização do seu tempo, tanto 

de estudo como de lazer, organizando o seu calendário anual (como trabalho de casa). Para isso, 

recorri a um site da Internet com uma animação flash equivalente a um relógio, onde ela teria que 

colocar as horas que despende em cada uma das atividades propostas. Adaptei um pouco a 

animação para uma folha, onde ela teria que colocar as horas ou minutos em atividades pré-

selecionadas por mim, de forma pertinente. Para além disso, eram dados conselhos sobre 

organização do tempo na ficha. A Beatriz mostrou não estar muito interessada. 

Depois disto, pedi-lhe que levasse para casa um calendário, que tinha imprimido, e que o 

preenchesse com as atividades que tem em cada dia do mês. 

Depois de tudo explicado, começamos a jogar “Rummikub”, sendo que a Beatriz se mostrou mais 

relaxada e comunicativa, ganhando as duas partidas que jogamos. 

 

 

MELHORAR 

Melhorar as formas de aproximação com a Beatriz.  

Colocar em dia as atividades com a Beatriz. 

 

  Próxima Sessão: 07/02/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 32 | Ficha de Sessão 5 

 

Data: 07/02/2013 Hora de Início: 16h40 Hora de Fim: 17h00 

Nome: Beatriz 

 

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A sessão com a Beatriz foi muito curta, uma vez que a Sandra esteve a fazer um atendimento até às 

16h40, e a minha sessão com a Beatriz estava marcada para as 16h. Falei com a Beatriz, mesmo 

com o pouco tempo que disponhamos, e tentei perceber se ela tinha feito o que lhe propus para 

atividade de casa, mas a Beatriz esqueceu-se de trazer. Embora não tenha trazido o calendário, 

pensou em tarefas que a podiam ajudar a melhorar o estudo, tendo dito que não tem um ambiente 

calmo, fundamental para estudar, pois os vizinhos do andar superior fazem muito barulho. Quando 

perguntei se a mãe não podia falar com eles, disse-me que eles não gostavam da mãe. Perguntei-lhe 

então o que fazer para contornar a situação e ela respondeu que seria melhor estudar numa 

biblioteca. Como objetivos para a próxima sessão, ficou estipulado que eu traria uma atividade sobre 

as bibliotecas da cidade e ela traria o calendário e o horário, para analisarmos as opções de estudo. 

Quando a questionei sobre a escola, os amigos e os testes, disse-me que estava tudo bem, que tinha 

tirado um 56% a Geografia. Não me falou das negativas, nem da falta de amigos que a mãe me tinha 

alertado por e-mail. 

Depois disto acabamos a sessão, pois a Beatriz tinha que estudar para um teste que tinha no dia 

seguinte. 

 

MELHORAR 

A comunicação com a Beatriz ainda não é um ponto forte nas sessões de mediação.  

Ter em atenção a marcação de sessões em tardes muito lotadas, o que pode prejudicar as 

conversas e a relação com os participantes do projeto. 

 

  Próxima Sessão: 14/02/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 33 | Ficha de Sessão 6 

 

Data: 14/02/2013 Hora de Início: 17h30 Hora de Fim: 18h20 

Nome: Beatriz 

 

   

   

 

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A sessão começou mesmo em cima da hora, talvez até um pouco atrasada, porque estive com outra 

pessoa antes. 

Comecei por perguntar como estava e a Beatriz respondeu que estava bem, tinha começado a tomar 

comprimidos para a ajudar a dormir, receitados pela médica pediatra. Quando questionada sobre 

como se sentia, disse estar cheia de energia. No campo escola não tinha nenhuma novidade. Diz 

que tem estudado todos os dias. 

Iniciamos a atividade “As bibliotecas da minha cidade”. Depois de me dizer que não conhecia, nem 

sabia onde ficavam as bibliotecas, começou a responder às perguntas subjacentes à atividade. As 

respostas da Beatriz são sempre muito vagas e ligeiramente dadas na brincadeira. Por exemplo, 

quando lhe perguntei o que poderia fazer para ir estudar na biblioteca ao sábado, respondeu: “ir até 

lá!”. Tentei esmiuçar algumas das respostas para obter razões pertinentes para fazer/não fazer o 

que respondia. Devo dizer que teve um resultado positivo. 

Depois de conversarmos um pouco sobre o assunto, perguntei-lhe se não era pertinente pedir à mãe 

que a acompanhasse à biblioteca, tendo respondido positivamente, prometendo visitar mais vezes a 

biblioteca para estudar. Na brincadeira, disse-me que se prometesse não iria cumprir, portanto teria 

de jurar. Entrei na brincadeira e pedi-lhe para jurar. Informei-a também que agora que tínhamos 

chegado à conclusão que precisava de um lugar calmo para estudar, e a biblioteca era a resposta, 

as suas notas deviam ser melhores, caso contrário era sinal que não estava a empenhar-se como 

devia (nem como tínhamos planeado). 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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Antes da sessão terminar, pedi à Beatrizna para responder a um inquérito sobre o projeto de 

mediação e as minhas competências enquanto mediadora. 

No final, jogamos “Rummikub” no computador, com pessoas de todos os locais do mundo, e a 

Beatriz achou engraçado, mesmo tendo perdido. 

 

MELHORAR 

Não posso marcar sessão com duas pessoas em horas tão próximas, senão não consigo terminar a 

tempo de iniciar a seguinte a horas.  

Em relação à Beatriz, não posso deixar as minhas colegas fazerem insinuações quanto ao seu 

comportamento e veracidade das suas afirmações/histórias. Isto aplicasse a outros participantes 

(mesmo que a maior ocorrência de opinião seja no caso da Beatriz). 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 20/02/2013 
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APÊNDICE 34 | Ficha de Sessão 7 

 

Data: 20/02/2013 Hora de Início: 15h07 Hora de Fim: 16h15 

Nome: Beatriz 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Beatriz não quer trabalhar. Pedi-lhe que escrevesse um diário da sua semana e ela disse que dava 

muito trabalho. 

Tem dormido melhor. 

Quando a questionei sobre os amigos e as suas escolhas de escolas (depois do 9º ano), disse-me 

que as raparigas vão para outra escola, o que a deixa triste. Os rapazes também vão para outra 

escola e, segundo a Beatriz, isso deixa-a mais triste do que a ida das raparigas, porque eles são 

melhores.  

A Beatriz não se abre muito e tem feito algum secretismo quanto às notas, que eu tentei quebrar 

com a atividade “As minhas notas”, na qual era pedido que a Beatriz preenchesse as colunas 

referentes ao 1º, 2º e 3º período com as notas dos testes e a nota final de cada disciplina. Tem 

muitas negativas abaixo de 40% e apenas tomei conhecimento destas notas com esta atividade, pois 

durante as conversas com a Beatriz, ela apenas mencionava um 56% a Geografia, nunca falando das 

más notas. Não compreendo o que levou a Beatriz a omitir as notas quando a questionava em cada 

sessão, talvez o receio de ser julgada ou de ouvir uma repreensão. Quando vi as tabelas preenchidas 

não demonstrei qualquer tipo de reação negativa, tentando mostrar-lhe que ainda tinha tempo para 

recuperar. 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), qualifique a sessão com a vítima, tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

A Beatriz continua a não falar, não me conta toda a verdade e apenas responde “sim/não”. Penso 

que terei de esperar mais tempo pela resposta, pode ser que o silêncio entre a minha questão e a 

resposta dela a faça perceber que tem que falar mais. 

 

   

 

 

 

   

  Próxima Sessão: 27/02/2013 
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APÊNDICE 35 | Ficha de Sessão 8 

 

Data: 27/02/2013 Hora de Início: 14h58 Hora de Fim: 15h45 

Nome: Beatriz 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Beatriz não gostou de escrever o diário da sua semana. Diz que se sentiu mal. Estivemos a 

conversar sobre o porquê e a Beatriz diz que não gosta de escrever. Perguntei-lhe se tinha começado 

a escrever um diário mais pessoal (que só ela lê), e ela disse que sim. Segundo ela, gosta mais de 

escrever esse, não me sabendo dizer o porquê. Mas quando eu lhe perguntei se seria por ser mais 

pessoal e ninguém o ler, ela respondeu que sim com um sorriso. A Beatriz só conversa com a mãe 

sobre as coisas que escreve no diário, mas também não lhe conta tudo, sendo o diário o local onde 

desabafa. Quando perguntei se tinha mais alguém para conversar, sem ser a mãe, falou-me de uma 

amiga, mas disse-me que não conversava muito porque tinha medo de estar a chatear e ser 

chateada. Perguntei-lhe se achava que me estava a chatear quando me contava as suas histórias e 

ela disse que sim. Tentei que ela percebesse que o facto de partilhar algumas coisas com as 

pessoas que nos são próximas e com os técnicos/professores não chateia, nem incomoda. É normal 

as pessoas conversarem sobre os seus problemas e alegrias, e eu estava no gabinete para a ajudar 

no que ela precisasse.  

A Beatriz não trouxe o diário da sua semana, nem a folha das notas atualizada. 

Sobre a possibilidade de uma sessão em conjunto com a mãe, mostrou-se muito recetiva, mas não 

me soube dizer o que gostava de conversar com a mãe. Perguntei-lhe que conversas costuma ter 

com a mãe e a Beatriz disse-me que, normalmente, é sobre a escola. A Beatriz diz que a mãe quer 

que ela seja médica, mas ela não sabe o que quer muito bem.  

Pedi-lhe que pensasse no assunto para a próxima sessão 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

A Beatriz continua muito vaga nas suas respostas, tendo eu um papel maioritariamente pautado pelo 

questionamento, pois para que a Beatriz desenvolva uma conversa é necessário puxar por ela. 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 06/03/2013 
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APÊNDICE 36 | Ficha de Sessão 9 

 

Data: 06/03/2013 Hora de Início: 15h10 Hora de Fim: 15h28 

Nome: Beatriz 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A sessão com a Beatriz não durou mais de 20 minutos porque a Beatriz estava completamente 

indiferente. Como tarefa de casa, tinha-lhe pedido que escrevesse um diário da sua semana, onde 

escreveria o que fez e como se sentiu. Isto foi-lhe pedido no final da 7ª sessão (no dia 20 de 

fevereiro) e, como na sessão seguinte também não trouxe, transitou para esta sessão. Pedi-lhe 

também que refletisse durante  a semana sobre o que queria realmente seguir e que me trouxesse o 

diário com uma reflexão escrita sobre o assunto. Quando chegou ao gabinete trazia as mãos vazias. 

Deixei que se sentasse e dei início à sessão, perguntando-lhe pelo diário. A sua resposta foi: "Está no 

lixo". No momento em que ouvi isto fiquei sem reação. Perguntei-lhe porque é que estava no lixo, ela 

disse que faltava um dia e por isso tinha deitado fora. Perguntei-lhe se achava que tinha procedido 

bem, se era uma atitude positiva e ela voltou a dizer que faltava um dia.  

Tentei perceber se estaria tudo bem na escola, uma vez que a mãe me comunicou que a Diretora de 

Turma a tinha informado que a Beatriz chegava muitas vezes atrasada às aulas. 

A sessão terminou com uma tarefa para casa. Pedi-lhe que escrevesse o diário da sua semana e que 

refletisse sobre o que quer ser, sem estar centrada na ideia da mãe. Disse-lhe também que mesmo 

que lhe falte um dia por não se lembrar dele (foi a justificação dada por lhe faltar um dia no diário 

das duas semanas passadas) não havia problema, desde que não usasse isso como desculpa para 

não escrever os restantes dias. Como a situação da sessão de mediação conjunta com a mãe ainda 

está pendente, e como tem testes marcados para esta altura, marquei sessão com a Beatriz para o 

próximo dia 20 de Março, quinze dias depois desta sessão. 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

Tenho seriamente de repensar as minhas práticas, pois creio que está a condicionar a Beatriz. Como 

sou eu que surjo com a maioria das atividades para ela fazer, pode não se sentir incluída no 

processo de decisão, mesmo que me diga que faz as coisas que lhe peço. O facto da mãe estar 

constantemente a desmarcar as sessões comigo e eu ser permissiva com a situação, poderá estar a 

suscitar na Beatriz um sentimento de diferenciação, pois a ela tudo é pedido e à mãe tudo é 

desculpado. 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 04/04/2013 
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APÊNDICE 37 | Ficha de Sessão 10 

 

Data: 04/04/20113 Hora de Início: 16h00 Hora de Fim: 17h25 

Nome: Beatriz 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

Como a Tânia estava no gabinete a conversar com a Sandra, resolvi levar a Beatriz para outro local. 

Ela quis ir até ao McDonald's lanchar, portanto estivemos lá a conversar.  A caminho do centro, foi-

me dizendo que a mãe está muito em baixo, mas que eles já acabaram e voltaram no passado, 

umas 3 vezes. Quando a questionei sobre o que sentia em relação ao final da relação e ao facto dele 

não estar mais presente, disse que não sentia nada de diferente. A mãe desabafa com ela mas que 

está "farta" de a ouvir porque a mãe está sempre a dizer o mesmo. Qual a questionei sobre o que 

diz a mãe, a Beatriz diz que a mãe diz que está farta do jogo do rato e do gato, sendo que ela é o 

gato e o Paulo é o rato. Foi questionando a Beatriz sobre a sua rotina, conseguindo algumas 

informações. A Beatriz tem cozinhado porque desde que a mãe se separou do Paulo, passa os dias 

no sofá ou na cama. A Beatriz diz que a mãe se preocupa mas que às vezes não está muito 

presente. Ela gostou da nossa conversa, falou muito e riu-se bastante (quando passavam pessoas na 

rua a Beatriz tentava analisá-las). 

Pedi-lhe para me dizer o que tinha achado da sessão de mediação com a mãe. Ficou um pouco de 

tempo a pensar e disse-me que não conseguia falar. Eu disse-lhe que ela ali comigo estava a falar 

bastante, portanto quis saber o que mudava. Disse-me que era diferente estar ali, mas que via algo 

positivo em falar com a mãe e que queria continuar as sessões de mediação em conjunto. Pedi-lhe 

que fosse mais comunicativa pois isso só a ajudaria.  

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

Talvez o local não fosse o mais indicado, mas ao perguntar à Beatriz onde gostaria de ir, coloquei a 

decisão do seu lado, o que me impedia de alterar o local escolhido por ela. Mesmo assim, senti que 

o local permitiu-lhe abrir-se e falar com mais facilidade. A única vez que a vi tão comunicativa foi no 

tribunal, quando as acompanhei à audiência por causa da queixa de violência doméstica contra o ex-

namorado da mãe. Penso que o gabinete (talvez pelas suas condições) condiciona a forma como ela 

comunica. 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 11/04/2013 
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APÊNDICE 38 | Ficha de Sessão 11 

 

Data: 11/04/2013 Hora de Início: 16h10 Hora de Fim: 17h10 

Nome: Beatriz 

 

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

Fui com a Beatriz até ao centro da cidade. A Beatriz estava muito comunicativa e esteve a fazer-me 

perguntas que surgiram por causa de uma conversa sobre sexualidade que teve com uma 

funcionária da escola. Ela tinha algumas dúvidas e estivemos a conversar. Tentei perceber se ela 

está a pensar iniciar a sua vida sexual, mas ela repudia a ideia, por enquanto. Questionei-a sobre a 

postura da mãe, se conversavam sobre isso e a Beatriz contou-me que quando tinha 6 anos a Tânia 

teve a “conversar” sobre sexualidade com ela. Perguntei-lhe se se sentia à vontade para contar 

coisas do foro sexual à mãe e ela disse que sim, mas na altura da tal conversa ficou envergonhada. 

Depois estivemos a conversar sobre a escola, os estudos. A Beatriz não sabe o que quer, mas 

gostava de seguir Medicina. Quando lhe perguntei o que achava de um curso profissional, torceu o 

nariz e disse-me que queria seguir o caminho normal (ensino regular).  

No final da sessão, quis saber se ela estava disponível para ter uma sessão com a colega de 

Psicologia (Soraia), e ela disse que sim. 

Viemos novamente para o gabinete e a Beatriz ainda teve que esperar um pouco pela mãe que 

estava a terminar a consulta com a Sandra.  

 

MELHORAR 

 
O ambiente do gabinete parece condicionar a Beatriz, pois esta é muito mais comunicativa quando 

estamos noutros locais. Tenho que ponderar a pertinência das sessões noutros espaços (onde haja 

mais privacidade). 

  Próxima Sessão: 09/05/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 39 | Ficha de Sessão 12 

 

Data: 09/05/2013 Hora de Início: 16h10 Hora de Fim: 17h00 

Nome: Beatriz 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Tânia vai ser operada. Questionei a Beatriz sobre o local onde ela ficaria enquanto a mãe estivesse 

internada, se não considerava a hipótese de ir para casa dos avós paternos. Respondeu o seguinte: 

“não quero ir, é muito longe”. Quando lhe coloquei a hipótese dos avós maternos disse-me que não 

queria, mas que se isto acontecesse nas férias de verão talvez fosse, “se não tivesse nada 

combinado”. 

Pedi-lhe para me contar como seria o seu dia se estivesse sozinha. Depois de explorarmos as 

questões da comida, perguntei-lhe o que faria se alguém que ela não conhecesse lhe fosse bater à 

porta. “Não abria”, foi a resposta dela. Se o gás ficasse aberto e ela não se apercebesse e fosse 

dormir, qual seria a reação da mãe face à notícia que ela tinha deixado a filha sozinha e ela tinha 

morrido? Tentou arranjar desculpas e inventar situações impossíveis. Conversando com ela, criei o 

seguinte cenário: enquanto estava sozinha, sentia-se mal e tinha que ir para o hospital. Quando a 

ambulância chegasse a casa dela, os socorristas aperceber-se-iam que ela estava sozinha, sem 

supervisão de um adulto, e chamariam a CPCJ. Face a este cenário, torceu o nariz e disse que 

telefonaria ao Paulo, em vez de ligar para o 112, e ele vinha lá a casa. Eu disse-lhe que quando 

questionassem o Paulo iam perceber que ele estava a mentir e teriam de chamar a CPCJ. Quando 

terminei, tentei que ela percebesse que há riscos quando se fica sozinho, portanto o melhor seria ela 

conversar com a mãe sobre ficar com alguém, no tempo em que durasse o internamento. Disse que 

falaria com a mãe mas que preferia ficar sozinha. Na próxima sessão voltaríamos a falar sobre o 

assunto. 

Perguntei-lhe se a funcionária tinha voltado a falar com ela e com as colegas, sobre assuntos do foro 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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sexual. Disse-me que uma miúda tinha ido contar a um responsável. Esse mesmo responsável 

chamou-a e lhe disse que caso a funcionária voltasse a falar com elas sobre esse assunto a Beatriz 

deveria avisá-lo e ela seria despedida. A Beatriz disse-me ainda que era elas que questionavam a 

funcionária, porque ela falava melhor sobre o assunto, fazendo-os rir. Segundo a Beatriz, os 

enfermeiros tornavam o assunto embaraçoso. 

 

 

MELHORAR 

Depois desta conversa fico ainda mais convencida que será necessário avisar a CPCJ, pois parece-

me que a Beatriz está a ser vítima de negligência e, caso a operação seja verdade, poderá vir a ficar 

sozinha (como anteriormente já aconteceu). Tenho que conversar com a Orientadora. 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

  Próxima Sessão: ___/___/______ 
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Diários de Bordo Tânia e Beatriz 

APÊNDICE 40 | Ficha de Sessão 1 

 

Data: 20/03/2013 Hora de Início: 15h00 Hora de Fim: 16h30 

Nome: Tânia e Beatriz 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO   

Iniciei a sessão de mediação perguntando à Beatriz o que gostaria de tratar. A Beatriz manteve-se 

calada, o que fez com que a Tânia se irritasse, mas a Beatriz acabou por dizer: "tanto me faz". 

Como a Beatriz não dizia mais nada, pedi-lhe que pensasse enquanto perguntava à mãe o que 

considerava importante tratar e ela salientou três temas (desobediência, organização e 

responsabilidade). 

Voltei a questionar a Beatriz, sendo que esta se fechou novamente. A mãe pediu-me para fazer uma 

questão à Beatriz, supostamente sobre um assunto que ela está sempre a "queixar-se" quando 

estão as duas em casa. A Tânia perguntou à Beatriz se ela não queria falar sobre o facto dela passar 

tempo ao telefone e na internet, sendo que a Beatriz respondeu que sim, era um tema que gostava 

de tratar. Pedi à Beatriz para falar mais deste assunto e ela foi dizendo que a mãe não fala com ela 

porque está a mandar mensagens, e lhe diz: "espera aí". A Tânia justifica com o facto do Paulo ter 

aulas de dia, sendo que a única possibilidade de "falarem" é mesmo à noite. Disse também que por 

vezes a Beatriz está um dia inteiro sem falar com ela e só se lembra de falar como "uma gralha" na 

altura em que a Tânia está a relaxar (ver um filme ou novela). Pedi à Beatriz para se expressar sobre 

o que ouviu, mas ela encolheu os ombros. Não conversam ao jantar e poucas são as vezes em que 
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a Beatriz partilha coisas com e mãe. No desenrolar da conversa a Tânia disse que se afastou das 

pessoas negativas (e das pessoas em geral) porque vinham contar-lhe todos os seus problemas e 

parecia que lhe sugavam as energias. Perguntei à Beatriz se gostaria de referir algo sobre o que a 

mãe acabava de dizer, sendo que a Beatriz disse que não. 

Durante a conversa surgiu a convivência de ambas com o Paulo e eu aproveitei para perguntar à 

Beatriz se se davam bem, se ele a compreendia. A Beatriz respondeu: "às vezes". Pedi-lhe para me 

contar uma situação em que ele não a compreendia e ela disse-me que era no assunto "escola". Ao 

aprofundar, a Beatriz respondeu que o Paulo e a Tânia dizem que ela vai reprovar. Perguntei-lhe 

porque se sentia incompreendida nessa situação e ela respondeu: "porque me esforço". Passei a 

palavra à Tânia, perguntando-lhe o que teria a dizer sobre o que tinha ouvido a Beatriz dizer, sendo 

que a primeira coisa que disse foi: "já ouvi uma mentira que me deixou nervosa. Eu e o Paulo não 

dizemos que ela vai reprovar. Dizemos que se ela não estudar, vai reprovar". Perguntei há Beatriz o 

que sente quando a mãe diz que ela mente, sendo que simplesmente respondeu "raiva". Considero 

que esta situação particular pode não se dever a uma mentira mas sim a uma interiorização seletiva 

do que foi dito, porque a Beatriz não inventou uma situação nova, centrou-se, sim, numa parte 

particular da mensagem que tinha uma importância para ela ("vais reprovar").  

Foi também abordada a situação do atraso da Beatriz para as aulas, que já entrou um pouco no 

tema da responsabilidade que a Tânia sugeriu. Depois de ambas falarem sobre o assunto, sugeri 

que a Tânia ajudasse a Beatriz a preparar-se, pelo menos nos dias em que ela chega atrasada 

(terças e quintas, correspondendo o atraso apenas a uma disciplina - inglês), durante duas a três 

semanas, para compreendermos o porquê da Beatriz se atrasar nesta disciplina em particular.  

O estudo também foi abordado. A Tânia não percebe a falta de responsabilidade da Beatriz quando 

esta está a ver televisão na tarde anterior a um teste. A Beatriz defendeu-se dizendo que estuda nos 

outros dias e a Tânia disse que não a vê estudar. A Beatriz disse que estuda no quarto por isso é 

que ela não a vê. A Tânia respondeu que quando vai ao quarto ver a Beatriz, por vezes ela está 

sentada na cama a olhar para o vazio. Perguntei à Beatriz se era frequente e ela respondeu que só 

faz isso às vezes. Sugeri que a Tânia fosse ao quarto da Beatriz ver como estava a correr o estudo.   

Depois deste assunto nada mais tiveram a dizer, sendo que demos por terminada a sessão de 

mediação, remetendo um próximo acompanhamento para a quarta-feira, dia 27.  
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MELHORAR 

Houve alturas em que poderei ter dado orientações sobre a melhor maneira de agir, não sendo este 

o meu papel. Não foi apropriado ter feito estas observações, pois enquanto mediadora tenho que 

perguntar às mediadas como consideram que devem agir para resolver as situações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima Sessão: 27/03/2013 
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Diários de Bordo Catarina 

APÊNDICE 41 | Ficha de Sessão 1 
 

Data: 12/12/2012 Hora de Início: 15h30 Hora de Fim: 15h50 

Nome: Catarina 

 

   

 

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina veio ter uma consulta com a psicóloga Penélope, sendo que no final desta, a Penélope 

falou com a Catarina para me dar uns minutos com ela. Depois de ter concordado, apresentei à 

Catarina o projeto de mediação, falando-lhe dos objetivos e metas do meu trabalho. Esta 

apresentação serviu para perscrutar a vontade da Catarina em fazer parte deste processo de 

mediação. Depois de explicado de forma mais concreta o que se pretende, com exemplos concretos 

da vida da Catarina, a resposta foi afirmativa. A Catarina tem vontade de fazer parte do projeto de 

mediação, dizendo que gostaria de ter uma horta, integrando algumas crianças. É neste ponto que 

vejo uma janela de oportunidade. O que sobressaiu desta conversa é que a Catarina tem muita 

dificuldade em exprimir algumas ideias, não compreendendo por vezes o que eu dizia (o que me 

obrigava a repetir a ideia, por outras palavras). Mostrou-se participativa, dizendo o que gostaria de 

fazer. Como a Penélope não marcou consulta com ela, ficou combinado que esperaria até que 

surgisse uma data para uma consulta de Psicologia, trabalhando o projeto da Catarina nessa altura 

(a Catarina pareceu-me entusiasmada com a próxima sessão).  
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MELHORAR 

Trabalhar a questão da confiança com a Catarina, debruçando-me na relação mediador-mediado. 

Criar materiais para dinamizar as sessões. 

Encontrar uma data para a sessão com a Catarina, que seja fixa e fácil para que ela consiga estar 

presente, sem condicionar a sua vida. 

Ver o processo da Catarina. 

 

  

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 24/01/2013 
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APÊNDICE 42 | Ficha de Sessão 2 

 

Data: 24/01/2013 Hora de Início: 14h40 Hora de Fim: 16h15 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A conversa com a Catarina flui facilmente. Pedi-lhe que me contasse um pouco da sua história de 

vida. Começou por me dizer que estudou até ao 4º ano, deixando depois a escola para ir trabalhar 

com os pais. Quando tinha cerca de 20 anos recebeu uma proposta de trabalho no Canadá, feita 

pela irmã que já lá estava. Nesta altura da conversa emocionou-se, como se estivesse arrependida 

de ter ficado. Deixei que se acalmasse. Não aceitou a proposta, ficando por casa a ajudar os pais e a 

tomar conta deles. Os irmãos arranjaram emprego e constituíram família, mas a Catarina ficou 

solteira e a viver com os pais. Na altura em que os pais escreveram o testamento, todos os irmãos 

concordaram em com a escolha dos pais (deixarem a casa à Catarina). Os pais foram ficando 

doentes, acamados e, segundo a Catarina, tinham pouco dinheiro para os medicamentos, por isso 

ela dava-lhes dinheiro para essas e outras coisas. Os pais morreram e, aos poucos, o irmão que 

morava numa outra parte da casa, começou a cobiçar a propriedade da Catarina, fazendo de tudo 

para que ela a perca. Ele paga-lhe a renda dessa parte da casa e foi fazer queixa à Segurança Social 

porque a Catarina, para além dos 180€ do RSI, tinha também esse rendimento (que nunca 

declarou). Por esse motivo, a Segurança Social deixou de lhe dar o dinheiro do RSI, sendo que vive 

apenas com 100€. Desde essa altura que vive mal. O irmão bateu-lhe, a esposa e a cunhada dele 

também, sendo esse o motivo que a fez procurar ajuda. 

Tem a casa hipotecada para uma irmã, que lhe emprestou dinheiro para ela pagar um dívida que o 

irmão disse que ela tinha. A Catarina emocionou-se muitas vezes durante a conversa. Diz que se não 

fosse a Marta e a Margarida, não sabia como conseguir fazer as coisas, pois elas arranjaram-lhe 
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medicamentos grátis através da Caritas. 

Pedi-lhe para fazer as atividades, quando percebi que a conversa tinha terminado, mas a Catarina 

pediu-me para as levar para casa, onde conseguia escrever melhor, pois tinha tempo para pensar. 

Assenti, pedindo-lhe que mas trouxesse na sessão seguinte. 

Quando a questionei sobre o que gostava de fazer, disse-me que gostava de agricultura e de 

cozinhar. 

 

 

 

MELHORAR 

Denoto que não consigo para de mexer nos dedos. Depois de refletir, percebi que daria um aspeto 

errado sobre mim e sobre a atenção que presto às pessoas. Vou tentar melhorar. 

 

   

 

 

 

 

 

   Próxima Sessão: 29/01/2013 
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APÊNDICE 43 | Ficha de Sessão 3 

 

Data: 29/01/2013 Hora de Início: 14h40 Hora de Fim: 16h00 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Catarina está com problemas no que concerne à ajuda fornecida pela Cáritas para os 

medicamentos. Só com 100€ mensais não consegue suportar todos os custos que tem com água, 

luz, gás e medicamentos. Esta situação deixou-a desesperada e sem forças. 

Estivemos a ver a carta e a outra atividade, que a Catarina fez e que ficou de trazer nesta sessão. 

Posto isto, iniciei uma atividade mais descontraída com ela, para que ela pudesse falar de si, “Caso 

Verdade”. Tinha em cima da mesa um conjunto de cartões com perguntas voltadas para a mesa. A 

Catarina tinha que virar um a um e responder às questões lá escritas. De entre as perguntas, 

sublinho a questão “O que sabe fazer melhor?”, cuja resposta foi: “Gosto de cozinhar à moda antiga, 

umas coisas como a minha mãe fazia. Gosto de agricultura, tinha um quintal onde semeava, 

plantava e colhia. Também gosto de jardinagem.”. Também foi engraçada a resposta à questão “O 

que a faz rir?”, respondendo o seguinte: “Estar bem, boa disposição, uma anedota, assim uma 

conversa como a que estamos a ter.”. A conversa foi bastante interessante e serviu para conhecer 

melhor a Catarina. Como atividade para casa, pedi-lhe que preenchesse a frase “O meu sonho é…”, 

com o recurso às seguintes questões: “Como?”; “De quê?”; “Onde?”; “Quando?”; e “Com quem?”. 

Durante a conversa disse-me que o seu sonho era dedicar-se ao quintal. Mas por causa das partilhas 

e das discussões com o irmão, foi perdendo a vontade. 

Esta sessão está marcada como tendo sido difícil manter uma conversa normal com a Catarina, uma 

vez que estava sozinha no gabinete e estavam constantemente a ligar e a bater à porta, o que 

prejudicou a sessão. Mais tarde chegou a Janilsa, o que deu para terminar de conversar com a 

Catarina, que durante todo o tempo se demonstrou muito compreensiva, dando-me até espaço para 
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atender os telefonemas e ir à porta atender as vítimas. 

 

 

 

MELHORAR 

Melhorar as atividades. Tentar encontrar mais pontos interessantes na conversa e que possibilitem a 

mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 14/02/2013 
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APÊNDICE 44 | Ficha de Sessão 4 

 

Data: 14/02/2013 Hora de Início: 16h10 Hora de Fim: 17h20 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A sessão começou com a descrição da semana da Catarina. Teve alguns desentendimentos com o 

irmão por causa do quintal, o que poderá resultar em mais um processo em tribunal. Esta situação 

deixa a Catarina mal. Quanto tentou resolver as coisa “a bem”, sem pensar no tribunal, o irmão 

disse: “há tribunais!”. 

A Catarina tem amigos, uns mais velhos, outros mais novos, mas não os vê a envolverem-se no seu 

projeto de mediação. Começamos a conversar sobre a agricultura e o que poderia fazer para levar o 

seu projeto avante, sendo que se lembrou da escola primária da sua freguesia e também da escola 

da freguesia vizinha. Para além disso, disse-me que há um campo muito bom na sua freguesia, que 

está abandonado e é propriedade do Instituto Monsenhor Airosa. Podia utilizá-lo. Achei a ideia muito 

interessante e disse-lhe que podíamos tentar “negociar” o arrendamento do campo em troco de uma 

parte da colheita.  

Antes de avançarmos ainda mais na conversa, pedi-lhe que fizesse a atividade “Qualidades e 

Dificuldades”. Enquanto a Catarina a fazia, fui lendo a tarefa que tinha pedido que ela fizesse em 

casa, “O meus sonho é…”. Estava muito bem escrito, um texto com muita paixão (vamos usar 

partes do mesmo para explicar o projeto e entrar em contacto com as instituições).  

Depois disto, pedi-lhe que fizesse a atividade “Organizando as minhas ideias”, onde escrevia o tema 

do projeto e respondia a questões; “como?”; “com quem?”; etc.. O resultado deu margem para 

trabalharmos nas próximas sessões, dando à Catarina a tarefa de escrever uma carta onde 

explicasse o projeto. 
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No final, pedi-lhe que avaliasse as sessões de mediação, a mediadora e o projeto, no inquérito 

intermédio que criei. A Catarina não respondeu a duas ou três linhas do inquérito, mas, fora isso, o 

resultado foi positivo. 

 

 

 

MELHORAR 

Durante a conversa, e quando surgiu a questão do que plantar, sugeri que lhe podia arranjar as 

sementes. Este tipo de comentário/relação é errado (ou seja, devo manter-me afastada dos 

participantes e deixar que sejam eles a conseguir as suas coisas, pois sou apenas a sua mediadora). 

Posso trabalhar com ela uma forma de arranjar as sementes, mas não posso ser eu a facultá-las. 

Isto repete-se para qualquer assunto e qualquer participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 19/02/2013 
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APÊNDICE 45 | Ficha de Sessão 5 

 

Data: 19/02/2013 Hora de Início: 10h01 Hora de Fim: 11h27 

Nome: Catarina 

 

    

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Catarina trouxe um rascunho para a carta que enviaremos para as instituições que surgiram na 

conversa da sessão anterior. Como a carta que ela escreveu anteriormente estava muito boa, 

usaremos fragmentos da mesma. Enquanto passei a carta no computador, a Catarina esteve a fazer 

a atividade “Construção do meu projeto”, que consistia em analisar as instituições presentes numa 

tabela e responder a algumas questões sobre as mesmas. A atividade também tinha como intuito 

aferir as expectativas da Catarina face a cada uma das instituições. Depois de ter respondido, 

estivemos a conversar sobre as instituições e qual seria a que contactaríamos primeiro, sendo que a 

Catarina me disse que preferia que fosse a Junta de Freguesia da sua povoação, por ter receio que 

não aceitem, preferindo começar pelas que acha que não vão dar uma resposta positiva. Tentei 

explorar a situação, mas a Catarina não avançou na conversa, dizendo apenas que se podiam 

contactar todas as instituições ao mesmo tempo. 

 

MELHORAR 

Está a chegar a um ponto em que o projeto ou anda para a frente, ou morre na praia. Sinto que 

tenho que preparar a Catarina para a possibilidade do projeto não ser aceite em nenhuma das 

instituições.  

Tenho que pedir à D. Telma que me permita mandar uma mensagem para as instituições, com o e-

mail da instituição onde estou a fazer estágio. 

 

  Próxima Sessão: 26/02/2013 
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APÊNDICE 46 | Ficha de Sessão 6 

 

Data: 26/02/2013 Hora de Início: 10h02 Hora de Fim: 11h25 

Nome: Catarina 

 

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina falou com o Presidente da Junta de Semelhe, que lhe disse que era uma boa ideia criar 

uma horta, mas tinha que falar com o Agrupamento de Escolas de Maximinos. A Catarina acha que 

ele não se iria opor mas depois poderia ser um problema, a longo prazo. Ela tem uma “história” 

com o Presidente da Junta, por causa do caminho que passa fora de casa da Catarina. Ele precisa 

de o alargar e pediu-lhe para era ceder um pouco de terreno. Ela concordou, cedeu um pouco de 

espaço de livre vontade e sem custos nenhuns. Ele ficou de lhe dizer quando começariam as obras, 

de lhe mostrar o projeto, para ver se ela concordaria com o terreno que era retirado (segundo a 

Catarina, 5m2) e dizer-lhe como seria feita a obra. Não lhe disse nada até ao momento em que ela 

foi falar com ele sobre a horta, sendo que ele deu a “desculpa” (nas palavras da Catarina) que já 

andava para falar com ela há muito tempo. 

A Catarina deposita no projeto da horta muita esperança de ver mudada nas pessoas a sua 

mentalidade, pois acha que o objetivo seria torná-las melhores em convívio com os outros.  

A Catarina continua com dificuldades económicas. Deixou de tomar a medicação há 15 dias, pois 

não tinha dinheiro para comprar mais. 
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MELHORAR 

Nesta sessão estava ligeiramente cansada. Tenho que descansar melhor para que consiga estar com 

a atenção que as pessoas merecem, sem pensarem que me estou a ir abaixo ou a desrespeitar o 

que partilham comigo. Sinto que não é só descanso físico que me falta, é também descanso 

psicológico. Não pensei que este trabalho no gabinete fosse tão desgastante psicologicamente, mas 

é. É necessário criar uma barreira para que as histórias que as pessoas nos contam não nos deixem 

desanimados e constantemente deprimidos. Não me posso deixar abater pelo que ouço.  

 

  

 

 

 

 

 

 

   Próxima Sessão: 06/03/2013 
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APÊNDICE 47 | Ficha de Sessão 7 

 

 

Data: 06/03/2013 Hora de Início: 10h00 Hora de Fim: 11h15 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina esqueceu-se da folha com os materiais que necessitamos para o projeto e, 

consequentemente, do valor que teríamos de pagar por eles (folha de orçamento). 

Começamos por falar da “reunião” que ela teve com a Assistente Social por causa do apoio para os 

medicamentos e as contas da água e da luz. Na reunião, a Dra. Alexandra disse-lhe que ia tratar de 

lhe enviar um cheque (que não chegou até à data). Como tinha falado com a Dra. Telma, e esta 

tinha disponibilizado apoio pecuniário, entreguei 50€ à Catarina, que estava visivelmente 

emocionada. Agradeceu bastante. Perguntei-lhe como estavam as coisas em relação à obra e disse-

me que tinha falado com o Presidente da Junta e estava tudo bem. A Catarina não quer estar 

parada, quer que o projeto vá para a frente, mas se não responderem até ao dia 20 de Março, 

começa a falar com as pessoas na aldeia que lhe possam disponibilizar um pouco de espaço livre 

para ela cultivar.  

Quando questionada sobre outra alternativa, caso este projeto não funcione, falou que em tempos já 

tinha falado com a Dra. Alexandra (Segurança Social) sobre fazer pão, arranjando um forno. A Dra. 

pediu-lhe para ela arranjar orçamentos de quanto ficaria um forno e de tudo o que necessitava, 

sendo que depois da Catarina o ter entregue, não avançou com o assunto. Falou com a Marta e com 

a Margarida, que tentaram ajuda, mas também não conseguiram. A Catarina diz que falou nesta 

ideia pois queria trabalhar e, mesmo recebendo os 180€ de RSI, sentia que queria fazer algo. 

Esta é uma alternativa. 

A sessão acabou com a Catarina a contar que a cunhada do irmão tinha sido condenada a pagar-lhe 
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800€. Antes da condenação, tentou um acordo. Segundo a Catarina, consistia num pedido de 

desculpa e 500€, mas a Catarina disse que não pois se perdoasse (como já fez uma vez), seria 

vítima novamente. A cunhada do irmão recusou-se a pagar, mas o Juiz disse que ela podia ir presa. 

A Catarina está com receio que o tempo que ela tem para pagar acabe e que ela não lhe dê nada, 

tendo a Catarina que abrir novo processo em tribunal, fazendo o caso arrastar-se mais tempo. Ela 

não queria isso, o dinheiro faz-lhe falta, e já falou com o advogado, mas ele diz-lhe para não se 

preocupar (ainda há tempo e se o tempo acabar, há sempre alternativa, nem que seja ir novamente 

a tribunal). A Catarina não se importa de negociar, podendo ela pagar em prestações. 

Está preocupada. 

 

 

 

MELHORAR 

Informar-me sobre uma possível ajuda para pessoas que não têm rendimento e precisam de fazer o 

cartão de cidadão. 

 

  

 

 

 

 

  

  Próxima Sessão: 13/03/2013 
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APÊNDICE 48 | Ficha de Sessão 8 

 

Data: 12/03/2013 Hora de Início: 15h07 Hora de Fim: 15h30 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina apareceu no gabinete antes do previsto. Tinha marcado com ela uma sessão para o dia 

seguinte de manhã, mas como tinha ido à Segurança Social, e tinha dúvidas, apareceu sem 

marcação. 

A sessão foi rápida pois estivemos a conversar sobre a ida da Catarina à Segurança Social, por 

causa do RSI. Segundo o que a Catarina me contou, chamaram-na para “prestar esclarecimentos no 

âmbito do processo de RSI”. Voltei a ouvir a história toda sobre a denúncia feita pelo irmão, que lhe 

custou o rendimento de 180€, pois a Catarina não declarou que recebia 100€ do irmão, referentes 

ao pagamento da renda da outra parte da casa que ele habita. Este “falha” condicionou o futuro da 

Catarina, sendo que a Margarida tentou entrar em contacto com a Segurança Social para eles 

repensarem o caso da Catarina, voltando a dar-lhe os 180€ do RSI. Penso que ela terá sido 

chamada para lhes dar mais informações, o que pode ser positivo. Como ainda não sabemos de 

nada, limitamo-nos a conversar sobre o que lhe tinham perguntado e quais as expectativas dela em 

relação ao assunto. 

A Catarina pediu-me para tentar saber mais alguma coisa sobre o assunto. Disse-lhe que iria falar 

com a Margarida. 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), qualifique a sessão com a vítima, tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

Conversar com a Margarida sobre este assunto e repassar-lhe o caso referente ao RSI para ela. Não 

posso ser eu a tratar destas questões pois contradizem o propósito do meu projeto de mediação, ou 

seja, capacitar os intervenientes de ferramentas que lhes possibilitam lidar com os problemas que se 

lhe opõe. A Catarina é que tem que lidar com esta situação, sendo que o meu trabalho é auxilia-la 

neste caminho. 

 

  

 

 

 

 

 

   Próxima Sessão: 20/03/2013 
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APÊNDICE 49 | Ficha de Sessão 9 

 

Data: 20/03/2013 Hora de Início: 10h30 Hora de Fim: 11h30  

Nome: Catarina 

 

   

   

 

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

Nesta sessão conversamos sobre as coisas em casa de Catarina. O irmão continua a incomodá-la, 

não se sente à vontade para estar na sua própria casa e quintal.  

A Catarina ainda não recebeu o cheque da Segurança Social. Vão cortar-lhe a luz no dia 26 de 

Março. 

Recebeu, também, uma carta do Instituto de Emprego e Formação Profissional para fazer um curso 

de Educação e Formação de Adultos –B3. Quando questionei sobre o que sentia, disse-me que 

estava contente e entusiasmada. Pensou que o projeto estaria em risco devido ao horário da 

formação, mas eu falei-lhe na possibilidade de trabalhar ao sábado e ela disse que dava 

perfeitamente. Entretanto esqueceu-se do papel do orçamento, porque diz que o perdeu. Pediu-me 

outro. 

Não tinha dinheiro para comer, portanto liguei para a Dra. Telma e, com autorização desta, dei-lhe 

5€ para almoçar. 

 

 

MELHORAR 

Creio que a Catarina vê as sessões de mediação com um espaço para desabafar sobre os 

problemas que tem com o irmão e a cunhada. Compete-me encaminhar as sessões para o trabalho 

que nos propusemos fazer, portanto terei que criar algo que dinamize a sessão. 

 

  Próxima Sessão: 27/03/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 50 | Ficha de Sessão 10 

 

Data: 27/03/2013 Hora de Início: 10h30 Hora de Fim: 11h30  

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

 

Segundo a Dra. Telma responderam do Instituto Monsenhor Airosa, dizendo que tinham visto a 

proposta e consideraram que era algo interessante, mas terão de reunir para discuti-la, de forma a 

integrá-la nas restantes atividades que eles têm. A Catarina ficou contente e entusiasmada. 

Estivemos a conversar sobre o acompanhamento que a Catarina teve com a psicóloga Penélope. A 

Catarina sente que a ajudou bastante mas sente-se novamente em baixo. Pediu-me para pedir os 

resultados de um teste que ela fez com a Penélope, uma vez que nunca soube dos mesmos.  

 

 

 

MELHORAR 

 

Como o apoio psicológico foi abruptamente interrompido, julgo que isso condiciona a condição 

psicológica da Catarina. Tenho que estar atenta a sinais que possam ser preocupantes. 

 

  Próxima Sessão: 27/03/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 

A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 

mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 51 | Ficha de Sessão 11 

 

Data: 03/04/2013 Hora de Início: 10h20 Hora de Fim: 11h15 

Nome: Catarina  

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

O irmão está a fazer tudo para a tirar de casa. 

Ainda não lhe enviaram o cheque que lhe prometeram na Segurança Social. A Catarina está muito 

desanimada, nada lhe corre bem, segundo o que vai acontecendo na vida (com os casos que tem 

em tribunal e o irmão agressor).  

A Catarina leu a carta que escreveu no início das sessões de mediação (ficou emocionada) e quando 

a questionei sobre o que tinha mudado (se tinha mudado algo), diz que nada mudou. 

Quando falamos sobre o projeto que criou, a Catarina disse-me estar como São Tomé (ver para 

crer). Não sabe se vai conseguir que esta ideia vá para a frente. 

Por fim, pediu-me para a tentar ajudar a saber se tinha alguma queixa apresentada pelo irmão na 

polícia. Quando entrei em contacto com a polícia não consegui informação nenhuma, pois tinha que 

ser a Catarina a solicitar essa informação. 

Como ainda não se sabe qual a resposta do Instituto Monsenhor Airosa quanto ao projeto da horta 

que a Catarina construiu, pedi-lhe que me dissesse outra coisa que lhe desse prazer fazer. Falou-me 

em ter um forno para fazer broa. Disse-lhe que a ideia me parecia muito boa e pedi-lhe que me 

trouxesse orçamentos na sessão seguinte.  

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

Creio que a Catarina está muito dependente do gabinete. Procura-nos com muita regularidade, 

mesmo quando não tem acompanhamentos marcados. Julgo que é necessário trabalhar esta 

dependência. A Catarina precisa de apoio psicológico (está muito em baixo e durante a conversa vai 

dizendo que mais valia morrer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 17/04/2013 
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APÊNDICE 52 | Ficha de Sessão 12 

 

Data: 17/04/2013 Hora de Início: 10h35 Hora de Fim: 11h10 

Nome: Catarina 

 

   

 

D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina tem a conta da água para pagar, para além de não ter dinheiro para comprar 

medicamentos. Pediu-me para tentar falar com alguém da Segurança Social de Dume para tentar 

saber como está a situação do cheque que lhe prometeram e ainda não chegou às mãos da 

Catarina. 

Está ansiosa. Nunca se imaginou a pedir comida, mas já não como carne há três meses. 

Para vir à cidade pede dinheiro emprestado e aquilo que transparece é que, mesmo necessitando, 

não gosta de pedir. 

Tem tido surpresas no tribunal, mas quando lhe pedi para falar sobre isso disse-me que preferia não 

o fazer. 

Não se importava de fazer formações, estando inscrita no Centro de Emprego de Mazagão, onde já 

conseguiu fazer o 6ºano. 

Sente que se o projeto der certo, vai sentir-se bem. 

Pedi à Catarina que fosse dar um passeio, mas que libertasse a cabeça, não pensasse em nada. 

Depois tem que me contar como se sentiu. 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

Conversar com a Dra. Telma para saber se o Instituto Monsenhor Airosa já considerou a proposta da 

Catarina. 

Conversar melhor com a Soraia e encaminhar a Catarina para o apoio psicológico. 

A Catarina tem algumas questões pendentes na Segurança Social (SS) e está sempre a pedir ajuda 

para as resolver. Não me compete a mim fazer esse contacto com a SS, portanto terei de pedir a 

alguma colega no gabinete que o faça, para tentarmos compreender o que se passa. 

 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 24/04/2013 
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APÊNDICE 53 | Ficha de Sessão 13 

 

Data: 24/04/2013 Hora de Início: 10h50 Hora de Fim: 12h00 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Catarina está cansada desta situação de não ter dinheiro e de andar a pedir. Para vir à cidade já 

anda a pedir dinheiro a amigos. Está desesperada. 

Não vai à Segurança Social porque a Dra. Alexandra não quer saber dela, não a ajuda e ela fica pior 

quando lá vai, por isso disse-me que vai deixar de procurar ajuda lá. 

Já não está a tomar a medicação. Disse-lhe que na Paróquia perto do gabinete ajudavam com 

medicação mas ela não quer ir lá tentar saber a ajudarão ou não. 

Ainda não me trouxe o orçamento dos fornos, para conseguirmos pensar num meio de conseguir 

esse dinheiro. 

Voltou a fazer queixa do irmão e da cunhada na GNR. Quando a cunhada viu uma carta da GNR 

começou a discutir com a Catarina e a chamar-lhe nomes. 

 

 

 

MELHORAR 

A Catarina está muito desanimada. Não tem dinheiro e não tem sossego em casa. Sinto que o 

projeto de mediação está estagnado e isso também não é positivo para ela. Já pedi à Dra. Telma 

para tentar saber uma resposta vinda do Monsenhor Airosa, mas até agora não me disse nada. 

 

  

 

  Próxima Sessão: 30/04/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 54 | Ficha de Sessão 14 

 

Data: 30/04/2013 Hora de Início: 10h50 Hora de Fim: 11h50 

Nome: Catarina 

 

   

 

D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina já foi pedir o orçamento do forno, mas ainda não lho deram. Para a semana talvez já o 

tenha. 

A Catarina foi passear, tal como lhe tinha pedido. Disse-me que não me queria contar, mas depois 

de um pouco em silêncio, desabafou. Sentiu-se vigiada e que nem no tempo da PIDE existiam assim 

tanta espionagem. Não pode fazer o passeio à vontade porque eles acham que quando ela sai para 

dar o seu passeio, vai falar mal deles (como eles falam quando vão sair, segundo o que disse a 

Catarina). O irmão e a cunhada não querem que ela mantenha as amizades que tem, pois querem-

na sozinha. A Catarina tem amigos bem posicionados, pessoas “de bem” e o irmão não gosta disso. 

A cunhada diz que quando ela vai passear, vai para espiar (a Catarina achou imensa piada à 

capacidade imaginativa da cunhada e contou-me um episódio em que a cunhada saiu da igreja, 

onde estava a ensaiar com o coro, para ver se ela estava à volta da igreja). Segundo o que a 

Catarina conta, eles tem o hábito de falar mal de toda a gente e de contar falsas verdades, 

reportando para a Catarina o mesmo comportamento (mas ela não é capaz de fazer isso, segundo 

me disse, quando vê que há um grupo de pessoas a falar mal de alguém, não se junta à conversa). 

 

MELHORAR 

Voltar a conversar com a Dra. Telma sobre o projeto da horta. 

 

   

Próxima Sessão: 08/05/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), qualifique a sessão com a vítima, tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 55 | Ficha de Sessão 15 

 

Data: 08/05/2013 Hora de Início: 10h35 Hora de Fim: 11h10 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

 Catarina está com a voz muito rouca, parece um pouco adoentada. Para além disso, está 

desanimada. 

Trouxe o orçamento de dois fogões de metal, que ficam por 375€ e 410€. 

A Catarina começou a chorar porque nada lhe corre bem. Continua com falta de dinheiro, vão cortar-

lhe a eletricidade e não tem dinheiro para a medicação. 

Como a Soraia já tinha falado comigo acerca das ajudas que a Catarina poderia ter na Segurança 

Social, no que toca à alimentação, falei-lhe no assunto (a Soraia já tinha conversado sobre isso e 

disse-me que a Catarina não tinha reagido bem). Quando a questionei sobre beneficiar de 

alimentação numa cantina social, disse que preferia que essa ajuda fosse dada a quem precisa 

mesmo e que achava que era melhor por as pessoas a trabalhar, que lhes dar de comer. Tentei que 

ela compreendesse que a ajuda da Segurança Social era uma boa opção, pois assim comia os 

alimentos que deixou de poder comprar (como o caso da carne e peixe). Mesmo depois de lhe 

explicar as vantagens desta ajuda, não mudou muito de opinião. Pedi-lhe que pensasse no assunto. 

Para atividade a entregar numa próxima sessão, pedi-lhe que me escrevesse um texto sobre o 

projeto de fazer pão, tendo em conta quem gostaria de estar no projeto, o que gostaria de fazer com 

essas pessoas, o que acha que eles vão sentir e em que dia da semana seria melhor realizar este 

projeto. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 D.Q. 
A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 
mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       
O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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MELHORAR 

É necessário que a Catarina compreenda que a ajuda da Segurança Social só lhe traz benefícios e 

que aceitar esta ajuda não é algo que a rebaixe.  

Tenho mesmo que saber algo sobre o Instituto Monsenhor Airosa e tentar arranjar dinheiro para 

estes fornos. 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 03/07/2013 
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APÊNDICE 56 | Ficha de Sessão 16 

 

Data: 03/07/2013 Hora de Início: 14h10 Hora de Fim: 15h00 

Nome: Catarina 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Catarina chegou ao gabinete um pouco atrasada. 

Começamos a conversar e perguntei-lhe como estava a sua vida. Disse-me que a partir de meados 

de Julho vai começar o curso de Culinária para equivalência ao 9º ano, em Mazagão. Disse-me que 

isto lhe fazia bem. Segundo o que me disse vai ganhar mais ou menos 150/170€ por mês, sendo 

que a formação é de 6 meses, mas a Catarina não tinha bem claro estas informações. 

Quis saber o que achou quando a Dra. Soraia lhe falou da horta que existe numa instituição perto do 

gabinete. Disse-me que pensou em tudo, pode ser que fique entusiasmada, uma vez que é a 

primeira vez que trabalha assim. A possibilidade de fazer parte desta horte e receber dinheiro poderá 

ser bastante positivo, dá-lhe vida (dá-lhe mais gosto de viver). Deixou bem esclarecido que a sua 

prioridade agora é fazer a formação. Para já não quer ser integrada na horta e talvez faça uma 

formação de informática, porque é uma coisa que lhe interessa bastante. 

Disse-me que desejava que tudo me corresse bem. 

Perguntei-lhe se tinha gostado das sessões de mediação e ela respondeu: “gostei muito até. Por ter 

gostado muito foi uma desilusão não ter dado certo.”. Quando lhe perguntei se tinha aprendido algo, 

disse-me que sim, aprendeu a encarar melhor as coisas (pois por vezes achou que as coisas se 

estavam a tornar mais fáceis mas só estavam mais difíceis). Gostou de planear o projeto, mas achou 

que acabou muito depressa (referia-se ao tempo de interrupção que tivemos desde a última sessão 

em maio e a conversa onde lhe disse a resposta negativa). Disse-me, com uma cara bastante triste, 

 1 2 3 4 5 D.Q. 

A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 

mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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que eu tinha deixado de a chamar para as sessões e que depois lhe disse aquilo daquela forma (a 

resposta da instituição). Expliquei-lhe que só soube da resposta uns dias antes da conversa que 

tivemos e que não marquei mais sessões porque estávamos dependentes daquela resposta, não 

fazendo sentido estar a obrigara a Catarina a deslocar-se para Braga sem sentido. Quanto ao não 

por parte da instituição, esclareci que não estava à espera e que também não sabia o porquê de 

terem negado, pois também a mim não me tinham explicado o porquê. 

Ficou evidente que a Catarina ficou desiludida pelo projeto da horta não ter sido concretizado e por 

eu ter deixado de marcar sessões tão periódicas. 

Pedi-lhe que respondesse ao inquérito dizendo-lhe que serviria para eu ter noção das coisas que 

tenho que melhorar. Disse-lhe que estava à vontade para responder e escrever o que quisesse, podia 

ser sincera. Dei-lhe uma pequena ajuda para que percebesse as questões. 

No final agradeceu-me por tudo, disse-me que a situação ajudava a compreender o que correu mal 

para que não voltasse a fazer os meus erros. Disse-lhe que se precisasse de ajuda estaria sempre 

alguém no gabinete para a ajudar e que se fosse preciso eu ajudar em alguma coisa era apenas 

necessário pedir que me ligassem e eu tentava ajudar o melhor que conseguisse. 

 

 

 

MELHORAR 

Há imensas coisas a melhorar, tenho que refletir sobre todo o processo de mediação e sobre a 

minha postura no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: ___/___/______ 
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Diários de Bordo Mónica 

APÊNDICE 57 | Ficha de Sessão 1 

 

Data: 10/01/2013 Hora de Início: 18h40 Hora de Fim: 19h 

Nome: Mónica 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Sandra disse-me que a Mónica seria um bom caso para trabalhar. Com uma história de vida que 

ainda não explorei a fundo, mas da qual sei alguns pormenores, a Mónica está recetiva ao processo 

de mediação, ressaltando que gostaria de conseguir uma casa para ela e para os dois filhos (neste 

momento mora na casa da mãe). 

O que retiro desta sessão de apresentação (que teve de ser mais rápida pelo avançar da hora) é a 

vontade da Mónica em seguir com a sua vida e criar um ambiente familiar mais independente para 

os filhos, se sem ao encargo da mãe. 

 

 

MELHORAR 

Criar materiais para dinamizar as próximas sessões. 

Criar uma relação de confiança mediador-mediado. 

Ver o processo da Mónica. 

 

  

 

 

   Próxima Sessão: 24/01/2013 

 1 2 3 4 5 D.Q. 

A linguagem foi clara, não sendo necessário explicar 

mais que uma vez 

      

O mediado foi comunicativo e participou       

O mediado mostrou-se empenhado       

O mediado está entusiasmado com a próxima sessão       

Houve avanços significativos       

Utilizando a escala de 1 (muito pouco) a 5 (bastante), avalie a sessão de mediação tendo em conta 

as seguintes afirmações: 
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APÊNDICE 58 | Ficha de Sessão 2 

 

Data: 24/01/2013 Hora de Início: 17h30 Hora de Fim: 18h30 

Nome: Mónica 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Mónica conhecia o marido desde que eram pequenos. Começaram a namorar quando eram 

adolescentes. Depois de 6 anos de namoro, casaram e tiveram a Liliana (6 anos). A Mónica diz que 

esta gravidez não foi planeada, mas que há dois anos teve o Damião, por vontade dos dois. Desde 

que esta criança nasceu, o marido ficou mais passivo na relação. Deixou de querer sair para jantar 

fora, por exemplo, dizendo que as crianças faziam muito barulho. A Mónica diz que ele a tomou por 

garantida, deixando de se esforçar. Obrigou a Mónica a ter relações quando ela não queria e tornou-

se violento quando a Mónica começou a enfrentá-lo. Acabaram por se separar, e as pessoas foram 

inventando histórias de que a Mónica andaria com outros homens, por isso é que queria o divórcio. 

Estas histórias trouxeram-lhe problemas com a mãe, que acreditando nelas, não a queria receber 

em sua casa. Uma irmã da Mónica interveio e contou à mãe a verdade, sendo que a situação foi 

resolvida. Desde essa altura, a Mónica vive em casa da mãe com os filhos e uma outra irmã. O ex-

marido anda envolvido com outra mulher, que a Mónica suspeita ser filha do pai do ex-marido, que 

traiu a mulher com a mãe da atual companheira do ex-marido da Mónica. A filha da Mónica, a 

Liliana, chora quando tem que ir para o pai de quinze em quinze dias.  

A Mónica tem emprego como baby-sitter, mas isso retira-lhe tempo com os filhos, o que a deixa 

triste. A mãe também não tem paciência para os netos, o que deixa a Mónica chateada. Quer ir para 

outra casa com os filhos e está a pensar alugar uma, juntamente com a irmã que também mora 

com a mãe. 
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MELHORAR 

Tenho que melhorar a minha postura e as competências de comunicação.  

A Mónica fala pouco, tenho que conseguir que ela fale mais. 

 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 13/02/2013 



 

265 

 

APÊNDICE 59 | Ficha de Sessão 3 

 

Data:13/02/2013 Hora de Início:18h Hora de Fim: 19h 

Nome: Mónica 

 

   

   

  D.Q. – Difícil de Qualificar 

DESCRIÇÃO 

A Mónica está a morar com a irmã e com os filhos desde o dia 3 de fevereiro. Quando lhe perguntei 

como se sentia, disse-me que se sentia bem. Usei algumas das informações que tinha obtido na 

sessão anterior para aprofundar este sentimento. Como a relação com a mãe estava estranha, pois 

ela reclamava com o barulho feito pelas crianças e como a Mónica tinha que chegar a casa e 

cozinhar, acender a lareira para poder tomar banho (e dar banho às crianças), perguntei como se 

sentia agora que não tinha tanto trabalho e tantas preocupações. Disse que sentia que estava mais 

livre, tendo mais tempo para os filhos. A mãe passava o dia em casa e quando a Mónica chegava às 

19, ela estava a dormir, o que a deixava revoltada por ter que fazer tudo e cozinhar para toda a 

gente. Quando disse à mãe que a podia ajudar, nem que fosse a acender a lareira, a mãe disse: “é 

para ti, então acende tu!”. Isto revolta-a. Diz também que o facto de não morar no mesmo sítio é 

bom pois tinha uma vizinha que a vigiava para depois dizer ao seu ex-marido todos os seus passos. 

Agora não tem ninguém que a controla, sente-se melhor. Pode entrar e sair à hora que lhe apetecer, 

sem que ninguém a vigie. Mas o facto de ter ido para longe daquele que era o seu antigo lar está a 

dar-lhe problemas com o ex-marido. Ele recusa-se a ir buscar as crianças à sua nova casa, ou seja, 

quer que a Mónica os leve até a casa da mãe dele, o que a Mónica não acha aceitável. Para a 

Mónica, ele está “chateado” por ela não estar num sítio onde ele a possa controlar, como 

antigamente. Também acha que não é ele que escreve as mensagens que lhe envia, que é a 

namorada, pois a linguagem é muito superior à dele (leu-me algumas mensagens para exemplificar). 

Ele acusa-a da situação psicológica dos filhos, o que deixa a Mónica muito em baixo. Para além 

disso, o facto da Liliana ter os ataques de choro antes de ir passar os fins-de-semana com o pai 
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também tem deixado a Mónica muito preocupada. 

Depois desta conversa, pedi-lhe que fizesse a atividade “Os meus sentimentos”, onde explorou os 

sentimentos descritos na carta, “irritada e impotente”. Para além de explicar o que sentia e quando 

os sentia, era pedido que pensasse numa alternativa, que a Mónica descreveu como “organizar a 

minha vida e por tarefas fixas para a semana” e “pensar mais em mim”. É neste ponto que vamos 

trabalhar na próxima sessão. 

Depois disto, passou para a atividade “Tempo de qualidade”, onde descreveu uma tarde ideal com 

os filhos e o que era necessário fazer para o conseguir. 

Por fim, pedi-lhe para avaliar a minha prestação enquanto mediadora e o projeto de mediação em 

que está inserida, com um inquérito intermédio. As respostas foram maioritariamente positivas, 

tendo a Mónica colocado em questão o tempo que dura a sessão, respondendo que este não era 

suficiente, uma vez que respondeu “pouco”. 

 

 

 

MELHORAR 

Analisar melhor o caso da Mónica. 

Acho que a estou a negligenciar um pouco, uma vez que me debruço mais sobre as outras pessoas 

do projeto. 

Criar uma atividade de organizar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

  Próxima Sessão: 21/03/2013 
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APÊNDICE 60 | Ficha de Sessão 4 

Data: 21/03/2013 Hora de Início: 18h12 Hora de Fim: 19h07 

Nome: Mónica 

 

   

 

D.Q. – Difícil de Qualificar 

 

DESCRIÇÃO 

A Mónica não apareceu na data marcada para a sessão (dia 27 de fevereiro e não mostrou 

disponibilidade para marcar até esta data). A Mónica está cansada e por causa disso não se lembra 

de coisas, datas (sendo esta a justificação para não ter comparecido na sessão marcada, e o motivo 

de também faltar a algumas sessões com a Sandra). 

A namorada do ex-marido vem buscar as crianças à escola e já os foi buscar a casa (a situação 

preocupa a Mónica porque o ex-marido quer a guarda partilhada, mas depois não vem busca-los a 

casa ou à escola). A Liliana contou à mãe que quando vão passar o fim de semana com o pai, 

normalmente não estão com ele, ou vão brincar para o parque, ou estão com a namorada dele. 

Teve um grande stress (que a deitou mais abaixo), quando descobriu o que implicava ir para o 

litigioso (ponderando entregar todas as decisões para ele tomar, para não ser afetada pelo stress). 

A Mónica tentou ligar para o ex-marido por causa da Liliana, quando esta foi passar o fim de semana 

com ele, mas ele não atendeu. A Mónica ficou preocupada e frustrada. 

A Mónica já conseguiu organizar melhor o seu tempo com os filhos. 

A sessão terminou neste ponto, deixando em aberto a análise destes sentimentos. 

 

 

MELHORAR 

Não posso estar tanto tempo sem sessão com a Mónica, porque assim o processo não é continuado.  

 

   

  Próxima Sessão: 04/04/2013 
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