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International Mediation Institute 
 

www.IMImediation.org 
 

Professional Mediation Worldwide 

Uma iniciativa para estabelecer 
standards Internacionais de Mediação 



“

”

Any occupation wishing to exercise authority  
must find a technical basis for it, 
assert an exclusive jurisdiction, 
link both skill and jurisdiction to standards of training 
and convince the public that its services 
are uniquely trustworthy and tied to a set of professional 
norms 
 

Harold J. Wilensky 

Professor Emeritus of Political Science, UC Berkeley 

The Professionalization of Everyone? 1964 

 



Porquê o IMI?  

u  Mediação é recente 
u  Menos de 40 anos nos USA, Australia e Canadá 

u  Ainda mais recente noutros países 

u  Poucas pessoas começam as suas carreiras como 
mediadores 

u  A maioria vem de outras profissões 

u  A mediação é ainda uma ocupação “extra” para muitos 

u  Uma profissão?  
u  Nenhum corpo profissional para gerir a profissão 

u  Não existem standards de formação 

u  Poucas qualificações definidas 

u  Normas profissionais Não universalmente aceites 

u  Falta de transparência 
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Resultado? ...  
E apesar dos esforços de muitos mediadores, 
prestadores de serviços e outros ... 

u  Qualidade ainda é muito variável 

u  Qualquer um pode chamar-se um "mediador” 

u  Poucos métodos para avaliar / medir a qualidade de um mediador 

u  Padrões de qualidade não são visíveis nem credíveis 

u  Partilha de boas práticas é muito esporádica 

u  Promoção inadequada ⇒ má compreensão 

u  Compreensão pobre ⇒ aceitação limitada 

u  Liderança / inspiração irregular 

u  O numero de mediadores é muito superior ao trabalho que existe em 
mediação hoje 

u  Como encontrar o mediador apropriado é hoje o maior problema dos 
utilizadores – ou futuros utilizadores da mediação – e dos mediadores!  

u  O IMI formou-se para desbloquear o crescimento global da Mediação. 
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A chave do crescimento do uso da 
mediação … QUALIDADE 
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A chave do crescimento do uso da 
mediação …TRANSPARENCIA 

8 



Acerca do IMI 

u  Fundação caritativa 

u  Inteiramente financiada por doações 

u  Não fornece serviços para o mercado 

u  Uma verdadeira Iniciativa de Interesse Público 

u  Instituição baseada na Internet, custos reduzidos 

u  Forte dependência do apoio pro bono 

u  Não é um “corpo superior” 

u  Foco Glocal 
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IMI: Institutos Financiadores 

u  Fundação da General Electrics 

u  Shell International 

u   American Arbitration Association/ICDR 

u  Singapore Mediation Centre 

u  Singapore International Arbitration Centre 

u  Netherlands Mediation Institut 

u  Bahrain Chamber of Dispute Resolution 

u  International Chamber of Commerce _ ICC 

u  JAMS  
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IMI Governance 

u  Board 

u  Advisory Council 

u  Independent Standards Commission (all pro bono) 

u  Um Director Executivo e um Director de operações. 
u  Chair 

u  Judy Meyer (Mediator) (US) 

u  Vice Chairs 

u  Constantin-Adi Gavrilă (RO)  Appraisals 

u  Margaret Halsmith (AU)  Standards & Implementation 

u  Jeremy Lack (CH)  Taskforces 

u  Joel Lee Tye Beng (SI)  R&D 

u  Vice Chair Geoff Sharp (NZ)  Communications 

u  Ellen Waldman (US)   Ethics 

u   + 70 Thought Leaders from > 30 countries 

u  Mediators, Users, Judiciary, Providers, Trainers, Educators  
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IMI Board of Directors 
Chair:     Deborah Masucci (formerly AIG) 

 

Directors:    Kehinde Aina (Negotiation & Conflict Management Group) 

    Shawn Conway (Conway & Partners) 

    Andrea Carlevaris (ICC) 

    Harold Coleman (AAA) 

     Malik Dahlan (Institution Quraysh) 

    Jason Fry (Clifford Chance) 

    Isabelle Hautot (Orange, Chair Corporate Counsel International Arbitration Group) 

    Ute Joas Quinn (Hess Corporation) 

    Michael Leathes 

    George Lim (SMC) 

    Lim Seok Hui (SIAC) 

    Michael McIlwrath (General Electric) 

    Doug McKay (Shell International) 

    Kimberly Taylor (JAMS) 

    Wolf von Kumberg (Northrop Grumman Corp) 

    Diana Wallis (President, European Law Institute) 
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IMI Advisory Council 
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Lord Woolf of Barnes Chair    UK 

Prof. William Ury     US 

Prof. Tommy Koh     Singapore 

Sheikha Haya Al Khalifa    Bahrain 

William K Slate II      US 

Former Justice Minister Ales Zalar  Slovenia 

Jay Welsh       US 



O Papel do “Independent 
Standards Comission” 

u  Proporcionar liderança / pensamento estratégico 

u  Estabelecer  padrões elevados de competência para 
mediadores 

u  Realizar a Revisão / aprovação dos programas para 
qualificar os mediadores para a  Certificação IMI 

u  Garantir a continuidade dos programas de controle de 
qualidade aprovados 

u  Monitorar o Código de Conduta Profissional IMI 

u  Influenciar a evolução das políticas públicas de mediação 
em todo o mundo 

u  Nomear  assessores para rever Código de Conduta 
Profissional 

u  Queixas 

u  Propor e aprovar melhorias para Visão e Missão do IMI 
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Visão & Missão do IMI 

u  Visão : “Professional Mediation Worldwide: Promoting 
Consensus & Access to Justice” 

u  Missão 

u  Definir e atingir elevados padrões de qualidade na 
mediação de confitos 

u  Convocar as partes interessadas e os stakholders 

u  Promover a compreensão e adoção da mediação de 
conflitos 

u  Disseminar conhecimentos para as partes, os advogados 
das partes e os mediadores 
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412 IMI 
Certified 
Mediators 

 

First  
MA-QAP 

SIMI and SIMC 
press 

announcement 

Alliance with 
CCIAG JAMS ICC BCDR 

Timeline 

2007 

IMI 
starts 

2009 

900 qualifying 
mediators 
register for 

IMI 
Certification 

2010 

First 7 QAPs 
announced 

2011 2012 

IMI 
Certification 

standards 
developed 

Launch of IMI Inter-Cultural 
Criteria 

2013 2014 

YMI 
established  

First ICQAP 
announced 

Launch of 
Mediation Advocacy 

Criteria 

IMI User Survey 
results 

published 

IMI Recommended for 
UN Consultative 

Status with ECOSOC 
& UNCITRAL Observer 

Status 



Desenvolvimentos 
do IMI em curso 

Independent Standards Comission (ISC) 

Young Mediators Initiative (YMI) 

Global Mediation Council 

Glocalization 

IMI Web portal tools 

Implementacao de uma missão mais vasta para o IMI 



Independent Standards Commission 
73 Thought Leaders from 26 Countries 

u Chair 
Judith Meyer  (US) 
 

u Vice Chairs – Executive Committee 
Adi Gavrilă (Romania)   Appraisals Committee 

Jeremy Lack (Switzerland)  Taskforces 

Ellen Waldman (US)   Ethics 

Margaret Halsmith (Australia)  Standards Design & Development 

Geoff Sharp (NZ)   Communications 

Joel Lee (Singapore)   Research & Development 
 



ISC Task Forces & Committees  
u  Standing Committees 

u  Ethics 
u  Appraisals 

u  Current Task Forces 
u  Mediation Advocacy  
u  Mediation in Investor-State Disputes 
u  Online Dispute Resolution 
u  Recognition and Enforcement of Mediated Agreements 

u  Planned Task Forces 
u  Assessors’ Competency 
u  Mediation under OECD Guidelines for Multinational Corporations 
u  Mediation in Inter-Nation Conflicts  
u  Dispute Resolution Hybrids 

u  Stakeholder Analysis Group 
 



ISC Standing Committee on Ethics 
 Prof. Ellen Waldman (US) – Chair 

 Michal Alberstein (Israel) 

 John Brand (South Africa) 

 Ken Cloke (US) 

 Lola Ojelabi (Australia) 

 Leonardo d’Urso (Italy) 

 Anil Xavier (India) 

u  Faz a revisão do Código de Conduta do IMI 

u Gere os recursos que são feitos segundo o processo de disciplina do 
IMI (IMI Disciplinary Process) 

u  Está em preparação do Codigo de ética para os services providers 
em Mediação 

 

 



ISC Appraisal Committee 

Chair - Adi Gavrila (Romania) 
 

19 Members from 15 countries 

u  Antonia Marsaglia (Italy) 

u  Andrew Goodman (UK) 

u  Ana Maria Maia Gonçalves (Malaysia) 

u  Manon Schonewille (NL) 

u  Nina Khouri (NZ) 

u  Aloysius Goh (Singapore) 

u  Christian-Radu Chereij (Romania) 

u  Pascal Comvalius (NL/US) 

u  Andrew Gibson (Ireland) 

u  Francois Bogacz (Malaysia) 

u  Virginie Martins de Nobrega (France) 

u  Linda Reijerkerk (NL) 

u  Yasmin Sebah (Bahrain) 

u  Ian Macduff (Singapore) 

u  Henrique Gomm (Brazil) 

u  Dimitra Triantafyllou (Greece) 

u  Nazareth Serpa (Brazil) 

u  Paul E Mason (Brazil) 

u  Helena de Backer (Belgium) 

 



ISC Appraisal Committee 

Sub-Committees 

u  IMI Certified Mediator QAPs  

u  IMI Certified Inter-Cultural Mediator QAPs 

u  IMI Certified Mediation Advocate QAPs 



Qualifying Assessment 
Programs (QAPs) 

u  28 QAPs aprovados em 19 países 
 

u  14 QAPs qualificaram146 mediadores 

u  38 destes mediadores integraram a base de mediadores do IMI 

 

 



Mediation Advocacy  
Task Force 

Manon Schonewille (NL) (Chair) 

Andrew Goodman (UK) 

Hal Abramson (US) 

Ewa Gmurzynska (Poland) 

Sim Khadijah Mohammed (Singapore) 

Aloysius Goh (Singapore) 

Alexander Oddy (UK) 

Khory McCormick (Australia) 

Jeremy Lack (Switzerland) 

Deborah Masucci (US) 

Dimitra Triantafyllou (Greece) 



ISC Investor-State Task Force 

Co: Chairs: 

u  Anna Joubin-Bret 

u  Barton Legum 

u  Suzana M. Blades  (US) 

u  Prof. Jack J. Coe Jr (US) 

u  Silvia Constain (Colombian Embassy) 

u  Roberto Echandi (IFC/World Bank) 

u  Prof. Susan D. Franck (US) 

u  Jason Fry (France)  

u  Fatma Khalifa (Egypt) 

u  Meg Kinnear (ICSID) 

u  Jeremy Lack (Switzerland) 

u  Annette Magnusson (Sweden) 

u  Vilawan Mangklatanakul (Thailand) 

 

Secretary 

u  Conrad Daly (US) 

 

u  Michael McIlwrath (Italy) 

u  Karen Mills (Indonesia) 

u  Frauke Nitschke (ICSID) 

u  Michael Ostrove (France) 

u  Mohamed Raouf (Egypt) 

u  Eduardo Silva Romero (France) 

u  Margrete Stevens (US) 

u  Hannah Tümpel (France) 

u  Tan Ai Leen. (Singapore) 

u  Prof. Nancy A. Welsh (US) 



IMI ODR Taskforce 
Co-Chairs: 

Ana Gonçalves (Malaysia) 

Ethan Katsh (US) 

 

u  Aleš Zalar/Katarina Kresal (Slovenia) 

u  Bill Scouller (UK) 

u  Diana Wallis (UK) 

u  Esther Aura Vilalta (Spain) 

u  Frank Fowlie (CH) 

u  Colin Rule/Scott Carr/Graham Ross 
(UK/US) 

u  Jeffrey M. Aresty  (US) 

u  Jim Melamed (US) 

u  Jo Holland (UK) 

u  Kevin Brown (Spain) 

u  Leah Wing (US) 

u  Martin Gramatikov (Bulgaria/NL) 

u  May-Britt Kollenhof-Bruning (NL) 

u  Mike Lind (UK) 

u  Mohamed S. Abdel Wahab (Egypt) 

u  Orna Rabinovich-Einy (Israel) 

u  Patric Illegen (Germany/UK) 

u  Rafal Morek (Poland) 

u  Ross Paull (Australia) 

u  Vincent Tilman (Belgium) 

u  Zbynek Loebl (Czech Republic/
Slovakia) 

u  Jeremy Lack (Switzerland) 

 



IMI ODR Taskforce 
Avaliar e fazer recomendações sobre como desenvolver 
padrões de alto nível para a prestação de serviços de 
resolução de litígios em linha (ODR), incluindo:  
 
 

u  Critérios de competência para os profissionais, advogados, 
Programas de Avaliação e Critérios para Provedores de serviços 

u  Código de Conduta e processo disciplinar dos  ODR  

u  Segurança, privacidade, exigências de protecção de dados, 
manutenção de registros e armazenamento de dados  

u  Infra-estrutura necessária para desenvolver padrões de ODR em 
ambos os níveis nacionais e internacionais  

u Outras medidas ou iniciativas para apoiar o desenvolvimento de 
ODR de qualidade 

 

 



Joint IBA-IMI-UNCITRAL Task Force  
on Recognition and Enforcement of  
Mediated Agreements 
 
 

u Mauro Rubino-Sammartano (IBA) (Chair) 

u  El Ahdab Jalal (IBA) 

u  Andrea Maia (IBA) 

u  Joseph Tirado (IBA) 

u  Jawad Sarwana (IBA) 

u  Deborah Masucci (IMI) 

u Hal Abramson (IMI) 

u Geoff Sharp (IMI) 

u  Jeremy Lack (IMI) 

With support from UNCITRAL 



Uma rede sob o logo do IMI para apoiar Mediadores em 
início de carreira no caminho para a experiência em 
mediação. 
 A missão e a visão desta iniciativa (YMI)  é : 
. Conectar á escala mundial os  jovens mediadores com 
formação e os advogados que defendem o recurso á 
mediação de conflitos para criar uma plataforma para a troca 
de ideias e experiências entre si , e 
. Facilitar a interação com os mediadores experientes que 
podem oferecer oportunidades de geração de experiências e 
aprendizagem. 



u  195 Young Mediators registados 
u  75 YMI completos 
u  Ligações com Mentors em 15 países 
u  Todas as semanas a crescer! 
u  18 organisations estão a apoiar e a partilhar 

oportunidades com YMI 
u  Os membros do YMI members estão a ganhar 

experiência, a publicar artigos e a desenvolver a 
technologia ligada á mediação 

u  Um mediador certificado ICFML pode integrar YMI 



Global Mediation Council 
 

 Users Council 
 

 Providers Council 
 

 Educators & Enablers Council 
 



Glocalisation 

u Singapore/SE Asia 
u Nigeria 
u Brazil 
u Europe 
 



IMI Web Portal Tools 

u Decision Tree 
u Olé Dispute Analysis Tool 
u Search Engine Web App 
 









Olé! – Avaliação dos 
conflitos 

 

u  Um processo estratégico de decisão, orientado para os 
resultados que ajuda as partes a terem o controle do 
processo 

u  Um processo colaborativo para o cliente e o seu 
advogado 

u  Curto, rápido e simples 
u  Estimula as questões e respostas correctas para a 

preparação da mediação 
u  Pode ser completado electronicamente por email 



Find The Right 
Mediator 



O Futuro 

u  Os stakeholders da mediação podem: 

u  Fazer evoluir a mediação para uma profissão com 
standards reconhecidos 

u  Requer um esforço concentrado e focalizado de todos os 
participantes no processo 

u  Mediadores, Provedores de serviço, Formadores, 
Utilizadores, Ordens de advogados, Entidades 
governamentais, Organizações sem fins lucrativos.. 



“

”

Mediation has come a long way, but still has much 
further to go.  The field now needs to evolve quickly into 
a true profession.   
High minimum practice and ethical standards need to be 
set, made transparent and achieved internationally;  
Users of mediation need to see these standards 
operating effectively;  
More and better information must be made available by 
individual mediators about their skills, capabilities and 
personalities.   
Quality and Transparency together will enable mediation 
to grow. 
 
Lord Woolf of Barnes, 2009 

Lord Chief Justice of England & Wales, 2000-2005 

International Academy of Mediatorsʼ’ Lifetime 
Achievement Award 2009 

 



O IMI no Brasil   

Os grupos de trabalho do IMI no Brasil 

 objectivos e actualidades 

 

 

 Paul Mason and Andrea Maia  



O processo de 
Certificação IMI 



A certificação IMI 

u Em 2007 quando o IMI nasceu 
u Não existiam standards de qualidade 

internacionalmente aplicáveis á Mediação 
u Não existia nenhum processo de certificação 



A certificação IMI 

u  Uma forma de distinguir experiência REAL em mediação 
u  Competência e adaptabilidade 

u  Baseada nos comentários de utilizados 
u  Uma folha sumário preparada por um independente 

u  O Perfil de Mediador Certificado IMI  
u  Incluindo o Feedback Digest 



A certificação IMI: como foi 
desenvolvida? 

u  Com a ajuda do IMI ISC 
u  Pesquisas feitas em competências e definição de 

critérios de qualidade para a mediação 
u  Standards em desenvolvimento no Canadá, Austrália 

e Argentina 



A certificação IMI: como 
funciona? 

u  A certificação IMI só pode ser implementada por 
organizações que foram aprovadas pelo ISC 

u  Quando aprovadas estas organizações denominam-se 
QAP (Qualifying Acessing Program) e são autorizadas 
a qualificar mediadores para a certificação IMI 

u  Para os países lusófonos a organização aprovada – 
QAP – é o ICFML (Instituto de Certificação e Formação 
de Mediadores Lusofonos) 



Utilizadores com confiança no 
processo de mediação 

Utilizadores a 
utilizar a mediação 
com frequência e 

com melhores 
resultados 

O Board do IMI acredita 

Necessidade de 
certificar 

Mediadores com 
elevado nível 

de experiencia 
e de 

competência 



Como tornar-se Mediador IMI: 
critérios para o programa de 
certificação 

Transparência 

Monitoramento 
contínuo 

Integridade 

Compromisso 
com a 

diversidade 



Como tornar-se Mediador IMI: 
critérios para o mediador 

Conhecimentos 

Competências Experiência 



Como que o IMI organiza a 
certificação 
u  QAP = Qualifying Assessment Programs 

u  O IMI só aceita candidaturas através dos QAPs 

u  O ICFML é o único QAP em Português 
u  LEADR Australia  

u  LEADR New Zealand 

u  ADR Canada 

u  Family Mediation Canada 

u  Mediationcenter, Denmark 

u  IFCM, France 

u  IICER, Hong Kong 

u  IIAM, India 

u  Meta-Culture, India 

u  Concilia, Italy 

u  Mediators Institute of Ireland 

u  Beyond Conflict Ireland 

u  Friarylaw ADR Ireland 

u  Netherlands Mediation Institute 

u  International ADR Register (NL) 

u  ACB Foundation, Netherlands (also an ICQAP) 

u  SPIDR, Nigeria 

u  ICFML, Países de Lingua Portuguesa 

u  Transylvanian Institute of Mediation, Romania 

u  Singapore Mediation Centre 

u  Mediation International, Spain 

u  Universidad Carlos III de Madrid, Spain 

u  Africa Centre for Dispute Settlement, South Africa 

u  MATA, UK (also an ICQAP) 

u  AAA, USA 

u  Erickson Mediation Institute, USA 

u  Maryland Council for Dispute Resolution, USA 



Certificação IMI  via Programa de 
certificação 
u  Para ser certificado “IMI Certified”, um mediador deve: 

u  Provar a sua competência através de um Programa de 
certificação que utiliza os critérios definidos pela ISC 

u  Qualifying Assessment Programs 

u  Realizados pelas principais instituições nacionais 

u  Provedores de serviços, organismos de formação, organizações 
profissionais 

u  O IMI controla regularmente a qualidade destes programas 

u  Todos os mediadores certificados pelo QAP para o IMI 
devem completar o perfil Online 

u  Mediadores não podem dizer-se IMI Certified antes do 
perfil ser aprovado pelo IMI e colocado online no site do 
Instituto 

u  30 QAPs em 19 países – 400 IMI certified Mediators em 47 
países 



Certificação IMI  via Programa de 
certificação: Feedback 
u  Parte obrigatória do perfil online do mediador 

u  Um sumário preparado por um independente baseado no 
feedback de utilizadores do mediador 

u  Guidelines para o independente que faz o sumário 
definidas pelo IMI 

u  Feedback é muito importante para os utilizadores 

u  Dá confiança sobre a experiência e a competência do 
mediador 

u  Dá informações objectivas sobre a forma como o mediador 
é em mediação 

u  Possibilita a escolha pelo utilizador do mediador melhor 
adaptado ao conflito 



Certificação IMI  via Programa de 
certificação: Código de conduta 

u  Parte obrigatória do perfil IMI do mediador 

u  Mecanismo de queixas 

u  É a segurança de uma conduta eticamente correta do 
mediador e elemento fundamental da CONFIANÇA do 
utilizador na mediação e no mediador 



Certificação IMI via Programa de 
certificação: vantagens 

u  IMI apenas define os padrões / critérios 

u  QAPs qualificam os mediadores 

u  Permite adaptação local 

u  QAPs sujeitos a altos padrões de qualidade 

u  QAPs podem oferecer os seus próprios esquemas de 
certificação contribuindo assim para o aumento da 
qualidade da mediação local 



O problema 

O Utilizador 

Como ter uma 
garantia de 

qualidade no uso 
da mediação ? 



A solução: o modelo IMI 

TRANSPARÊNCIA 

ÉTICA 
DIVERSIDADE 

FEEDBACK DOS 
OUTROS 
CLIENTES 

QUALIDADE 

CONHECIMENTOS 

COMPETÊNCIAS 

EXPERIÊNCIA 

USER 



IMI Perfil do Mediador 
certificado – no site web do IMI 

57 

Obrigatório 

u  Áreas de prática 

u  Experiência 

u  Estilo de mediação 

u  Feedback Digest 

u  Código de conduta 

u  Processo de queixas 

u  Seguro de indemnização 

Opcional 

u  Associações membro 

u  Honorários 

u  Referencias 

u  Formação em mediação 

u  Publicações em mediação 

u  Keywords 



Certificação IMI 

u  1047 mediadores registados 

u  411 are IMI Certified (online and searchable) 

u  45%  USA 

u  36%  Europe 

u  10%  Canada 

u    3%  Asia 

u    3%  Latin America 

u    3%  Australia and New Zealand 

u    1%  Africa 



Motor de busca 
mundial  
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12 Mediadores 
certificados IMI 
dizem falar 
Português 



IMI Inter-Cultural  
Critérios de competência 

•  Disponível para qualquer mediador experiente 

•  Qualificavel por um QAP intercultural 

•  A ICS aprova os organismos para serem QAP Intercultural 



IMI Inter-Cultural  
QAP Critérios de competência 
u  Geral 

u  Metodologia, Transparência, Integridade, Diversidade 

u  Critérios 
u  Conhecimentos 

u  Modelos Culturais 

u  Auto-conhecimento 

u  Perspectivas Multi Culturais 

u  Competências 
u  Comunicação, Preparação, Gestão do Processo 



IMI Mediation Advocacy 
Critérios de competência 

•  Ajuda as partes a tomarem decisoes informadas sobre 
p ro f i ss iona i s compe ten tes e expe r ien tes no 
aconselhamento e na representação de clientes na 
resolução de conflitos. 

•  Disponível para qualquer Advogado em Mediação ou 
acompanhador em mediação qualificado por um QAP 
Mediation Advocay que foi préviamente aprovado pelo 
ISC 

•  O ICFML está em vias de ser um QAP Mediation 
Advocacy e de certificar advogados ou acompanhadores 
em mediação. 2015 mais novidades sobre este assunto. 



IMI Mediation Advocacy 
Critérios de competência 

u  Geral   
u  Metodologia, Transparência, Integridade, Diversidade 

u  Critérios 
u  Experiência 

u  Conhecimentos 

u  Habilidades práticas 



Qual o seu interesse em ser IMI 
Certified? 

 

u  Estabelece a mediação como uma profissão a parte inteira 

u  Reduz a dependência dos utilizadores em fontes pobres de 
informação para escolher o seu mediador 
u  Ele disse que…boatos… 
u  Aumenta a capacidade de escolha dos utilizadores 

u  Maximiza os seus prospetos em mediação 
u  Visibilidade por qualquer utilizador em qualquer parte do mundo 

u  Estabelece critérios de competência e de experiencia 

u  Informação credível 



Conclusão 

u  A base de mediadores internacionais do IMI  constitui hoje a maior 
base de dados de mediadores qualificados segundo standards 
internacionais, a nível mundial.  

u  Uma das ideias importantes é que a qualidade de mediadores e os 
interesses dos utilizadores de serviços de mediação de conflitos não 
são servidos por prescrever um estilo de mediação específica ou uma 
abordagem única.  

u  Uma autoavaliação, bem como uma compreensão clara do estilo e 
abordagem do mediador são aspectos crucias para que o mediador 
escolhido pelas partes ou pelos advogados das partes seja o 
mediador mais adequado para aquele caso.  

u  É importante que o cliente e/ou o seu advogado percebam isto da 
descrição do perfil  e do Feedback Digest de um mediador, ao 
consultarem o site web do International Mediation Institute. Desta 
forma estão habilitados a fazer uma escolha informada sobre o 
mediador e desta forma majorar as chances de aquele ser o bom 
mediador para aquele caso específico.  

u  A mediação poderá assim ser uma profissão com parâmetros que 
ajudam os utilizadores a resolver de forma mais adequada os seus 
conflitos ou litígios. 



Obrigada pela sua atenção
  

Deseja mais informação sobre o IMI nos países lusófonos? Deseja mais informação 
sobre a certificação? Envie-me um email! ana@anagoncalves.com  

Deseja mais informação sobre o IMI no Brasil? Envie um email ou para o Paul Mason 
paulericmason@gmail.com  ou para a Andrea Maia andrea@findresolution.com.br  

 

 


