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1. REDE JUDICIÁRIA EUROPEIA EM MATÉRIA CIVIL E COMERCIAL (RJECC) 

 

1.1. ESTRUTURA FÍSICA  

O serviço do Ponto de Contacto de Portugal da Rede Judiciária Europeia em Matéria 

Civil e Comercial funcionou, durante todo o ano de 2010, nas instalações do Conselho 

Superior da Magistratura, onde lhe estão atribuídos o gabinete da ora signatária e uma 

sala, destinada aos serviços de apoio e assessoria jurídica. 

 

1.2. MEIOS HUMANOS 

O serviço contou, entre 01.01.2010 e 04.04.2010, apenas com a actividade da 

signatária e de um assessor jurídico, César de Melo, oficial de justiça, licenciado em 

Direito, o que, aliás, já vinha acontecendo desde há um ano, em virtude do assistente 

administrativo ter sido transferido para a Direcção de Serviços Financeiros do CSM, 

sem que tivesse, de imediato, sido substituído. Só em 05.04.2010 foi nomeada, em 

comissão de serviço, para exercer a função de assistente administrativa, Marisa 

Fernandes Martins, oficial de justiça, licenciada em Francês/Inglês.  

 

1.3. MEMBROS NACIONAIS DA REDE 

A estrutura nacional da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial 

compreende as seguintes entidades: 

a) Direcção-Geral da Política de Justiça; 

b) Direcção-Geral da Administração da Justiça;  

c) Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios;  

d) Direcção-Geral de Reinserção Social;  

e) Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, I.P.;  

f) Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes; 

g) Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.; 

h) Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. 

i) Instituto de Segurança Social, I.P. 

 

Estas entidades colaboram com o Ponto de Contacto de Portugal no domínio da 

cooperação judiciária, bem como na elaboração das fichas de informação referenciadas 

no artigo 15.º da Decisão 2001/470/CE do Conselho, de 28 de Maio de 2001. 
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1.4. ACTIVIDADES REALIZADAS PELO PONTO DE CONTACTO DE PORTUGAL DA 

REDE JUDICIÁRIA EUROPEIA EM MATÉRIA CIVIL E COMERCIAL 

 

1.4.1. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES ORDINÁRIAS DA REDE  

O Ponto de Contacto Português participou nas seguintes reuniões ordinárias da 

RJECC: 

 

1 e 2 de Março 2010 - 30.ª Reunião Ordinária de Pontos de Contacto, Bruxelas, 

Bélgica 

A signatária esteve acompanhada, na reunião de 2 de Março, por um representante da 

Direcção-Geral da Política de Justiça e por um representante da Direcção-Geral de 

Reinserção Social, membros nacionais da Rede. 

 

Constava da agenda da Reunião de 1 de Março:  

1. Informações da Comissão 

2. Operação da Rede Judiciária Europeia em 2010 e os desafios futuros em relação à entrada em 

vigor da RJE, que altera a decisão n º 568/2009/EC de 18 de Junho de 2009: 

• Reuniões de 2010 e política de informação: orientações para melhorar as práticas actuais. 

• Sistema de informação RJE: fichas informativas (situação, precisão do conteúdo, possíveis 

actualizações, novos temas a serem incluídos) e promoção sobre o acesso aos objectivos de justiça. 

• Site da RJE: discussão preliminar sobre os prós e contras da eventual integração no portal 

europeu e-Justice. 

• Processamento de pedidos de cooperação judiciária (novo artigo 8 º da Decisão): registo 

electrónico, estatísticas, divulgação de informações dentro da rede (nova alínea c) do n.º 1 do artigo 

13) e como formar relações com a Rede de Cooperação Legislativa dos Ministérios da Justiça. 

• Desafios futuros: as novas tarefas e actividades da Rede Judiciária Europeia 

3. Outros Assuntos 

 

Constava da agenda da reunião de 2 de Março (realizada em simultâneo com a Quarta 

Reunião de Autoridades Centrais designadas nos termos do artigo 53º do Regulamento 

(CE) n. º 2201/2003): 
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1. Seguimento da terceira reunião realizada em 08 de Junho de 2009: apresentação de 

experiências nacionais com a aplicação do regulamento e da cooperação entre as autoridades 

centrais em matéria de responsabilidade parental, e troca de pontos de vista: Informação da 

Alemanha e de Portugal com novos desenvolvimentos sobre o artigo 56.º do Regulamento. 

2. Relatório do grupo de trabalho sobre estatísticas e troca de opiniões sobre quadro estatístico 

revisto. 

3. Troca de opiniões sobre o projecto de texto do folheto do cidadão inspirado em "primeiros 

socorros para as famílias em situação de crise internacional" da brochura Checa. 

4. Reuniões bilaterais entre as autoridades centrais para discutir casos concretos nos termos do 

regulamento e outros assuntos de interesse mútuo. 

5. Workshops sobre o seguimento dado ao nível das autoridades centrais das conclusões e 

recomendações da conferência sobre comunicação directa judiciária em matéria de direito da 

família e do desenvolvimento de redes judiciárias, especialmente conclusão e recomendação n º 12. 

6. Relatórios dos workshops e conclusões 

7. Outros Assuntos 

 

4 e 5 de Maio 2010 - 31.ª Reunião Ordinária de Pontos de Contacto, Bruxelas, 

Bélgica 

A signatária esteve acompanhada, no dia 5 de Maio, por um representante da Direcção-

Geral da Política de Justiça, membro nacional da Rede. 

 

Constava da agenda da reunião de 4 de Maio:  

1. Informação da Comissão 

2. Funcionamento da Rede Judiciária Europeia em 2010 e os desafios futuros em relação à entrada 

em vigor Decisão n º 568/2009/EC de 18 de Junho de 2009: 

• Relações com outras redes e organizações internacionais (artigo 12): 

a. Apresentação da Rede de Centros Europeus do Consumidor (CEE-Net) pela Sra. Maria da 

Graça Barbedo, DG SANCO, seguida de uma troca de opiniões sobre as possíveis formas de 

cooperação mútua entre a RJE e a CEE-Net; 

b.  Discussão geral sobre um possível Memoradum de entendimento entre a Rede Ibero-

Americana de Cooperação Judicial Internacional e da RJECC; 

c. Que relações a estabelecer com as organizações internacionais que promovem a cooperação 

judiciária internacional?  Discussão Preliminar; 

• Seguimento da Reunião de Pontos de Contacto da RJECC de Março:  

a. Site da RJECC e do portal europeu de justiça electrónica: posição aprovação definitiva com 

base em observações feitas pelos pontos de contacto; 
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b. Fichas informativas: seguimento da Reunião de Março e possibilidade de preparação de 

novas fichas, designadamente uma ficha informativa sobre a forma como o paradeiro de 

residência pode ser encontrado ou investigado nos Estados-Membros (proposta Eslovaca) e 

ficha de informação sobre como uma criança pode ser legalmente levada para o 

exterior (proposta da Hungria); 

c. Acções de informação da RJECC: plano de acção para 2010-2011; 

• Processamento de pedidos de cooperação judiciária (novo artigo 8 º da Decisão): registo 

electrónico, estatísticas, divulgação de informações dentro da rede (nova alínea c do n.º 1 do artigo 

13); 

• Membros da RJECC: Notificações dos Estados-Membros à Comissão sobre as associações 

profissionais relativamente à sua participação na Rede (ponto de situação).   

 

Constava da agenda da reunião de 5 de Maio:  

3.Litigância Civil transfronteiriça na União Europeia: ponto da situação e últimos desenvolvimentos 

sobre os procedimentos simplificado; 

I - o Regulamento (CE) n. º 1896/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro 

de 2006 cria um procedimento europeu de injunção de pagamento: 

• Estado da publicação das comunicações dos Estados-Membros (JOUE e Atlas Judiciário) e 

alteração dos anexos; 

• Obstáculos práticos para a aplicação do regulamento; 

• Papel da Rede Judiciária Europeia na resolução de dificuldades concretas para a boa execução 

do regulamento; 

• Conclusões e recomendações; 

• Guia Prático: respostas ao questionário e outras medidas – Relatório oral do grupo de trabalho; 

• Plano de acção do e-Justice Europeu: desenvolvimento e utilização de uma aplicação informática 

para o procedimento europeu de injunção de pagamento (situação actual e perspectivas futuras); 

II - o Regulamento (CE) n. º 861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 

2007 a criação de um procedimento europeu para as acções: 

• Ponto da situação relativo à publicação das comunicações dos Estados-Membros (JOUE e Atlas 

Judiciário); 

• Obstáculos práticos para a aplicação do regulamento; 

• Papel da Rede Judiciária Europeia na resolução de dificuldades concretas para a boa execução 

do regulamento; 

• Conclusões e Recomendações; 

• Plano de acção do e-Justice Europeu: desenvolvimento e utilização de uma aplicação informática 

para os Pedidos Europeus de Pequeno Montante (situação actual e perspectivas futuras) 
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4. Outros Assuntos 

 

23 de Junho 2010 - 32.ª Reunião Ordinária de Pontos de Contacto, Bruxelas, 

Bélgica 

A signatária esteve acompanhada por um representante da Direcção-Geral da Política 

de Justiça e por um representante da Direcção Geral da Administração da Justiça, 

membros nacionais da Rede. 

 

Constava da agenda da reunião:  

1. Informações da Comissão 

2. Informação para os cidadãos sobre justiça preventiva e de direito substantivo: apresentação de 

projectos pelo Conselho dos Notários da União Europeia (CNUE) e pela Rede Europeia de Registos 

de Testamentos (Associação ENRWA) sobre: 

• Fichas multilingues sobre os elementos essenciais do direito sucessório dos Estados-Membros - 

Sr. Stephan MATYK e Sra. Susanne KRAMER, CNUE . 

• "Fichas testamentos Europeus" - Karel Tobback e François-Xavier Bary, ENRWA 

3. Seguimento da reunião de Maio sobre a RJE: 

 a. Site da RJE e do portal europeu E- Justice: adopção das posições finais 

 b. RJECC/ECC-Net: relatórios de resultados e os resultados dos contactos informais com os 

directores dos ECCS (Centro Europeu do Consumidor) a nível nacional: 

 c. Fichas informativas da RJECC: temas, tarefas e roteiros 

4. Regulamento (CE) n. º 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Novembro de 

2007 (entrega de documentos): discussão de problemas práticos e jurídicos encontrados pelos 

Estados-Membros  

• Debate organizado com base em questões/problemas/casos concretos indicados previamente 

pelos pontos de contacto relativos à notificação de documentos no âmbito da aplicação concreta das 

regras da UE, como os litígios Civis transfronteiriços. 

• Os pontos de contacto são convidados a trazer peritos nacionais e profissionais com experiência 

relacionada com a aplicação concreta desses instrumentos jurídicos 

• Conclusões e Recomendações da 26ª Reunião de Pontos de Contacto da RJECC realizada em 30 

de Abril de 2009 

5. Outros assuntos 
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22 e 23 de Setembro 2010, 33.ª Reunião Ordinária de Pontos de Contacto, 

Bruxelas, Bélgica 

A signatária esteve acompanhada, na reunião de 23 de Setembro, por um representante 

da Direcção-Geral da Política de Justiça e por um representante do Instituto da 

Segurança Social I.P., membros nacionais da Rede. 

 

Constava da agenda da reunião de 22 de Setembro:  

1. Informações da comissão 

2. Desafios futuros em relação à entrada em vigor da Decisão do Conselho 568/2009 de 18 de 

Junho de 2009: 

• Relações com outras redes e organizações internacionais (artigo 12): 

a. Discussão geral sobre um possível Memorando de Entendimento entre a Rede Ibero-

Americana de Cooperação Judicial Internacional e a RJE com base nos documentos de reflexão 

Espanhol e Português. 

3. Seguimento da reunião de 23 de Junho de 2010 sobre a RJECC: 

 a. Migração do site da RJECC para o portal europeu e-Justice: discussão com base na nota 

do Secretariado da RJE datado de 22 de Junho de 2010 e de (eventual) decisão definitiva; 

 b. Registo RJE : esclarecimentos sobre os termos de referência elaborado pela Comissão; 

 c. Nova ficha informativa da RJECC sobre os métodos disponíveis para encontrar uma 

pessoa no território de um Estado-Membro (paradeiro dos beneficiários); 

4. Facilitação da aplicação da lei estrangeira pela Rede: discussão geral sobre como concretizar 

esta tarefa a partir de 01 de Janeiro de 2011; 

5. Membros e organização interna da RJECC: ponto da situação e métodos de trabalho em 2011 

(artigo 2) 

 

Constava da agenda da reunião de 23 de Setembro de 2010: 

I. Acesso à justiça e ao apoio judiciário em litígios transfronteiriços na União Europeia: 

1. Aplicação da Directiva 2003/8/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003 e os instrumentos 

internacionais aplicáveis entre os Estados-Membros no domínio da assistência judiciária: 

• Apresentação – por um contratante externo (DBB LEI, Sr. Leplat), encomendado pela Comissão – 

dos resultados preliminares do estudo sobre a aplicação da Directiva 2003/8/CE relativa ao Apoio 

Judiciário 

• Comentários de Pontos de Contacto sobre os resultados preliminares do estudo, possíveis 

sugestões para o contratante, o intercâmbio de experiências e discussão de problemas práticos e 

jurídicos encontrados no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil (acompanhamento do 

contacto da RJE 16 pontos de encontro). 
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• Acompanhamento do estudo: o relatório da Comissão sobre a aplicação da directiva 

2. Apresentação do estudo de 2009 sobre o acesso legal à Justiça (ATJ) pela Sra. Gajdosova, 

Gerente de Programa Pesquisador Legal, Agência da União Europeia dos Direitos Fundamentais 

(FRA), seguido de uma troca de opiniões; 

II. Outros Assuntos. 

 

18 de Novembro 2010 - 34.ª Reunião Ordinária de Pontos de Contacto, Bruxelas, 

Bélgica 

A signatária esteve acompanhada por um representante da Direcção-Geral da Política 

de Justiça, membro nacional da Rede. 

 

Constava da agenda da reunião:  

1. Informações da Comissão 

2. Seguimento da reunião de 22 de Setembro de 2010 sobre a RJE: 

 a. Migração do site da RJE para o portal europeu E-Justice: discussão com base na nota do 

Secretariado da RJE datado de 22 de Junho de 2010 e de (eventual) decisão definitiva 

 b. Registo RJE : esclarecimentos sobre os termos de referência elaborado pela Comissão 

 c. Nova ficha informativa da RJE sobre os métodos disponíveis para encontrar uma pessoa 

no território de um Estado-Membro (paradeiro dos beneficiários) 

3. Relações com outras redes e organizações internacionais (artigo 12): 

 a.. Discussão geral sobre um possível Memorando de Entendimento entre a Rede Ibero-

Americana de Cooperação Judicial Internacional e a RJE com base nos documentos de reflexão 

Espanhol e Português. 

 b. Possível Memorando de Entendimento com a ECC-Net: ponto da situação; 

4. Desafios futuros em relação à entrada em vigor da Decisão do Conselho 568/2009 de 18 de 

Junho de 2009 

 a) Pedido da Croácia para ter estatuto de observador, a partir de 01 de Janeiro de 2011 

 b) Facilitação da aplicação da lei estrangeira pela Rede: discussão geral sobre como 

concretizar esta tarefa pela RJE a partir de 01 de Janeiro de 2011 

 c) Adesão e organização interna da RJE: ponto da situação e métodos de trabalho em 2011 

(artigo 2) 

 - Obrigação de notificar as associações profissionais 

 - Futura participação das associações profissionais 

 - Outras novas obrigações ao abrigo do artigo 2  

II. Outros Assuntos 
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1.4.2. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM OS MEMBROS DA REDE  

 

5 de Abril de 2010 -  Direcção Geral de Reinserção Social 

Esta reunião contou com a participação da signatária, da Dra. Natércia Fortunato, 

Chefe de Divisão jurídica e auditoria da DGRS, um representante da autoridade central 

alemã, designada no âmbito do regulamento 2201/2003, acompanhado de um 

psicólogo, um representante da Comissão Nacional de Protecção de Menores, um 

representante da Embaixada Alemã, a Procuradora-Geral Adjunta do Distrito Judicial 

de Évora, um Procurador-Adjunto do Tribunal de Família e Menores de Faro e vários 

outros técnicos da DGRS. A reunião teve como objectivo a discussão (e resolução) da 

violação por parte do Estado Alemão do disposto no art.º 56º do regulamento 

2201/2003, procurando-se, fundamentalmente, encontrar soluções para as crianças e 

jovens de nacionalidade alemã que se encontravam em território português. Após 

discussão dos inúmeros casos e da especificidade de cada um, foi acordado suspender-

se a reunião, a pedido da delegação alemã, pelo período de três meses, no sentido de 

recolher todos os dados de cada um dos casos e ponderar na melhor solução para cada 

uma das crianças e jovens. 

 

25 de Junho de 2010 -  Reunião de trabalho, Direcção-Geral de Reinserção Social 

Esta reunião contou com a participação do Dr. César Melo, em representação do Ponto 

de Contacto da Rede Judiciária Europeia, uma vez que este estava impedido (cfr.pp. 

16), da Dra. Natércia Fortunato e Dra. Zulmira Simas, em representação da Direcção-

Geral de Reinserção Social, Dra. Carla Jorge, a Dra. Teresa Pires e a Dra. Fernanda 

Matias, em representação do Instituto de Segurança Social. A reunião teve por objectivo 

preparar a próxima reunião entre as Autoridades Centrais Portuguesa e Alemã 

designadas no âmbito do Regulamento (CE) 2201/2003, tendo em vista a regularização 

da situação de cerca de 100 crianças e jovens de nacionalidade alemã colocados, por 

autoridades alemãs, em instituições, localizadas em Portugal, sem que fosse dado 

cumprimento ao disposto no art.º 56.º do citado Regulamento. 

 

15 de Dezembro 2010, I Reunião Anual de Membros Nacionais da RJECC, 

Conselho Superior da Magistratura 
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No dia 15 de Dezembro de 2010 realizou-se a I Reunião Anual de Membros Nacionais, 

na Sala do Plenário do Conselho Superior da Magistratura. 

Constava da agenda da reunião: 

 

10:00 - Recepção dos Participantes 

10:30 - Sessão de Abertura  

Juiz Conselheiro Luís Noronha de Nascimento, Presidente do Supremo Tribunal de 

Justiça e do Conselho Superior da Magistratura  

Juiz Conselheiro José Manuel de Sepúlveda Bravo Serra, Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura 

11:00 - Briefing sobre o Programa de Estocolmo. Plano de Acção e futuro da 

Cooperação Judiciária Europeia 

Decisão nº 1149/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Setembro 

de 2007, que cria para o período de 2007 a 2013, o Programa Específico Justiça Civil, 

no âmbito do Programa Geral “Direitos Fundamentais e Justiça”: Acções/ Projectos 

apresentados e/ou a apresentar pelo Estado Português. 

Apresentação do Portal e – Justice 

13:00 - Almoço, oferecido pelo Conselho Superior da Magistratura 

14:15 - Decisão 568/2009 do Conselho, de 18 de Junho de 2009, que altera a Decisão 

2001/470/CE do Conselho de 28 de Maio de 2001: novos desafios 

15:00 - Discussão sobre a aplicação concreta dos Regulamentos Comunitários: 

dificuldades sentidas, obstáculos encontrados, relações entre os Estados-Membros e 

respectivas autoridades centrais. 

16:00 - Formação em matéria de cooperação judiciária, divulgação da RJECC, 

articulação e cooperação entre os Membros Nacionais da Rede. 

Outros assuntos 

17:00 - Sessão de Encerramento  

Juiz Conselheiro José Manuel de Sepúlveda Bravo Serra, Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura   

 

Na sessão de abertura, presidida por Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente da 

Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro José Manuel de Sepúlveda Bravo 

Serra, na ausência de Sua Excelência o Senhor Presidente do Conselho Superior da 
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Magistratura, Juiz Conselheiro Luís António Noronha Nascimento, estiverem presentes 

Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, 

Dr. José Magalhães, Juiz Desembargador Dr. Tibério Nunes da Silva) (Vogal do 

Conselho Superior da Magistratura – 2ª instância) Juiz Desembargador Dr. José 

António Machado Estelita de Mendonça (Vogal do Conselho Superior da Magistratura – 

2ª instância) Juiz de Direito Dr. Rui Francisco Figueiredo Coelho (Vogal do Conselho 

Superior da Magistratura 1.ª Instância do Distrito Judicial de Lisboa), Juiz de Direito 

Dr. Artur Dionísio do Vale dos Santos Oliveira (Vogal do Conselho Superior da 

Magistratura - 1.ª Instância do Distrito Judicial do Porto), Juíza de Direito Patrícia 

Helena Leal Cordeiro da Costa (Vogal do Conselho Superior da Magistratura - 1.ª 

Instância do Distrito Judicial de Coimbra), Juiz de Direito Dr. José Manuel Costa Galo 

Tomé de Carvalho (Vogal do Conselho Superior da Magistratura - 1.ª Instância do 

Distrito Judicial de Évora), Juiz de Direito Dr. Luís Miguel Vaz da Fonseca Martins 

(Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura) e Juiz Desembargador, Dr. José 

Manuel Duro Mateus Cardoso (Chefe de Gabinete do Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura), para além dos representantes dos Membros Nacionais da 

RJECC, Dr. Pedro Duarte e Dra. Renata Margarido (DGAJ), Dra. Sónia Afonso (DGPJ e 

Comissão de Protecção às Vitimas de Crimes), Dra. Natércia Fortunato e Dra. Zulmira 

Simas (Direcção Geral de Reinserção Social), Dra. Ana Simões Correia (Instituto da 

Segurança Social I.P.), Dr. Domingos Farinho (Gabinete para a Resolução Alternativa de 

Litígios), Dr. João Martins (Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz), Dra. 

Filomena Rosa (Instituto dos Registos e do Notariado) e Dr. José Louro Pereira 

(Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça) e da Juiz de Direito, Ponto de 

Contacto de Portugal, ora signatária, do assessor jurídico, Dr. César de Melo e da 

assistente administrativa, Dra. Marisa Martins. Na sessão de abertura foi proferido 

discurso pelo Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, tendo de 

seguida dado a palavra ao Senhor Secretário de Estado, Dr. José Magalhães, que, 

usando da mesma, proferiu alocução. 

Realizada a Reunião, na sessão de encerramento, presidida, por Sua Excelência o Sr. 

Vice-presidente do CSM, estiveram presentes, uma vez mais, os vogais do CSM acima 

referidos bem como o Juiz-Secretário.  

 

 

1.4.3. PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO A CONVITE DE 

ENTIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

 

7 de Janeiro de 2010 – Auditório da Universidade Católica, Porto 
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A signatária, a convite do Centro de Estudos Judiciários, participou, na qualidade de 

oradora, na Acção de Formação Contínua, Curso de Especialização, “ Instrumentos 

Internacionais e comunitários do Direito da Família e das Crianças”, tendo proferido 

alocução subordinada ao tema “Os Instrumentos Comunitários em especial o 

regulamento (CE) 2201/03 Bruxelas II Bis”  

 

 

16 de Março de 2010 – Universidade Portucalense, Porto 

A signatária, a convite do Centro de Estudos Judiciários, participou, na qualidade de 

oradora, na Acção de Formação Contínua, Curso de Especialização “Temas de Direito 

Civil”, tendo proferido alocução subordinada ao tema “A Rede Judiciária Europeia em 

Matéria Civil e Comercial”. 

 

 

20 de Abril de 2010 – Auditório do Pólo II do CEJ, Lisboa 

A signatária, a convite do Centro de Estudos Judiciários, participou, na qualidade de 

oradora, na Acção de Formação Contínua, Curso de Especialização, “Grandes temas do 

Direito da família e das Crianças”, tendo proferido alocução subordinada ao tema 

“Instrumentos internacionais de relevo no Direito da Família e das Crianças: O Direito 

Comunitário” 

 

 

05 de Maio de 2010 – Auditório do CEJ, Lisboa 

A signatária, a convite do Centro de Estudos Judiciários, participou, na qualidade de 

oradora, na Acção de Formação Contínua, Curso de Especialização “Temas de Direito 

Civil”, tendo proferido alocução subordinada ao tema “A Rede Judiciária Europeia em 

Matéria Civil e Comercial”. 

 

 

06 de Julho 2010 – Auditório do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I.P, Lisboa 

 A signatária, a convite do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, 

participou, na qualidade de oradora, na Conferência “Os Instrumentos Internacionais e 

Comunitários relevantes em Matéria do Direito da Família e das crianças”, tendo 
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proferido alocução subordinada ao tema “O Direito Comunitário: Regulamento 

2201/2003, Bruxelas II bis” 

 

 

08 de Julho de 2010 – CEJ, Lisboa 

A signatária, a convite do Centro de Estudos Judiciários participou, na qualidade de 

oradora, na Acção de Formação Complementar dos Magistrados do Ministério Público, 

provenientes do XXIV Curso Normal de Formação, tendo proferido alocução 

subordinada ao tema “Instrumentos internacionais e Comunitários relevantes em 

matéria do Direito da Família e das Crianças: O Direito Comunitário”. 

 

11 e 12 de Novembro 2010 - Conferência "Enforcement of EU Environmental Law : 

Role of the Judiciary",  Sevilla . 

Esta conferência foi organizada conjuntamente pelo Ministério do Ambiente do Reino de 

Espanha, Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território de Portugal e Comissão 

Europeia, tendo a signatária nela participado, como oradora, a convite da Comissão 

Europeia, onde proferiu alocução sobre “Acesso à justiça em Portugal, em matéria de 

Ambiente” 

 

 

1.4.4. INFORMAÇÃO AOS JUÍZES PORTUGUESES 

A signatária solicitou ao Conselho Superior da Magistratura, em Fevereiro de 2010, que 

fosse divulgada a Comunicação da República Portuguesa a que alude o artº 29º do 

Regulamento (CE) 1896/2006 que cria um procedimento europeu de injunção de 

pagamento. 

Foram distribuídos, por todos os Membros Nacionais da RJECC e alguns organismos, 

exemplares da versão portuguesa da Colectânea de Legislação Comunitária em matéria 

de cooperação judiciária civil e comercial, estando em preparação a distribuição da 

mesma aos juízes portugueses, em colaboração com o GRI da DGPJ. 

 

 

1.5. OUTRAS PARTICIPAÇÕES 

 

9 Abril, Hotel Tivoli Jardim, Lisboa, 17:30h 
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A signatária foi convidada para esta reunião pela associação francesa AFFIC 91, tendo, 

por sua vez, contactado a juíza de direito, Drª. Fátima Reis Silva, a exercer funções no 

Tribunal do Comércio de Lisboa, que participou na referida reunião, na qualidade de 

oradora, de forma a que fosse dado conhecimento aos juízes e juristas franceses do 

processo de insolvência português, na óptica do juiz. 

A reunião contou com a presença de Juízes e Juristas Franceses e Portugueses, 

proporcionando um intercâmbio de experiências no âmbito do processo de Insolvência. 

 

22 de Abril 2010- Reunião no CSM  

Esta reunião realizou-se a pedido da Sra. Dra. Cristina Dein, advogada e Vice 

Presidente da DAV (Associação de Advogados Alemães)), tendo a signatária facultado 

informação sobre a prática judiciária em Portugal dos Regulamentos (CE) n.º 861/2007 

do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um processo europeu para 

acções de pequeno montante, Regulamento (CE) n.º 1393/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e 

extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros, Regulamento (CE) 

n.º 1206/2001 do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo à cooperação entre os 

tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou 

comercial, Regulamento (CE) N.º 805/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

21 de Abril de 2004, que cria o título executivo europeu para créditos não contestados, 

Regulamento (CE) n.º 1896/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 

Dezembro de 2006 que cria um procedimento europeu de injunção de pagamento, 

Regulamento (CE) N.º 861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Julho 

de 2007, que estabelece um processo europeu para acções de pequeno montante. 

 

26 de Maio de 2010 - Reunião no Centro Europeu do Consumidor, Praça Duque de 

Saldanha, 31-1º. Lisboa  

Nesta reunião participou a signatária e a Directora do ECC, Dra. Maria do Céu Costa. 

Foram trocadas algumas impressões, tendo a signatária dado a conhecer os motivos da 

reunião, as missões, actividades e funcionamento da RJECC, a alteração da Decisão do 

Conselho que a criou e a desejável futura cooperação a estabelecer entre ambas as 

Redes, dando-lhe, ainda, conta da apresentação da ECC-Net que fora feita na reunião 

de Pontos de Contacto da RJECC, em Bruxelas, no dia 4 de Maio de 2010. 

A signatária solicitou à Directora do Centro Europeu do Consumidor, em Portugal, que 

lhe desse a conhecer o funcionamento da ECC-Net Portugal, bem como quais os 

principais casos com que se vê confrontada diariamente e as dificuldades que tem 

http://anwaltverein.de/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1393:PT:NOT
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encontrado e que, na sua opinião, a RJECC poderia prestar a sua colaboração, 

colocando-me à disposição para a cooperação que entendesse necessária. Foi solicitada 

a colaboração da signatária para a elaboração de uma brochura a ser distribuída aos 

cidadãos e divulgada no site do Centro Europeu do Consumidor, relativa ao 

Regulamento (CE) nº861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece 

um processo europeu para acções de pequeno montante, estando agendada, para esse 

fim, uma primeira reunião, que terá lugar no dia 27 de Janeiro p.f. 

 

25 de Junho  2010 - Reunião no Conselho Superior da Magistratura 

Nesta reunião participou a signatária, por indicação da Comissão Europeia e da DGPJ, 

e a Dra. Filipa Figueira, em representação do Centre for Strategy & Evaluation Services 

LLP, United Kingdom. Esta Reunião teve como objectivo recolher a opinião da 

signatária tendo em vista a avaliação de impacto de possíveis alterações ao 

Regulamento 44/2001, nomeadamente nas áreas relacionadas com a abolição do 

exequatur, a aplicação do regulamento na ordem jurídica internacional, a conexão entre 

o Bruxelas I, a Arbitragem e contratos de consumidores, realizados à distância bem 

como sobre a penhora de saldos bancários. 

 

04 de Novembro 2010 - Sessão Plenária da reunião anual das Redes de Informação 

Europeia em Portugal, na Representação da Comissão Europeia - Largo Jean 

Monnet, 1, Lisboa 

A signatária participou nesta reunião a convite da REPER. 

 

Constava da agenda da reunião: 

10:00 – 13:00: Assembleia-geral (Plenária) das redes de informação europeia em Portugal. 

10:00 – Apresentação das prioridades de comunicação europeia para 2011: 

 - Margarida Marques, Representação da Comissão Europeia em Portugal 

 - Paulo Sande, Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu  

10:30 – Dr. Pedro Lourtie, Gabinete de estado dos Assuntos Europeus, Seguido de debate. 

11:00- Apresentação dos oradores convidados: 

 “ O Ano Europeu do Voluntariado e Cidadania Activa – 2011”, Dra. Elza Chambel, 

Coordenadora Nacional e Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, 

seguido de debate. 
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 “ As Prioridades da Presidência Húngara da EU”, Sra Katalin Szurovsky, Conselheira, 

Encarregada de Negócios da Embaixada da república da Hungria em Portugal, seguida de debate.

  

 “As prioridades da Presidência Polaca da EU”, S. Exa. Katarzyna Skórzynska, 

Embaixadora da República da Polónia em Portugal, seguida de debate. 

13:00 - Almoço  

 

 

1.6. A PRESENÇA NA INTERNET 

A página de Internet do Ponto de Contacto Nacional, presente no endereço electrónico 

http://www.redecivil.mj.pt, manteve-se em manutenção durante o ano de 2010 para 

reestruturação e actualização, mantendo duas remissões para o sítio oficial da Rede 

Judiciária Europeia em matéria civil e comercial e para o sítio do Atlas Judiciário 

Europeu em Matéria Civil.  

Foi construída de raiz uma nova página que já se encontra terminada - desde Julho de 

2010 -, encontrando-se em versão de teste, estando agora, Janeiro de 2011, o ITIJ a 

proceder aos necessários testes. Prevê-se que a página seja colocada em linha em 

Fevereiro de 2011. 

 

1.7. ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA RJECC   

A divulgação da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial foi feita, no ano 

de 2010, através da colaboração do Ponto de Contacto com o Centro de Estudos 

Judiciários, no âmbito da cooperação judiciária em matéria civil e comercial, sendo 

formadora convidada para leccionar Direito Europeu e Internacional aos XXVIII e XIX 

Cursos Normais. 

Em todos os encontros, seminários e acções de formação bem como em contactos 

regulares com magistrados, o Ponto de Contacto, ora signatária, aproveitou sempre 

essas oportunidades não só para divulgar a Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil 

e Comercial mas também as funções do Ponto de Contacto. 

Foram distribuídos por diversos serviços e tribunais posters e material promocional 

alusivos ao Dia Europeu da Justiça Civil de 2010, assim como vários guias práticos 

sobre a aplicação dos Regulamentos europeus. 

 

 

 

http://www.redecivil.mj.pt/
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2. IBERRED E ESPAÇO IBERO-AMERICANO  

 

2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS NA QUALIDADE DE PONTO DE CONTACTO DA 

IBERRED (REDE IBERO-AMERICANA DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA), EM 

REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, E NO ÂMBITO 

DE PROJECTOS DO ESPAÇO IBERO-AMERICANO 

 

2.1.1, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA IBERREDE 

 

10 a 12 de Maio 2010 – I Encontro Ibero-americano dos Grupos Dirigentes 

dos Pontos de Contacto da IberRed sobre a utilização da videoconferência 

em matéria Civil e Penal - La Antigua- Guatemala; 

A signatária, tendo sido nomeada membro do Grupo Dirigente, em matéria Civil 

(videoconferência) participou naquele Encontro.  

 

Constava da agenda da reunião de 10 de Maio: 

9:00 - 9:30: Transfer do Hotel para o Centro de Formação AECID  

09:30 - 10:00: Abertura 

10:00-10:45: Videoconferência Penal e Civil: Apresentação do projecto de Boas Práticas de 

Orientação para cada coordenador de grupo para os membros. 

10.45-11:15 Pausa para café 

11:15-13:45: Discussão e análise dos dois projectos do Guia de Boas Práticas. 

13:45-15:15: Almoço 

15:15-17:00: Redacção de Guia de Boas Práticas  

 

Constava da agenda da reunião de 11 de Maio: 

9:00 - 9:30: Transfer do Hotel para o Centro de Formação AECID 

09:30 – 10:45: Redacção do Guia de Boas Práticas. 

10.45-11:15: Pausa para café 

11:15-13:45: Redacção do guia de boas práticas 

13:45-15:15:Almoço 

15:15-17:00: Definição de protocolos para a tomada de medidas destinadas a desenvolver os 

aspectos operacionais do Guia de Boas Práticas. 
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Constava da agenda da reunião de 12 de Maio: 

9:00 - 9:30: Transfer do Hotel para o Centro de Formação AECID 

Manhã: Trabalho conjunto dos Grupos COMJIB - IberRed 

09:30 - 10:00: 

 - Apresentação dos participantes em ambos os grupos 

 - Introdução de M ª Belén Pascual, Coordenadora IberRed 

 - Introdução de Andrea Murillo, coordenad Nessa reunião foi a signatária incumbida de 

redigir o guia prático, na parte que se refere à jurisdição civil, o que já foi feito e remetido o texto, 

o mesmo foi já aprovada pelo Grupo Dirigente. 

ora COMJIB 

10:00-10:30: Apresentação pelos coordenadores do trabalho realizado em cada grupo da IberRed: 

 - Dr. Romano Zelaya Solis, Ponto de Contanto. Supremo Tribunal da Costa Rica. 

 - Dr. Juan Echeverría, Ponto de Contacto. Promotores da Espanha. 

10.30-11:00 Pausa para café 

11:00-11:30:"Convenção Ibero-americana sobre a utilização da videoconferência." 

 - Dr. Miguel Romão. Especialista da COMJIB. 

11:30 – 13:30: Partilha de experiências da COMJIB e da IberRed. Debate entre os participantes. 

13:30-14:30: Almoço 

14:30-16:15: 

 - Ajuste do Guia de Boas Práticas na base das discussões da manhã. 

 - Conclusões. 

16:15-16:30: Encerramento. 

16:30: Transfer para o hotel. 

20:30: Jantar especial de despedida 

 

Nessa reunião foi a signatária incumbida de redigir o guia prático, na parte que se 

refere à jurisdição civil, o que já foi feito e remetido o texto, o mesmo foi já aprovada 

pelo Grupo Dirigente. 

 

 

2.1.2. TEXTOS PUBLICADOS  
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Em Março de 2009 foi publicado no Boletim Informativo do Conselho Superior da 

Magistratura, III série, nº 3, um artigo, por mim assinado, sob o título “A Rede Ibero-

Americana de Cooperação Judiciária IberRede” 

 

 

2.2. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA XV CIMEIRA JUDICIAL IBERO-AMERICANA 

 

28 de Abril a 2 de Maio 2010 - XV Cumbre Judicial Iberoamericana - Asamblea 

Plenaria - Montevideo- Uruguay 

 A signatária deslocou-se a esta reunião, em representação do Conselho Superior 

da Magistratura. 

 

Constava da agenda da reunião de 28 de Abril: ERCOLES, 28 DE ABRIL DE 2010 

08:00 Entrega de documentos e credenciais, Sheraton Hotel Foyer Sala 25 

08:45 Conferência de imprensa oficial 

09:00 Cerimónia de abertura do Ibero-Americano XV Cúpula Judicial 

10:00 Oficial fotografia (local a ser determinado) 

10:30 Abertura oficial da III Feira de Justiça e Tecnologia 

Visitas guiadas para todos os participantes na III Feira de Justiça e 

Tecnologia  

12:30: Almoço de boas vindas, Restaurante "La Casa Violeta” 

15:00: Análise da situação no Haiti e Chile após os terramotos recentes e 

medidas de apoio ao Poder Judiciário 

15:30: Início dos trabalhos. Relatório das Secretarias Permanente e Pro 

Tempore 

16:00: Apresentação da nova página Web da Cumbre Judicial Ibero-Americana. 

Aprovação da mesma. 

16:30: Sessão Plenária da Cumbre dos Presidentes - Início das mudanças 

de intervenção. 

18:30: Tempo livre para visitar a Feira de Justiça e Tecnologia 

20:30: Jantar Oficial de Boas Vindas - Hotel del Prado 

 

Constava da agenda da reunião de 29 de Abril:  
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7:45: Pequeno- almoço Conferência, oferecido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da 

República Oriental do Uruguai, com o tema: Inovação e Justiça 

Local: Salão de Baile do Sheraton Hotel 

09:00: Reinicio da reunião plenária dos presidentes. Intervenções. 

10:30: Eleição da Secretaria Permanente da Cumbre Judicial Ibero-Americana 

11:00: Café no Foyer Sheraton Hotel Piso 25 

11:30: Eleição dos membros do Comité Latino-Americano de Ética Judicial 

12:30: Relatório dos representantes dos "Filhos da Cumbre" e IberRed (Iberius, RIAEJ, Aula Ibero-

americana, Comissão Ibero-Americana de Ética Judicial, 

Comissão Regulamento de Brasília. Comissão Conjunta, Tecnologias de 

Informação sobre o Sistema de Justiça), primeira parte. 

13:30: Almoço Oficial - Restaurante Club de Golf de Punta Carretas 

Transferência de partida: 13:30 h. Lobby do Hotel Sheraton 

15:30: Relatório dos representantes dos "Filhos da Cumbre" e IberRed (Iberius, RIAEJ, Aula Ibero-

americana, Comissão Ibero-Americana de Ética Judicial, 

Comissão Regulamento de Brasília. Comissão Conjunta, Tecnologias de 

Informação sobre o Sistema de Justiça), segunda parte. 

16:00: Proposta de alterações em diversos artigos do Código Modelo Ibero-americano de Ética 

Judicial, referentes ao Comité de Ética Judicial. 

16:30: Cerimónia de entrega do do Prémio Mérito Judicial Ibero-Americano 

16:45: Eleição do Secretário Executivo da Comissão Ibero-Americana sobre Ética Judiciária. 

17:15: Café no Foyer Sheraton Hotel Piso 25 

17:40: Reinicio da reunião plenária dos presidentes. Continuação de 

intervenções 

19:40:Encerramento 

20:30: Jantar temático sobre Justiça e Tecnologia - Las Condes 

 

Constava da agenda da reunião de 30 de Abril:  

08:00: Reinicio da reunião plenária dos presidentes. Conclusão das 

intervenções 

10:00: Café no Hotel Sheraton Foyer - Piso 25 

10:30: Comunicações e relatórios das actividades de outras redes (Comjib, 

AIAMP, AIDEF FIO, Uiba) 

11:45: Eleição da próxima Sede e Secretaria Pro Tempore 

12:30: Almoço Oficial - Restaurante Che Montevideo 



 

 
RA2010CSM.doc 

23 

14:30:Informação sobre os resultados da III Feira de Justiça e 

Tecnologia 

15:00: Eleição dos membros da comissão de coordenação e monitorização 

15:30: Apresentação, estudo e análise da declaração final 

16:00: Votação da declaração final 

16:30: Assuntos Extraordinária 

17:00:Encerramento oficial 

17:45: Saída para jantar, Bodegas Juanico 

 

Constava da agenda da reunião de 1 de Maio:  

10:00 Possível agenda opcional 

 

Constava da agenda da reunião de 2 de Maio:  

Regresso das delegações 

 

29 e 30 de Setembro 2010 - XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, Primeira 

reunión Preparatória - Assunción (Paraguay)  

A signatária deslocou-se a esta reunião, em representação do Supremo Tribunal de 

Justiça. 

 

Constava da agenda da reunião de 29 de Setembro:  

08:00: Recepção dos participantes e distribuição de documentação. 

8:30: Cerimónia oficial de abertura da reunião. Visualização audiovisual. Hino da Cumbre. 

09:15: Pausa para café. Foto oficial. 

09:45: Dação de contas dos Secretários Permanente Pro Tempore. Actividades. Comité de Ética. 

Página Web. Revista. Comissão Conjunta. Comité de Acompanhamento. 

10:10: Apresentação oficial da Secretaria Pro Tempore do tema e da proposta temática e 

metodológica para a décima sexta edição. 

10:25: Temas das edições anteriores: Universidade Judicial Ibero-Americana, Plano Ibero-

Americano de Estatísticas Judiciais. Portal do Conhecimento Jurídico Ibero-americano. Propostas e 

decisões para a continuação destes projectos. 

12:00: Almoço. 
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13:15: Temas das edições anteriores (continuação): Universidade Judicial Ibero-Americana, Plano 

Ibero-Americano de Estatísticas Judiciais. Portal do Conhecimento Jurídico Ibero-americano. 

Propostas e decisões para a continuação destes projectos. 

15:15: Área temática qualidade na justiça. No caminho para um modelo de qualidade Judicial 

Ibero-Americana. 

16:30: Sessão de Encerramento. 

19:30: Jantar de boas vindas. Terraço do Hotel Granados Park. 

 

Constava da agenda da reunião de 30 de Setembro:  

8:30: Assuntos abordados: integridade, transparência e prestação de contas. 

09:30: Pausa para café. 

09.45. Área Assuntos abordados: integridade, transparência e prestação de contas (Continuação) 

10:15:Assunto “Norma de Gestão do Poder Judiciário”. 

12:00: Almoço 

13:15: Projecto “Fosso Digital na Justiça”. Don Luis Paulino Mora Mora, 

Presidente do Tribunal da Costa Rica. Videoconferência. 

13:45: Projecto “Plataforma integrada de Serviços de Assistência 

Vítima”. Zarela Dr. Villanueva. Vice-Presidente do Tribunal Costa 

Rica. 

14:15: Projecto “ RIGICA – Justiça” (Rede Latino-Americana para a Gestão e 

Investigação da Qualidade da Justiça). Rolando Vega  

Juiz da Costa Rica. 

14:45: Pausa para café 

15:00: “Gestão Judiciária padrão para o Poder Judiciário” 

16:00: Espaços para eventos do resto da edição. Análise e discussão  

de candidaturas. 

17:00: Encerramento 

19:30: Apresentação no lobby do hotel 

20:00: Tema da noite: “Rota do Bicentenário”. Manzana de la Rivera 

 

Constava da agenda da reunião de 1 de Outubro:  

09:00: Área temática da organização interna e métodos de trabalho. Caminho para a formalização 

dos procedimentos para a Cimeira da Cumbre. 

Documentação de produtos. Análise de projecto e tomada de decisão: Resultados, metodologia, 

grupo de trabalho. 
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11:15: Tema justiça e tecnologia. IV Feira da Justiça e  

Tecnologia. Propostas e sugestões. Decisões.  

Pausa para café. 

12:00: A decisão final sobre as propostas apresentadas. 

12:15: Propostas e e assuntos extraordinários: Apresentação e discussão. 

13:00: Leitura, discussão e aprovação da acta da reunião 

13,15. Encerramento oficial 

14:00: Apresentação no lobby do hotel 

14:30: Almoço, no barco Paraguai Cruise, navegando no  

Histórico Rio Paraguai. 



 

 
RA2010CSM.doc 

26 

3. O APOIO À COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA 

No que respeita ao apoio à cooperação judiciária, o serviço do Ponto de Contacto da 

Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial recebeu, em 2010, 253 

(duzentos e cinquenta e três) pedidos de cooperação, o que se traduziu num aumento 

de 38,2%, face ao ano anterior. No final desse ano, Portugal registava 1446 pretensões 

de cooperação.  

Portugal continua a deter, face aos dados disponibilizados pela Comissão Europeia, 

mais de metade da totalidade dos pedidos de cooperação judiciária apresentadas no 

conjunto dos Estados-Membros da União Europeia.  

Entre tais pretensões, avultaram as apresentadas por tribunais nacionais. 

Neste âmbito, o serviço providenciou pelo fornecimento de todas as informações 

necessárias à agilização e adequada elaboração dos pedidos de cooperação entre os 

tribunais portugueses e os dos outros Estados-Membros da União Europeia. 

Foram recebidas várias consultas provenientes de entidades estrangeiras, cujas 

respostas, atenta a especificidade das matérias em causa, contaram com o contributo 

dos membros nacionais da Rede mais vocacionados para o tratamento das mesmas. 

Tanto a recepção dos pedidos como as respectivas respostas foram sempre efectuadas 

pelas vias mais céleres, designadamente por meio de correio electrónico, telefone e fax. 

Sempre que tal dependeu exclusivamente do serviço, as soluções foram transmitidas 

aos consulentes em lapso temporal, na maioria dos casos, não superior a 48 horas, 

fazendo-se menção aos frequentes pedidos de colaboração do Ponto de Contacto 

Português por parte de juízes europeus, em matéria de Direito de Família e de Menores. 

Genericamente, os pedidos de cooperação recebidos e objecto de resposta por parte dos 

serviços do Ponto de Contacto Português incidiram sobre os seguintes temas: realização 

de diligências de colheita de prova no estrangeiro, com destaque para as questões sobre 

a viabilidade da utilização do sistema de videoconferência e realização de inquéritos 

incidentes sobre as condições socioeconómicas de cidadãos no âmbito de processos de 

regulação do exercício do poder paternal; revisão e reconhecimento de sentenças 

estrangeiras; citação e notificação no espaço comunitário; verificação do estado de 

cumprimento de cartas rogatórias remetidas por Portugal  a outros Estados-Membros; 

cobrança de custas judiciais no estrangeiro; identificação dos meios legais idóneos para 

a obtenção do regresso de menores raptados por progenitores e levados para Países da 

União Europeia; averbamento de decisões no registo civil; lei aplicável; cobrança de 

créditos alimentares; litispendência intracomunitária; apoio judiciário; informação 

sobre traduções de cartas rogatórias; envio, aos Pontos de Contacto de outros Estados-

Membros, de informação incidente sobre aspectos específicos do regime jurídico 

português; fornecimento de legislação portuguesa a membros da Rede e a tribunais 
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comunitários; informação sobre a organização interna da estrutura portuguesa 

responsável pela cooperação judiciária em matéria civil e comercial; consultas 

internacionais sobre a interpretação interna de normas comunitárias e execução 

nacional das mesmas; fornecimento, a tribunais portugueses, em formato digital ou sob 

a forma de ligações de Internet, de legislação de outros Estados-Membros; resposta a 

consultas da Comissão Europeia; intervenção do Ponto de Contacto para agilização do 

cumprimento de cartas rogatórias remetidas para outros Estados-Membros. 

No âmbito da IberRede, os serviços foram destinatários de 11 (onze) pedidos de 

cooperação, tendo havido um aumento, face ao ano anterior, de 83,3%. Esta menor 

expressão numérica resulta, fundamentalmente, da novidade do projecto, sendo 

necessária, conforme já foi referido ao Conselho Superior da Magistratura, uma maior 

divulgação desta Rede de Cooperação Judiciária, nomeadamente, através da presença 

na Internet – só neste mês de Janeiro de 2011 foi introduzida no sítio do Conselho 

Superior da Magistratura a ligação à página electrónica da IberRed –, com informação 

concreta, o que se julga imprescindível, bem como através do envio de brochuras aos 

tribunais portugueses e de inclusão deste tema em acções de formação aos juízes 

portugueses.   

A signatária tem aproveitado os diversos encontros que teve ao longo do ano com juízes 

e auditores de justiça para lhes dar a conhecer a IberRed, embora julgue necessária 

uma divulgação mais reforçada, tanto mais que alguns países do espaço ibero-

americano são signatários de várias Convenções das NU e da Haia, prevendo-se, ainda, 

a entrada em vigor da Convenção Ibero-Americana sobre a Utilização da 

Videoconferência. 

De mencionar, ainda, que a Coordenadora da IberRed prepara-se para fazer, no 

corrente ano, uma acção de divulgação da IberRed, em Portugal. 

 

Lisboa, 03 de Janeiro de 2010 
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