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THE DECISION ESTABLISHING EJN CIVIL 

EJN Civil was established by the Council Decision Nº 2001/470/EC amended by Decision Nº 568/2009/EC. 

A consolidated version of this Decision is available at the Portuguese Contact Point´s website: http://

www.redecivil.mj.pt/decisao-fundadora/ 
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FOREWORD 

I a  pleased to p ese t the a ual epo t p o idi g 
i sight i to the Po tuguese o ta t poi t´s a i iies 
i  . 

This ea  aseha dli g as the o e a i it  of the 
o ta t poi t. Cou ts a d e t al autho iies i  the 

M“s e uested the Po tuguese o ta t poi t´s assis-
ta e i   ases ep ese i g a  i ease o pa-
ed to . 

The i ediate espo se to e uests fo  assita e 
a d  the help i  e ha gi g i fo aio  a oss o -
de s a e o e of the ai  added alues of the 

et o k. The othe , is o ito i g the ope aio  of 
the EU legal i st u e ts. 

 has ee  halle gi g as e fa e e  t e ds i  
judi ial oope aio , o e i g the eed fo  oo -
di aio  of p o esses i  dife e t M“s a d di e t 
o ta ts et ee  judges. I  this o te t, di e t o -

ta ts et ee  t o ou ts a d oo di aio  of p o-
esses pe di g i  F a e a d Po tugal, e e fa ilita-

ted  the o ta t poi ts of oth M“s.  I tha k Jud-
ge Flo e e He ite, the fo e  o ta t poi t of 
F a e, fo  he  alua le oope aio  i  that ase. 

At aio al le el, i gi g togethe  aio al 
et o k e e s e ai s a good p a i e. I  , 

the o ta t poi t p o oted the d ati g of guideli-
es to la if   oope aio  ith the autho iies of 

othe  M“s.  A guide o  ho  to o tai  a so ial epo t 
i  Po tugal, as d a  up i  olla o aio  ith the 

aio al e t al autho iies fo  B ussels IIa a d Ta-
ki g of e ide e Regulaio s. Tha ks to the i put of 
M . E al K ight, the UK  o ta t poi t, the i al e -

sio  of this guide as su sta iall  i p o ed. 

A e  IT tool to fa ilitate e uests fo  ideo o fe-
e e has ee  de eloped  the o ta t poi t ith 

the olla o aio  of the High Cou il fo  Judi ia  
a d DGAJ the CA fo  Taki g of e ide e . 

I fo aio  o  ai te a e e o e  to iize s is 
u e tl  a aila le i  the o ta t poi t´s e site. 

I  , the Po tuguese o ta t poi t pa i ipated 
i  th ee o ki g g oups set up  EJN Ci il: the WG 
o  isi ilit , the WG o  a ess to fo eig  la  a d 
the WG o  the iize s´guide o  su essio s. The 
out o e of these WGs as e  posii e.  

The iize s´ guide o  su essio s ill soo  e pu-
lished. The Judi ial Atlas is a  esse ial tool fo  
ou t staf — ithout ei g full  ope aio al, judi i-

al oope aio  i  the EU sufe s a g eat set a k. Re-
ga di g the isi ilit  of the et o k, the o ta t 
poi ts p oposed e  featu es fo  the pages o e -

i g the et o k i  the e-jusi e po tal. Fi all , the 
o ta t poi ts togethe  ith the Co issio , de i-

ded to u  a pilot p oje t to e pe i e t a se u e 
li ited-a ess ele t o i  egiste . 

I  , I a  o ide t that togethe  ith  tea , 
M  Césa  Melo a d Ms Ma isa Ma i s, a d the a-
io al et o k  e e s, the suppo t of the o -
ta t poi t i  fa ilitai g the ei ie t ope aio  of 
the EU legal i st u e ts i  judi ial ases ill a hie-

e its full pote ial. 

     Paula Pott 

 Portuguese Contact Point of EJN Civil 
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SRUCTURE OF THE NATIONAL NETWORK 

The st u tu e of the aio al et o k e ai s u ha ged.  

Po tugal desig ated o e o ta t poi t fo  EJN Ci il, a Judge appoi ted last i e i  Ju e   the 
Po tuguese High Cou il fo  Judi ia , fo  a pe iod of th ee ea s, e e tl  e e ed.  

Besides the Co ta t Poi t, the ele e  aio al e e s of the et o k e ai  the sa e. 

Ho e e , so e ha ges o u ed ega di g the espo si iliies of  t o of  the . 

Fi stl , the I situte of Regist aio  a d Nota  Afai s e a e the issui g autho it  of the Eu opea  
Ce ii ate of “u essio s p o ided fo   Regulaio  EU  / . 

“e o dl , the Po tuguese “oli ito s a d P i ate Bailifs Ba  as e do sed ith  e  tasks o e i g 
a k  i fo aio  gathe i g, e fo e e t a d se i e of Eu opea  a k a ou t p ese aio  o de s, 

u de  Regulaio  EU  No / . 

NATIONAL NETWORK MEMBERS 

 

.  Di e to ate Ge e al fo  Jusi e Poli  DGPJ  - Mi ist  of Jusi e  

.  Di e to ate Ge e al fo  Jusi e Ad i ist aio  DGAJ  - Mi ist  of Jusi e  

.  Di e to ate Ge e al fo  Reha ilitaio  a d P iso  “e i es DGR“P  - Mi ist  of Jus
 i e  

.  I situte of Regist aio  a d Nota  Afai s IRN IP  - Mi ist  of Jusi e  

.  I situte fo  Fi a ial Ma age e t a d E uip e t of Jusi e IGFEJ IP  - Mi ist  of 
 Jusi e  

.  Cou il fo  Jusi e of Pea e – Mi ist  of Jusi e 

.  “o ial “e u it  I situte I““ IP  - Mi ist  of La ou  “olida it  a d “o ial “e u it   

.  Co issio  fo  the P ote io  of C i e Vi i s CPVC  - Mi ist  of Jusi e  

.  Po tuguese Ba  Asso iaio  

.  “oli ito s a d E fo e e t Age ts Naio al Asso iaio  

.  Po tuguese Nota  Asso iaio  
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CENTRAL AUTHORITIES  
 Di e to ate Ge e al fo  Jusi e Ad i ist aio  DGAJ  - Mi ist  of Jusi e  

 Regulaio  EC  Nº /   

 Regulaio  EC  Nº /   

 Regulaio  EC  Nº /  

 Hague Co e io  of  o  the se i e a oad of judi ial a d e t ajudi ial do u e ts i  
i il o  o e ial ate s 

 Hague Co e io  of  o  the taki g of e ide e a oad i  i il o  o e ial ate s 

 Hague Co e io  of  o  the i te aio al e o e  of hild suppo t a d othe  fo s 
of fa il  ai te a e 

 Ne  Yo k Co e io  of  o  the e o e  a oad of ai te a e 

 Di e to ate Ge e al fo  Reha ilitaio  a d P iso  Se i es DGRSP   - Mi ist   of
 Jusi e 

 Regulaio  EC  Nº /   

 Hague Co e io  of  o  the i il aspe ts of i te aio al hild a du io  

 Hague Co e io  of  o  ju isdi io , appli a le la , e og iio , e fo e e t a d 
o-ope aio  i  espe t of pa e tal espo si ilit  a d easu es fo  the p ote io  of hil-

d e  

 I situte of Regist aio  a d Nota  Afai s IRN IP  - Mi ist  of Jusi e 

 Regulaio  EU  Nº /   

 So ial Se u it  I situte ISS IP  - Mi ist  of Solida it  a d So ial Se u it  

 Di e i e / /EC of / /  

 Co issio  fo  the P ote io  of C i e Vi i s  CPVC  - Mi ist  of Jusi e 

 Di e i e / /EC 

 Soli ito s a d e fo e e t age ts aio al asso iaio  

 Regulaio  EU  No /  

 



7 

WHO? The o ta t poi t´s staf o sists of th ee 

pe so s: Paula Pot, Judge Co ta t Poi t; Césa  Me-
lo, Legal Assista t; a d Ma isa Ma i s, Ad i ist a-
i e Assista t. 

WHERE? The fa iliies a e i  the hed ua te s of 

the High Cou il fo  Judi ia , i  Lis o , Po tugal. 

WHAT? The o ta t poi t a d its staf a u ula-

te fu io s i  th ee et o ks of judi ial oope ai-
o  i  i il a d o e ial ate s:  EJN Ci il, I e Re-
de a d the Judi ial Net o k of CPLP. 

Addiio all , the o ta t poi t a d its staf ha e e-
e  a i el  oope ai g ith the Po tuguese High  

Cou il fo  Judi ia  i  the o ga isaio  of se e al 
i te aio al eei gs a d EU p oje ts. 

I  this o te t, the o ta t poi t as i  ha ge of 
the o ga isaio  of the eei g of Co ta t Poi ts of 
the Judi ial Net o k of CPLP a d of High Judi ial 
Cou ils of CPLP, oth held i  Lis o , i  Ap il . 

Also, the o ta t poi t oope ated ith the Po tu-
guese High Cou il fo  Judi ia  i  t o EU p oje ts: 
COURT MANAGEMENT, CA“E MANAGEMENT AND 
PERFORMANCE EVALUATION JU“T/ /JACC/AG/
QUAL/  — ha i g as pa t e s se e al ou ts 
a d High Judi ial Cou ils of dife e t Me e  “ta-
tes Po tugal, Belgiu , “pai ,  Lithua ia, Eslo e ia, 
Ge a  a d Pola d ; AND ECLI  Eu opea  Case 
La  Ide iie , JU“T/ /JACC/AG/JU“T- -

JACC-AG-  — ha i g  as pa t e  IGFEJ IP, a aio al 
e e  of the et o k. 

 

E pe ditu e ithout sa-
la  

  . , €  

 Dail  allo a es . , €   

 T a spo t ,  €    

G oss sala    . , €  

 Net sala  . ,  €   

 

TOTAL 

   

. ,  €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ma isa Ma i s      Paula Pot      Césa  Melo 

STAFF AND EXPENDITURE IN 2016 
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THE NATIONAL MEMBERS AT WORK 

 

The o ta  poi t´s oo di aio  elies o  a o sta t a d i fo al dialogue ith aio al e e s 
of the et o k, uildi g utual t ust a d p o oi g e ha ge of i fo aio , hile espe i g 
the auto o  of ea h e e . 

The ai  tools fo  oo di aio  that ha e g aduall  ee  o solidated i  the last th ee ea s a e: 

. T i est al eei gs ith all e e s of the et o k o ga ised  the Co -
ta t Poi t 

. Rest i ted oo di aio  eei gs to sol e spe ii  issues  

. The sei g up of aio al o ki g g oups he  a lose  oope aio  et ee  
so e aio al e es o  et ee  the  a d othe  aio al autho iies, is 
e ui ed  

4. Bilate al eei gs ith e t al autho iies a d o ta t poi ts of othe  MSs 
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TRIMESTRAL MEETINGS WITH  NATIO-
NAL NETWORK MEMBERS 

 

TRIMESTRAL MEETING OF . .  

The CdB tea  i  the Mi ist  of Jusi e DGAJ, IGFEJ 
IP a d DGPJ  eeds to i t odu e the postal odes i  
the Cou t Data Base i  the e-Jusi e po tal to i p o-
e the useful ess of the Judi ial Atlas fo  Judges a d 

Cou t Oi ials. The “oli ito s a d E fo e e t 
Age ts Naio al Asso iaio  has the updated list of 

aio al postal odes a d ill ake it a aila le to 
the Mi ist  of Jusi e. Cu e tl , the CdB tea  is 
pla i g to sta t this task as soo  as possi le. 
DGPJ Mi ist  of Jusi e  as o  the p o ess of 
updai g a d i t odu i g i  the e-Jusi e po tal, the 

oii aio s ega di g se i e of do u e ts that 
ill allo  EU iize s to e uest se i e eithe  f o  

a pu li  o  f o  a p i ate ailif i  the sa e a  a-
io al iize s a  do it. At p ese t, the oii aio s 
ha e al ead  ee  i t odu ed a d a e ei g alida-
ted  the Co issio . 
DGPJ Mi ist  of Jusi e  a d I““ IP Mi ist  of La-

ou  a d so ial se u it  e e e ou aged  the 
Co ta t Poi t to oope ate  d ati g a lealet to 
i fo  iize s a d p a iio e s a out the si ila i-
ies a d dife e es et ee   fa il  ediaio  a d 

ego iaio  th ough so ial o ke s. A WG as set 
up a d the out o e as the follo i g. Th ee lea-
lets e e d ated a d ade pu li l  a aila le to 

aio al ou ts of fa il  a d i o s: o e fo  p a -
iio e s, o e fo  iize s a d a othe  fo  hild e  
to p epa e the  efo e the hea i g .  

Addiio all , I““ IP d ated a lete  to pa e ts  e -
plai i g the poi t of  ie  of a hild aught i  a 

idle of the pa e ts´dispute, a d t o p a i e gui-
des fo  p ofessio als Judges, P ose uto s, so ial 

o ke s, la e s : o e guide o  the hea i g of the 

hild; a d a othe  guide  o  ego iaio  th ough 
so ial o ke s. The Co ta t Poi t as gi e  the 
opo tu it  to o e t these do u e ts efo e 
thei  i al e sio . The  e e disse i ated i  . 

 

 

I fo i g the pa e ts o  alte ai e 
dispute esoluio  ethods 

 

P epa e a d gi e e o io al suppo t 
he  hea i g the hild 
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TRIMESTRAL MEETING OF . .  

The Co ta t Poi t a d  DGAJ Mi ist  of Jusi e  
ag eed o  o ga isi g a set of t ai i g sessio s fo  
ou t oi ials o  oss o de  taki g of e ide e to 

o e o e dii ulies that ha e a ise  i  p a i e. 
The t ai i g that i ludes ou ts th ought the 
ou t  sta ted o   Ju e . 

I  that o te t, a WG as set up i  hi h the Co -
ta t Poi t´s staf, DGAJ a d the IT U it of the High 
Cou il fo  Judi ia , de eloped a IT tool to fa ilita-
te the e uest fo  ideo o fe e e i  a othe  EU 
M“ o  i  thi d ou t ies. Cu e tl , that tool is al e-
ad  o li e a d eei g tested. It ill soo  e ade 
a aila le to ou t oi ials. The ou t oi ial a  
i d, i  the sa e pla e, all the i fo aio  eeded 
to ill a e uest fo  ideo o fe e e a oad, i lu-
di g te h i al a d legal i fo aio , a dato  
fo s a aila le fo  do load i  the a epted la -
guages, ea s of t a s issio , add ess of the e-
ei i g autho it  a d i e dife e e, fo  ea h ou-
t . 

The Mi ist  of Jusi e DGPJ, IGFEJ IP a d IRN IP  
e e e ou aged to e ha e thei  oope aio  

ega di g the i te o e io  of o e ial egis-
te s as ell as to assess the eed to esta lish a i -

sol e  egiste . At the p ese te o e t, the IRN 
IP a d IGFEJ IP applied fo  EU fu ds to i ish the 

e essa  tasks o e i g the i te o e io  of 
o e ial egiste s. 

A aio al WG as set up ith the pa i ipaio  of 
the Mi ist  of Jusi e DGPJ  a d the “oli ito s a d 
E fo e e t Age ts Naio al Asso iaio  to d at 
the oii aio s fo esee  i  the Eu opea  a k 
a ou t p ese aio  o de  Regulaio .  The o -
ta t poi t ga e i put to the i al d at. At the p e-
se t o e t the oii aio s a e o pleted a d 
a aila le i  the e-jusi e po tal. 

The Co issio  fo  the P ote io  of C i e 
Vi i s p ese ted its e  e site a aila le i  Po -
tuguese a d E glish.  It o tai s i fo aio  o  

i i s ights, a f ee all li e, a d fo s to e uest 
the i de it . It as epo ted that f o   to 

 the u e  of ho i ides de eased ut the 
u e  of ases of do esi  iole e i eased. 

With ega d to do esi  iole e,  % of the 
i i s e e o e .  The Co issio  fo  the P o-

te io  of C i e Vi i s a d I““ IP elfa e se i-
es  ag eed to oope ate to se d the i i s of do-
esi  iole e to the safe houses/shelte s a aila-

le.    

A NEW TOOL TO FACILITATE CROSS BORDER VIDEOCONFERENCE 
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TRIMESTRAL MEETING OF . .  

Rega di g i-suppo t, DGAJ a d IGFEJ IP, f o  the 
Mi ist  of Jusi e, i fo ed that Po tugal is al e-
ad  tesi g the ele t o i  ase a age e t s s-
te  to e o e  ai te a e a oad. Po tugal is 
the i st M“ to test the pilot p oje t. Po tugal a d 
B azil a e sha i g the task of t a slaio  i to Po tu-
guese of do u e ts, fo s a d othe  i fo aio  
that ill e e ha ged th ough i-suppo t. Ge a  
autho iies pla ed a isit to Po tugal to e ha ge 
ie s a d est p a i es  ith DGAJ, o  the i ple-
e taio  of i-suppo t i  Ge a . The i ple e -

taio  of i-suppo t  othe  M“s ill e tai l  
e ha e its fu io i g as a p a i al tool to spe-
ed up ai te a e e o e  a oad. 

Addiio all , DGAJ i fo ed that tha ks to the o-
ope aio  of IGFEJ IP, it is possi le to fo a d the 
do u e ts o e i g judi ial oope aio  to the 
Po tuguese ou ts, ele t o i all , th ough the ase 

a age e t s ste  Ciius - H@ ilus  used  a-
io al ou ts. 

 

COURTS´CASE MANAGEMENT SYSTEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRAL MEETING OF . .  

The Co issio  asked the Po tuguese o ta t 
poi t to p epa e a a kg ou d pape  o  the  ole 
of EJN Ci il i  fa ilitai g the oope aio  e ha-

is  of A i le  of the Regulaio  Nº 
/  o  Su essio s, to e p ese ted o  the 

eei g of Co ta t Poi ts of  a d  No e e  
 i  B aisla a. To that e d, the Co ta t Poi t 

asked fo  the o t i uio  of IRN IP the issui g 
autho it  of the EC“  a d the Nota ies Ba  as the 

ota ies deal ith i e to  p o eedi gs a d 
ills .   

Addiio all , the egiste s, the ota ies a d the 
Cou il fo  Jusi e of Pea e,  issue i te al do u-

e ts ith si ila  pu poses: de o st ate the sta-
tus a d/o  the ights of ea h hei  a d the po e s 
of the pe so  ho ill ad i ist ate the estate o  
e e ute the ill. Ho e e , the Cou il fo  Jusi e 
of Pea e a ed that it does ot keep a e o d of 
su h i te al do u e ts as the  a e i te ded to 
judi ial o  i e to  p o eedi gs pe di g efo e a 
judi ial autho it .   

The aio al e e s had a ai sto i g sessio  
o  the eed to  ake fa il  ediaio  lose  to 
the ou ts a d to iize s.  DGPJ has ese aio s 

o  aki g a aila le p e ediaio  sessio s 
i te ded to e plai  hat is fa il  ediaio  

at ou ts. Mo eo e , a  ou ts st uggle ith 
la k of spa e hi h ould u de i e su h a 
soluio . The Cou il fo  Jusi e of Pea e sug-

gested the  that the appoi te e t of a ediato  
fo  ea h spe ii  ase ould e ade ithi  the 
ou ts´ ase a age e t s ste . That ould fa i-

litate the sta t up. DGR“P ould like to e pe i e t 
oss o de  ediaio  i  ases of hild elo aio  

a ell  to fa ilitate a  ag ee e t ega di g the 
etu  of the hild a d ights of a ess. Ho e e , 

so e dii ulies a  a ise i  p a i e, as oss o -
de  ediato s a e ot spe ii all  fo esee  i  the 
lists of the pu li  ediaio  s ste  set up  
DGPJ. Follo i g this ai sto , the o ta t poi t 
o ga ised a est i ted eei g ith DGPJ a d the 
Cou il fo  Jusi e of Pea e o  the issue. 

DGAJ 
REQUE“T“ AND DOCUMENT“  

 JUDICIAL COOPERATION 

 

 

i-support 
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RESTRICTED COORDINATION MEETINGS 

O ga ized : Date a d su je t ate : Pa i ipa ts: 

Co ta t Poi t . .  

Appoi t e t of a Judge as Co ta t 
Poi t of EJN C i i al a d futu e 
oo di aio  

 

Co ta t Poi t of EJN Ci il a d  Po tu-
guese Pu li  P ose uto s  -  Co ta t 
Poi ts of EJN C i i al  

The Di e to  Ge e al of Co -
su e s 

. .  

Colle i e ed ess a d o li e sales 

Co ta t Poi t a d Di e to  Ge e al of 
Co su e s 

The Mi iste  of Jusi e a d 
the Co ta t Poi t 

. .  

“tate of pla  of judi ial oope ai-
o  i  i il ate s 

Mi iste  of Jusi e, “e eta   of “tate 
of  Jusi e a d Co ta t Poi t 

Co ta t Poi t . .  

I fo aio  o  ho  to al ulate 
i te est 

Co ta t Poi t, “oli ito s a d E fo e-
e t Age ts Naio al Asso iaio , 

DGAJ, DGPJ a d IGFEJ IP 

Naio al WG 

Co ta t Poi t . .  

Data olle io  a d staisi s ega -
di g EU legal i st u e ts 

Co ta t Poi t, High Cou il fo  Judi ia-
, DGPJ, IGFEJ 

Co ta t Poi t . .  

Negoiaio  th ough so ial o -
ke s i  fa il  ate s a d hea i g 
of the hild 

Co ta t Poi t a d I““ IP 

Co ta t Poi t . .  

Ope aio  of A i les  a d  of 
B ussels IIa 

Co ta t Poi t a d Ca i et of the Ge e-
al Pu li  P ose uto  

Naio al e e  of Eu ojus-
t/High Cou il fo  Judi ia  

. .  

Coope aio  et ee  the High 
Judi ial Cou il a d the aio al 

e e  of Eu ojust 

 

Naio al e e  of Eu ojust, High 
Cou il fo  Judi ia  a d Co ta t Poi t 

High Cou il fo  Judi ia /
DGPJ 

. .  

Desig aio  of a Judge Co ta t 
Poi t of EJN i i al 

Co ta t Poi t a d DGPJ 

High Cou il fo  Judi ia  . .  

P epa e the Co fe e e all fo  
the Ti eli ess se i a  o ga ized 

 the Eu opea  Net o k of Cou -
ils of Jusi e 

High Cou il fo  Judi ia  a d Co ta t 
Poi t 
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RESTRICTED COORDINATION MEETINGS 

O ga ized : Date a d su je t ate : Pa i ipa ts: 

High Cou il fo  Judi ia  . .  

ECLI - Eu opea  Case La  Ide iie  

High Cou il fo  Judi ia  a d Co ta t 
Poi t 

High Cou il fo  Judi ia  . .  

ECLI - Eu opea  Case La  Ide iie  

High Cou il fo  Judi ia  a d Co ta t 
Poi t 

High Cou il fo  Judi ia  . .  

Meei g ith the Russia  delegai-
o   

“up e e Cou t Judges of Po tugal a d 
Rusia, ep ese tai es of the Rusia  
Mi ist  of Jusi e a d Co ta t Poi t 

Co ta t Poi t  . .  

I fo aio  o  ediaio  a d 
ag ee e t th ough so ial o ke s 
to e p o ided to iize s a d 
p a iio e s 

Guide o  ho  to o tai  a so ial 
epo t i  Po tugal 

Colle i g i fo aio  e essa  
to ai te a e e o e  

Co ta t Poi t, I““ IP, DGAJ, DGR“P, 
DGPJ 

Naio al WG 

The “e eta  of “tate of 
Jusi e a d the Co ta t 
Poi t 

. .  

“u essio s a d I sol e  Regula-
io s 

“e eta  of “tate of Jusi e a d Co -
ta t Poi t 

Co ta t Poi t . .  

Mediaio  

Cou il fo  Jusi e of Pea e a d Co -
ta t Poi t 

Mi ist  of Jusi e . .  

Ope aio  of B ussels IIa a d Ta-
ki g of E ide e Regulaio s 

Heads of Ca i et of the “e eta ies of 
“tate of Jusi e a d of Fo eig  afai s, 
DAGJ a d Co ta t Poi t 

Co ta t Poi t 

 

. .  

D ati g the guide o  ho  to o -
tai  a so ial epo t i  Po tugal 

DGAJ, DGR“P, I““ IP a d Co ta t Poi t 

Naio al WG 

Co ta t Poi t . .  

De elopi g a e  IT tool to fa ili-
tate the use of ideo o fe e e 

DGPJ, Pu li  s ste  ediato , DGR“P, 
I““ IP, IT U it of the High Cou il fo  
Judi ia  a d Co ta t Poi t 

Naio al WG 
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SEEKING SOLUTIONS TO FACILITTE JUDICIAL COOPERATION 

BILATERAL MEETING BETWEEN FRANCE AND PORTUGAL 

Po tugal el o ed the i iiai e of Judge Flo e e He ite, the fo e  Co ta t Poi t of EJN Ci il of F a -
e, to o ga ize a ilate al eei g et ee  the autho iies of the t o M“s. 

The eei g as hosted  the Po tuguese Co ta t Poi t a d took pla e i  Lis o , o  . . , at the 
p e ises of the Po tuguese High Cou il fo  Judi ia . 

A o g the pa i ipa ts e e the Po tuguese Co ta t Poi t a d ep ese tai es of the e t al autho iies 
fo  B ussels IIa a d Taki g of E ide e, of oth M“s. 

Due to the high u e  of e uests fo  taki g of e ide e ad essed  Po tuguese Cou ts to F e h Cou-
ts, a el  i  fa il  ate s, the pa i ipa ts dis ussed p a i al issues, e ha ged i fo aio  o  aio-
al la s a d p o edu es, a d ag eed o  soluio s to o e o e dii ulies a isi g  i  so e spe ii  ases. 

The topi s o  the age da e e:  

 The p o le s e ou te ed du i g the e e uio  of e uests fo  taki g of e ide e u de  the Regu-
laio  Nº /  

 Ho  to o tai  a so ial epo t usi g the alte ai e ethods p o ided fo  eithe   the Regulaio  
Nº /  o   the Regulaio  Nº / . 

The out o e of the eei g as e  posii e. The oope aio  et ee  Po tugal a d F a e e a e 
s oothe  a d faste  a ell  ega di g so ial epo ts a d ideo o fe e e e uests. 
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TRENDS IN  

The igu es i  the ta le a o e ega d o l  the e-

uests dealt ith  the Co ta t Poi t. Detailed 

staisi s a e i  a e  to this epo t. The  do ot 

i lude staisi s olle ted  the CAs. 

 

I  , the Me e  “tates ith hi h Po tugal 

had the highe  u e  of  oss o de  ases 

e e: 

 “pai  

 The U ited Ki gdo  

 F a e  

 Ge a  

 

I  total, Po tugal had i o i g a d outgoi g e-

uests, f o  a d to,  se e tee  Me e  “tates: 

 F a e 

 Pola d 

 The U ited Ki gdo  

 “pai  

 Ital  

 Ge a  

 The Nethe la ds 

 Belgiu  

 C p us 

 Lithua ia 

 I ela d 

 Lat ia 

 Ro a ia 

 Aust ia 

 Lu e ou g 

 G ee e  

 Esto ia. 

 

The egulaio s that e e ost ote  used  the 

ou ts e e the taki g of e ide e Regulaio  

a d the se i e of do u e ts Regulaio .  

 

Po tuguese Judges e uested a high u e  of 

ideo o fe e es a oad. A o g the i o i g 

e uests, Lu e ou g as pe haps the Me e  

“tate that e uested a highe  u e  of ideo-

o fe e es.  

The e as a  o e all i ease of e uests ega -

di g e og iio  a d e fo e e t of de isio s, 

pa e tal espo si iliies a d ai te a e e o-

e . Follo ed  a  i ease of e uests ega -

di g su essio s a d i sol e  p o eedi gs. 

The s alle  u e s o e  legal aid a d s all 

lai s. 

CASE HANDLING 

2016 PT requiring PT requested Total 

Requests for informa-
tion 

38 12 50 

Requests for coope-
ration 

285  33 318 

Total  323 45 368 
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A SUCCESS STORY WITH FRANCE 

PROMOTING DIRECT CONTACTS 
BETWEEN JUDGES 

As e io ed efo e i  this epo t, Po tugal ad esses a 
o side a le u e  of e uests fo  so ial epo ts to 

the F e h ou ts. 

Ho e e , this su ess sto  sta ted ith the opposite 
situaio : a e uest fo  a so ial epo t ad essed  the 
F e h ou t to the Po tuguese ou t, u de  Regulaio  
Nº / . 

As the epo t as u ge t a d ega ded the situaio  of a 
disa led i o , the F e h autho iies asked fo  the as-
sista e of EJN Ci il o ta t poi ts. 

The fa ts of the ate  e e the e sui g. 

Ate  ha i g ee  i i  of a  a ide t a i o  as se i-
ousl  i ju ed a d e a e phisi all  a d e tall  
disa led fo  the est of his life, depe di g o  the help of 
thi d pa ies fo   his dail  life eai g, ashi g  a d i  

eed of e  e pe si e t eat e ts. 

The i su a e o pa  as lia le to pa  a o eta  
o pe saio  plus the alue of the t eat e ts that ha e 
ee  i esigated o e  i e. To that e d, a p o ess as 

pe di g i  the F e h ou t. The i o  as ep ese ted 
 his pa e ts ho e ei ed pa t of the o pe saio . 

Ho e e , as the pa e ts used fo  thei  o  e eit pa t 
of the o pe saio  due to the i o , the F e h judge 
de ided to I iiate a p o ess to i hi it the  f o  ad i-

ist ai g thei  hild's assets. The e ai i g a ou t of 
the i de it  due to the i o  as the  put u de  the 
ad i ist aio  of the F e h judge.  

O  the u se of this p o ess, the pa e ts ha ged  of 
eside e f o  F a e to Po tugal i gi g ith the  

the i o . The efo e, the i o  e a e ha ituall  esi-
de t i  Po tugal. I  this o te t, the F e h judge e-

uested a so ial epo t to the Po tguese ou t to o -
i  if the i o  had i deed ha ged the ha itual esi-
de e to Po tugal.  

Addiio all , the F e h judge e uested i fo aio  o  
aio al p o eedi gs a aila le i  Po tugal to adopt a 
easu e to safegua d the i o ´s assets f o  his pa-

e ts alad i ist aio . This, i  light of  the oope ai-
o  e ha is  of A i les  a d  of the Regulaio  Nº 

/ . 

The F e h a d the Po tuguese Co ta t Poi ts fa ilitated 
the e uest, e ha ged i fo aio  o  aio al la s 
a d e su ed the di e t o ta ts et ee  the ou ts of 

oth M“s as e p essl  e uested  the F e h judge.  

As a esult, the Po tuguese ou t o de ed the so ial e-
po t u ge tl . Mo eo e , the Po tuguese judge of his 
o  oio , as  p o ided fo  i  aio al la , i fo ed 
the pu li  p ose uto  ho ep ese ts ot o l  the i-

o s ut also ul e a le adults  of the ul e a le situai-
o  of the i o  that as e io ed i  the F e h e-

uest fo  judi ial oope aio . 

As the i o  as esidi g i  Po tugal, disa led a d 
app oa hi g the ajo it , the Po tuguese pu li  p ose-
uto  ope ed i  Po tugal a p o ess to desig ate a pe -

so  a d od  ha i g ha ge of the ad i ist aio   of his 
pe so  a d p ope t . A o di g to the Po tuguese la , 
this p o edu e a  e ope ed du i g the last ea  of 

i o it  of the hild ut the de isio  o l  p odu es 
efe ts f o  the da  the i o  tu s eightee . 

Follo i g this p o ess, ai ed at a oidi g the gap esul-
i g f o  the la k of ep ese taio  of ul e a le pe -
so s he  the  ea h the age of ajo it , the Po tugue-
se ou t issued a  i te i  easu e desig ai g a legal 
ep ese tai e dife e t f o  the pa e ts to ad i ist a-

te the assets a d e su e that the i o  ould e ei e 
the e essa  t eat e ts. 

The F e h ou t i hi ited the pa e ts f o  ad i ist a-
i g the hild´s assets du i g the i o it  ut o e the 

i o  tu ed eightee , the F e h ou t had to e d the 
ase due to the la k of ju isdi io  as the e as e ide e 
o i ed  the so ial epo t  that the i o /

ul e a le adult, as o lo ge  ha ituall  eside t i  
F a e. Befo eha d, the F e h judge t a sfe ed the 
a ou t of the o pe saio  to the legal ep ese tai e   
appoi ted  the Po tuguese ou t. 

I  the ase pe di g i  the Po tuguese ou t, the e ide -
e esuli g f o  di e t o ta ts et ee  judges that 

the ou t o side ed ele a t, as se ed to the pa ies 
to allo  the o t adi to . 

This is a good e a ple of ho  di e t o ta ts 
et ee  judges a  fa ilitate oo di aio  of 

p o esses pe di g i  dife e t MSs fo  the e e-
it of ul e a le iize s. 
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DISSEMINATION OF INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P a i e Guide o  Ju isdi io  a d appli a le la  i  i te aio al disputes et ee  the 
e plo ee a d the e plo e  — disse i ated  the “up e e Cou t, the Appeal Cou ts, the High 
Judi ial Cou il, the Co situio al Cou t a d judges of i st i sta e ou ts spe ialised i  la ou  

ate s. 

Ha d ook o  Eu opea  la  elai g to the ights of hild — disse i ated  the “up e e 
Cou t, the Appeal Cou ts, the High Judi ial Cou il, the Co situio al Cou t a d judges of i st i sta e 
ou ts ha i g ju isdi io  i  fa il  ate s. 

Lealet Need help in a ross- order ase? — disse i ated  all aio al judges. 

CELEBRATING THE EUROPEAN DAY OF JUSTICE 

DG Jusi e a d Co su e s ope  all fo  p oposal to 
supo t aio al a d t a s aio al p oje ts 

Disse i ated  the aio al e e s of the 
et o k. 

Council conclusions on EJN Civil adopted on 8 
December 2016  

Disseminated by the members of the High Judicial 
Council and by the national members of the network. 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/employement_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/employement_guide_en.pdf
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IMPLEMENTING THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE 

THE NEWSLETTER of the Po tuguese Co ta t Poi t 

The e slete  of the Po tuguese Co ta t Poi t e a e e  popula  a o g aio al judges. It is a 
o thl  pu li aio , se t  e ail to all judges. I  this u e  Nº —No e e   the e is a su -
a  of t o uli gs ega di g the ope aio  of A i les  a d  of the Regulaio  B ussels IIa. O e of 

the de isio s as issued  the ECJ i  ase C– / . The othe  o e as issued  the “up e e Cou t of 
the U ited Ki gdo  Easte  Te . The ai  is to  allo  aio al judges to ake a o pa ai e a al sis of 
the ju isp ude e of the ECJ a d of othe  ou ts i  the M“s he  the  appl  a EU legal i st u e t. 
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THE NEW FEATURES OF THE WEBSITE  
I  , a e  page o tai i g i fo aio  fo  iize s o  ho  to e o e  ai te a e 

a oad, has ee  added to the e site of the Po tuguese Co ta t Poi t.  

This e  page is featu ed to ake it eas  fo  iize s to get the p a i al i fo aio  the  eed to i t o-
du e a e uest fo  ai te a e e o e  i  a dife e t M“ o  e e  i  a thi d “tate.  Addiio all , p a iio-

e s less fa ilia  ith this a ea of la , a  also o tai  useful i fo aio .  
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CONTACTS AND EXCHANGES WITH LEGAL PRACTICCIONNERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se i a  o  
Qualit  of 

Jusi e 

Co i a ed  the EU  

Lis o   a d  
Ma h   

Po tuguese High 
Cou il fo  
Judi ia  

P epa i g a d 
o ga izi g the 

o shop fo  
ep ese tai es of 
ou ts of i st i sta e 

of se e al M“s 

Trainning for Judges and 
Prosecutors  

 Lisbon 8 February 6 

Center of Judicial Studies The European Enforcement Order Invited as a speaker   

Lis o   Ma   

Co dig itais Fou daio  

I ited as a speake  

 Guideli es of the 
Co itee of Mi iste s 
of the Cou il of Eu ope 

Child-f ie dl  jusi e  

Eu opea  La d Registe  Asso iaio  
ELRA 

XXIII Ge e al Asse l   

B ussels -  De e e    

I ited as a speake  

Lis o   Ma h  

th A i e sa  o e o ai e Co fe e e  

Nota  Asso iaio  

I situte of Regist aio  a d Nota  
Afai s - Lis o   “epte e    

Wo kshop o  I te aio al P i ate La   

Eu opea  t ai i g fo  ailifs a d 

ou t oi ials hosted  DGAJ  

Co ia ed  the EU 

Lis o   a d  No e e    

I ited as a speake  

 Po tuguese Soli ito s 
a d E fo e e t Age ts 

Naio al Asso iaio  

Lis o   Ap il   

SEMINAR 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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CONTACTS WITH OTHER NETWORKS 

SECOND MEETING OF 

CONTACT POINTS OF THE 

JUDICIAL NETWORK OF 

PORTUGUESE SPEAKING 

COUNTRIES  
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RECENT DEVELOPMENTS IN THE JUDICI-
AL NETWORK OF CPLP 

The se o d eei g of the Judi ial Net o k of Po -

tuguese speaki g ou t ies — Judi ial Net o k of 

CPLP — as o ga ized  the Po tuguese o ta t 

poi t i  Lis o , o  ,  a d   Ap il , ith 

the suppo t of the High Cou il fo  Judi ia  a d the 

Mi ist  of Jusi e. 

This  eei g ought togethe  the o ta t poi ts of 

the i il g oup ho de ided to e a p the e site, 

uild a e  Atlas i  i il a d o e ial ate s 

a d p opose to the Co itee  of Mi ite s of Jusi-

e of the Po tuguese “peaki g Cou t ies the adopi-

o  of easu es to i a e the ope aio  of the 

et o k, a el , to o ga ize egula  eei gs 

et ee  the o ta t poi ts a d e su e ei ie t ad-

i ist ai e suppo t to the “e eta  Ge e al of the 

et o k. The Po tuguese o ta t poi t ho is also 

o ta t poi t of this et o k, is u e tl  hai i g 

the WG that is uildi g the e  judi ial Atlas i  i il  

a d o e ial ate s. Tha ks to the  olla o ai-

o  of the IT U it of the High Cou il fo  Judi ia , 

the Mi ist  of Jusi e, all the othe  o ta t poi ts 

a d the “e eta  Ge e al, the Atlas  ill soo  e 

a aila le o li e to fa ilitate di e t o ta ts et ee  

ou ts of the eight M“s of this et o k —  A gola, 

B azil, Cape Ve de, East Ti o , Gui ea Bissau, Mo-

za i ue, Po tugal, “ão To é e P í ipe. 

2º Reunião 

Pontos de Contacto da Rede 

Judiciária da CPLP 
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MEETING OF CONTACT POINTS  

AND CENTRAL AUTHORITIES OF IBERRED 

ANTIQUA GUATEMALA 

 -  JULY  

 

The o ta t poi ts a d e t al autho iies of 
I e Red gathe ed i  A i ua Guate ala, f o  

 to  July , o  their th eei g o  child 
elo aio  aspe ts. 

The Po tuguese o ta t poi t ho is also o -
ta t poi t of I e Red, pa i ipated i  a WG to 
d at guideli es o  di e t o ta ts et ee  jud-
ges deali g ith oss o de  hild elo aio  
ases i  light of the Hague Co e io  of . 

Su e ue tl , f o   to  Jul  , took  

 

 

 

 

 

 

pla e i  A i ua Guate ala the d eei g of 
o ta t poi ts a d e t al autho iies of I e Red  

o  ai te a e e o e  a oad. 

I  this a ea, the t o ai  i te aio al legal 
i st u e ts applied  ost of the  MSs of 
I e Red a e the Ne  Yo k Co e io  of  
a d the Hague Co e io  of . 

The Po tuguese o ta t poi t hai ed a WG that 
d ated a guide o  ai te a e e o e  to 
p a iio e s. 
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I  its o lusio s of  o  EJN Ci il, the Cou il of the Eu opea  U io , i  li e ith the Co issio ´s 
epo t o  the a i iies of the et o k, ak o ledged that the tasks a d a i iies of EJN Ci il ha e de elo-

ped a d e pa ded si e its i epio  th ough the sha i g of est p a i es a d i  light of addiio al es-
po si iliies a isi g f o  e e t EU i st u e ts i  i il a d o e ial ate s. Also, the Cou il u de li-

ed that the su ess of the Net o k esults la gel  f o  the dedi aio  of the o ta t poi ts, a d that the 
Cou il De isio  esta lishi g the Net o k e ui es the Me e  States to e su e that the Net o k´s o -
ta t poi ts ha e sui ie t a d app op iate fa iliies i  te s  of staf, esou es a d ode  ea s of 
o u i aio  to ade uatel  fulil thei  tasks. 

I  this o te t, the I sol e  e ast Regulaio  elies o  o ta t poi ts to p o ide i fo aio  o  aio-
al ules a d p o edu es. Addiio all , EJN Ci il a  fa ilitate di e t o ta ts et ee  judges deali g ith 
oss o de  i sol e ies. Mo eo e , the “u essio ´s Regulaio  fo esees a oope aio  e ha is  

et ee  the issui g autho iies of the EC“ hi h, to e full  ope aio al, e ui es EJN Ci il to olle t a d 
p o ide i fo aio  to p a iio e s. 

Fi all , efugee a d u a o pa ied i o s o i ue to pose a halle ge that e ui es fu the  i p o e-
e ts i  the ope aio  of EJN Ci il to si plif  the efe i e appli aio  of B ussels IIa i  o ju io  ith 

the EU legal f a e o k o  i te aio al p ote io  a d o t ol of “ he ge  o de s. This ould e a e-
a s of a hie i g the ight ala e et ee  the EU ig aio  poli ies a d the est  i te est of i o i g 
hild e  leei g o li t o  pe se uio , i  sea h of su i al, se u it , ete  sta da ds of li i g, edu aio  

o  fa il  eu ii aio . I  sho t, o ta t poi ts of EJN Ci il a e idge- ake s a d, as the Co issio  
o luded i  its epo t, the e a e sill a eas i  hi h the Net o k should fu the  de elop its apa iies so 

as to eet its espo si ilit  i  e su i g the s ooth appli aio  of U io  i st u e ts of judi ial oope ai-
o  i  i il a d o e ial ate s. 

FUTURE PERSPECTIVES 

Co ta t poi ts a e idge- ake s 
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Portuguese Contact Point of EJN Civil - 2017 

This report is intended to the European Commission. Without prejudice to its use by the Commis-
sion according to  the applicable legal framework, namely Decision 2001/470/CE of 28/5/2001 
amended by Decision 568/2009/CE of 18/6/2009, no part of this report may be otherwise repro-
duced or used in any form by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopy-
ing, recording, taping, or information storage and retrieval systems, without the permission of the 
Portuguese contact point. 

Thank you to the contact point staff, and to the IT and financial units of the Portuguese High 
Council for Judiciary,  for their contribution. 
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ANNEX I: EJN Civil statistics first half 2016 

ANNEX II: EJN Civil statistics second half 2016 

ANNEX III: Fiches de registre 
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Number Requesting Member State Subject of Request If the case is of specific interest please give details (optional) Date of Request Date of Answer
1 EL Service of documents/Notification des actes 4-01-2016 5-01-2016

2 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 4-01-2016 4-01-2016

3 PT
Separation, divorce, annulment/Séparation de corps, 
divorce, annulation 4-01-2016 4-01-2016

4 PT Service of documents/Notification des actes 4-01-2016 8-01-2016

5 PT Service of documents/Notification des actes 6-01-2016 6-01-2016

6 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 6-01-2016 6-01-2016

7 PT Service of documents/Notification des actes 6-01-2016 12-01-2016

8 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-01-2016 12-01-2016

9 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-01-2016 7-01-2016

10 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 7-01-2016 7-01-2016

11 PT Service of documents/Notification des actes 11-01-2016 11-01-2016

12 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 12-01-2016 14-01-2016

13 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 15-01-2016 15-01-2016

14 Taking of evidence/Obtention de preuves 15-01-2016 15-01-2016

15 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-01-2016 18-01-2016

16 SK Service of documents/Notification des actes 18-01-2016 26-01-2016

17 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 18-01-2016 18-01-2016

18 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-01-2016 18-01-2016

19 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-01-2016 26-01-2016

20 PT Service of documents/Notification des actes 19-01-2016 19-01-2016

21 PT Others/Autres 19-01-2016 19-01-2016

22 PT Uncontested claims/Créances non contestées 22-01-2016 25-01-2016

23 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 25-01-2016 26-01-2016

24 PT Service of documents/Notification des actes 25-01-2016 25-01-2016

25 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 25-01-2016 28-01-2016

26 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 25-01-2016 28-01-2015

27 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 26-01-2015 28-01-2015

28 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 28-01-2015 28-01-2015

29 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 29-01-2015

30 FR Taking of evidence/Obtention de preuves 28-01-2016 26-01-2016

31 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 28-01-2016 28-01-2016

32 PT Service of documents/Notification des actes 2-02-2016 8-02-2016

33 FR Taking of evidence/Obtention de preuves 2-02-2016 3-02-2016
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34 PT Legal order/Ordre juridique 3-02-2016 10-02-2016

35 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 3-02-2016 5-02-2016

36 PT Service of documents/Notification des actes 4-02-2016 4-02-2016

37 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 3-02-2016 10-02-2016

38 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-02-2016 10-02-2016

39 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 5-02-2016 11-02-2016

40 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 8-02-2016 10-02-2016

41 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 11-02-2016 11-02-2016

42 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 8-02-2016 10-02-2016

43 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 10-02-2016 12-02-2016

44 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 12-02-2016 15-02-2016

45 NL
Compensation to crime victims/Indemnisation des 
victimes de la criminalité 12-02-2016 15-02-2016

46 PT Child abduction/Enlèvements d’enfants 15-02-2016 15-02-2016

47 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 17-02-2016 18-02-2016

48 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 17-02-2016

49 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 18-02-2016 18-02-2016

50 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-02-2016 22-02-2016

51 FR 17-02-2016

52 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-02-2016

53 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-02-2016 19-02-2016

54 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 24-02-2016 26-02-2016

55 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 24-02-2016 24-02-2016

56 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 25-02-2016 29-02-2016

57 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 25-02-2016 29-02-2016

58 ES Taking of evidence/Obtention de preuves 29-02-2016 29-02-2016

59 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 2-03-2016 17-03-2016

60 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 2-03-2016 2-03-2016

61 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 2-03-2016 2-03-2016

62 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-03-2016 7-03-2016

63 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 7-03-2016

64 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 8-03-2016 8-03-2016

65 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 7-03-2016

66 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 9-03-2016 10-03-2016

67 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 9-03-2016 9-03-2016



EJN-Civil | Portuguese Contact Point  1st Semester 2016

68 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 9-03-2016 9-03-2016

69 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 10-03-2016

70 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 11-03-2016 11-03-2016

71 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-03-2016 14-03-2016

72 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-03-2016 15-03-2016

73 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 15-03-2016

74 PT Service of documents/Notification des actes 16-03-2016 16-03-2016

75 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 16-03-2016

76 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 16-03-2016 16-03-2016

77 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 16-03-2016 16-03-2016

78 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 16-03-2016 24-03-2016

79 PT Service of documents/Notification des actes 16-03-2016 25-01-2016

80 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 17-03-2016 12-04-2016

81 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 17-03-2016 12-04-2016

82 PT Service of documents/Notification des actes 22-03-2016 22-03-2016

83 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 22-03-2016 22-03-2016

84 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 23-03-2016 27-05-2016

85 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 23-03-2016 12-04-2016

86 PT Service of documents/Notification des actes 23-03-2016 23-03-2016

87 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 25-03-2016 25-03-2016

88 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 28-03-2016 12-04-2016

89 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 30-03-2016 30-03-2016

90 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 30-03-2016 30-03-2016

91 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-04-2016 5-04-2016

92 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 5-04-2016 7-04-2016

93 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 5-04-2016 5-04-2016

94 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 6-04-2016 19-05-2016

95 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 6-04-2016 6-04-2016

96 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 6-04-2016 7-04-2016

97 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 6-04-2016 6-04-2016

98 PT Legal order/Ordre juridique 7-04-2016 17-04-2016

99 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 8-04-2016

100 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 11-04-2016 12-05-2016

101 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 12-04-2016 12-04-2016

102 PT Service of documents/Notification des actes 12-04-2016 12-04-2016

103 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 13-04-2016 13-04-2016

104 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 13-04-2016 13-04-2016

105 BE Taking of evidence/Obtention de preuves 13-04-2016 13-04-2016

106 PT Service of documents/Notification des actes 13-04-2016 13-04-2016
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107 PT Service of documents/Notification des actes 13-04-2016 13-04-2016

108 ES Taking of evidence/Obtention de preuves 14-04-2016 14-04-2016

109 PT Legal order/Ordre juridique 17-04-2016 18-04-2016

110 PT Legal order/Ordre juridique 18-04-2016 19-04-2016

111 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 18-04-2016 18-04-2016

112 PT Service of documents/Notification des actes 18-04-2016 18-04-2016

113 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-04-2016 18-04-2016

114 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-04-2016 18-04-2016

115 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-04-2016 4-05-2016

116 PT Service of documents/Notification des actes 22-04-2016 12-04-2016

117 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 22-04-2016 2-05-2016

118 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 26-04-2016 26-04-2016

119 PT Service of documents/Notification des actes 26-04-2016 2-05-2016

120 PT Service of documents/Notification des actes 27-04-2016 2-05-2016

121 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 27-04-2016 27-04-2016

122 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-04-2016 6-05-2016

123 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-04-2016 29-04-2016

124 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 27-04-2016 4-05-2016

125 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 28-04-2016 3-05-2016

126 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 29-04-2016 18-07-2016

127 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 4-05-2016 5-05-2016

128 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 4-05-2016 4-04-2016

129 AT Service of documents/Notification des actes 4-05-2016 5-05-2016

130 PT Others/Autres 5-05-2016 5-05-2016

131 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-05-2016 5-05-2016

132 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 5-05-2016 18-05-2016

133 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 5-05-2016 6-05-2016

134 PT Service of documents/Notification des actes 5-05-2016 5-05-2016

135 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-05-2016 20-05-2016

136 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 6-05-2016 6-05-2016

137 PT Legal aid/Aide judiciaire 9-05-2016 9-05-2016

138 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 9-05-2016 10-05-2016

139 PT Uncontested claims/Créances non contestées 10-05-2016 10-05-2016

140 PT Service of documents/Notification des actes 11-05-2016 11-05-2016

141 PT Service of documents/Notification des actes 11-05-2016 11-05-2016

142 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 11-05-2016 11-05-2016

143 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 11-05-2016 5-05-2016

144 PT Service of documents/Notification des actes 11-05-2016 11-05-2016

145 PT Service of documents/Notification des actes 11-05-2016 24-05-2016

146 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 13-05-2016 24-05-2016

147 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 17-05-2016 5-05-2016

148 PT Legal order/Ordre juridique 18-05-2016 19-05-2016

149 PT Service of documents/Notification des actes 19-05-2016 24-05-2016

150 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-05-2016 27-06-2016

151 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-05-2016 20-05-2016



EJN-Civil | Portuguese Contact Point  1st Semester 2016

152 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-05-2016 8-06-2016

153 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-05-2016 20-05-2016

154 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-05-2016 20-05-2016

155 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 20-05-2016 20-05-2016

156 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 23-05-2016 23-05-2016

157 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 23-05-2016 23-05-2016

158 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 23-05-2016 23-05-2016

159 PT Service of documents/Notification des actes 25-05-2016 25-05-2016

160 PT Service of documents/Notification des actes 25-05-2016 25-05-2016

161 UK-SC Taking of evidence/Obtention de preuves 25-05-2016 25-05-2016

162 PT Legal order/Ordre juridique 24-05-2016 27-05-2016

163 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 25-05-2016 25-05-2016

164 FR Legal order/Ordre juridique 24-05-2014 24-05-2016

165 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 25-05-2016 25-05-2016

166 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 30-05-2016 30-05-2016

167 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 30-05-2016 31-05-2016

168 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 31-05-2016 1-06-2016

169 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 31-05-2016 1-06-2016

170 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 1-06-2016

171 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 2-06-2016 3-06-2016

172 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 3-06-2016 3-06-2016

173 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 3-06-2016 3-06-2016

174 PT Others/Autres 7-06-2016 7-06-2016

175 PT Service of documents/Notification des actes 7-06-2016 7-06-2016

176 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 8-06-2016 15-06-2016

177 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 9-06-2016 9-06-2016

178 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 9-06-2016 9-06-2016

179 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-06-2016 14-06-2016

180 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 15-06-2016 8-06-2016

181 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 15-06-2016 8-06-2016

182 EE Service of documents/Notification des actes 15-06-2016 16-06-2016

183 PT Legal order/Ordre juridique 15-06-2016 17-06-2016

184 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 15-06-2016 15-06-2016

185 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 15-06-2016 20-06-2016
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186 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 16-06-2016 16-06-2016

187 PT Legal order/Ordre juridique 16-06-2016 16-06-2016

188 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 16-06-2016 17-06-2016

189 DE Taking of evidence/Obtention de preuves 16-06-2016 20-06-2016

190 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 17-06-2016 17-06-2016

191 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 20-06-2016 20-06-2016

192 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-06-2016 4-07-2016

193 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-06-2016 21-06-2016

194 PT Small claims/Petites créances 21-06-2016 21-06-2016

195 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 22-06-2016 22-06-2016

196 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 22-06-2016 22-06-2016

197 DE Taking of evidence/Obtention de preuves 22-06-2016 24-06-2016

198 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-06-2016 27-06-2016

199 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 28-06-2016 28-06-2016

200 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 28-06-2016 4-07-2016

201 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 28-06-2016 7-07-2016

202 FR
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 28-06-2016 29-06-2016

203 FR Taking of evidence/Obtention de preuves 29-06-2016 30-06-2016
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Number Requesting Member State Subject of Request If the case is of specific interest please give details (optional) Date of Request Date of Answer
204 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 1-07-2016 1-07-2016

205 PL Service of documents/Notification des actes 4-07-2016 4-07-2016

206 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 4-07-2016 5-07-2016

207 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 6-07-2016 6-07-2016

208 PT Service of documents/Notification des actes 5-07-2016 11-07-2016

209 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-07-2016 8-07-2016

210 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-07-2016

211 PT Others/Autres 7-07-2016 8-07-2016

212 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-07-2016 7-07-2016

213 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 8-07-2016 18-07-2016

214 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 8-07-2016 18-07-2016

215 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 11-07-2016 13-07-2016

216 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 15-07-2016 18-07-2016

217 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 15-07-2016 15-07-2016

218 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 15-07-2016 15-07-2016

219 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 15-07-2016 15-07-2016

220 PT Service of documents/Notification des actes 15-07-2016 15-07-2016

221 PT Service of documents/Notification des actes 18-07-2016 18-07-2016

222 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-07-2016 21-07-2016

223 PT Service of documents/Notification des actes 20-07-2016 10-11-2016

224 FR Legal order/Ordre juridique 20-07-2016 21-07-2016

225 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 21-07-2016 21-07-2016

226 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 21-07-2016 10-08-2016

227 ES Taking of evidence/Obtention de preuves 22-07-2016 22-07-2016

228 PT Service of documents/Notification des actes 26-07-2016 26-07-2016

229 PT Service of documents/Notification des actes 27-07-2016 27-07-2016

230 PT Service of documents/Notification des actes 27-07-2016 27-07-2016

231 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 4-08-2016

232 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 9-08-2016 10-08-2016

233 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 12-08-2016 17-08-2016

234 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 12-08-2016 12-08-2016

235 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 16-08-2016

236 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 16-08-2016 10-08-2016

237 PT Service of documents/Notification des actes 23-08-2016 24-08-2016
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238 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 25-08-2016 9-09-2016

239 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 2-09-2016

240 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-09-2016 7-09-2016

241 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 8-09-2016 13-09-2016

242 PT Service of documents/Notification des actes 8-09-2016 8-09-2016

243 FR Legal order/Ordre juridique 9-09-2016 9-09-2016

244 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 9-09-2016 9-09-2016

245 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 13-09-2016 21-09-2016

246 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 14-09-2016 16-09-2016

247 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-09-2016 28-09-2016

248 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-09-2016 16-11-2016

249 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-09-2016 19-09-2016

250 DE Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016 19-09-2016

251 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-09-2016 19-09-2016

252 PT Others/Autres 19-09-2016 19-09-2016

253 PT Service of documents/Notification des actes 19-09-2016 24-10-2016

254 PT Service of documents/Notification des actes 19-09-2016 19-09-2016

255 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016 28-09-2016

256 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 19-09-2016 20-09-2016

257 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016 18-10-2016

258 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016 18-10-2016

259 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016

260 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016

261 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016 23-09-2016

262 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-09-2016

263 PT Service of documents/Notification des actes 19-09-2016 21-09-2016

264 PT Child abduction/Enlèvements d’enfants 20-09-2016 29-09-2016

265 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 20-09-2016

266 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 20-09-2016 21-09-2016

267 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 21-09-2016 21-09-2016

268 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 21-09-2016

269 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 23-09-2016 27-09-2016

270 PT Service of documents/Notification des actes 23-09-2016 23-09-2016

271 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-09-2016 11-10-2016

272 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-09-2016

273 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-09-2016 28-09-2016

274 PT Bankrupcy/Faillite 28-09-2016

275 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 30-09-2016 3-10-2016

276 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 3-10-2016 3-10-2016

277 PT Service of documents/Notification des actes 4-10-2016 4-10-2016

278 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 4-10-2016 6-10-2016

279 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 4-10-2016 28-10-2016

280 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 6-10-2016

281 PT Legal order/Ordre juridique 6-10-2016 8-11-2016

282 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 6-10-2016 6-10-2016
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283 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 7-10-2016 7-10-2016

284 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 7-10-2016 10-10-2016

285 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 10-10-2016 10-10-2016

286 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 10-10-2016 10-10-2016

287 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 10-10-2016 11-10-2016

288 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 10-10-2016 11-10-2016

289 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 10-10-2016

290 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 10-10-2016 10-10-2016

291 PT Bankrupcy/Faillite 10-10-2016 10-10-2016

292 PT
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 10-10-2016 12-10-2016

293 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 30-09-2016

294 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 10-10-2016 16-11-2016

295 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 11-10-2016 16-10-2016

296 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 13-10-2016

297 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 13-10-2016

298 PT Maintenance obligations/Obligations alimentaires 13-10-2016 13-10-2016

299 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-10-2016 19-10-2016

300 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-10-2016 11-10-2016

301 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 18-10-2016 21-10-2016

302 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-10-2016 25-10-2016

303 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 19-10-2016 9-11-2016

304 FR
Inheritance, succession and wills/Testaments et 
successions 20-10-2016

305 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 20-10-2016 25-10-2016

306 PT
Marriages, unmarried couples/Mariage, couples non 
mariées 24-10-2016 24-10-2016

307 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 24-10-2016 24-10-2016

308 PT Uncontested claims/Créances non contestées 25-10-2016 25-10-2016

309 PT Service of documents/Notification des actes 25-10-2016 26-10-2016

310 PT Service of documents/Notification des actes 25-10-2016 26-10-2016

311 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 25-10-2016 26-10-2016

312 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 25-10-2016 26-10-2016

313 PT Others/Autres 25-10-2016 27-10-2016

314 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-10-2016 27-10-2016

315 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 27-10-2016 27-10-2016

316 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 28-10-2016 28-10-2016

317 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 28-10-2016

318 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 31-10-2016 31-10-2016

319 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 2-11-2016 2-11-2016

320 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 4-11-2016 4-11-2016

321 PT Service of documents/Notification des actes 7-11-2016 8-11-2016

322 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 8-11-2016

323 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 9-11-2016 9-11-2016

324 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 9-11-2016 9-11-2016

325 PT Bankrupcy/Faillite 9-11-2016 11-11-2016

326 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 10-11-2016 10-11-2016

327 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-11-2016 15-11-2016
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328 PT Service of documents/Notification des actes 14-11-2016 14-11-2016

329 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 15-11-2016 15-11-2016

330 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 15-11-2016 15-11-2016

331 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 17-11-2016 17-11-2016

332 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 17-11-2016 17-11-2016

333 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 17-11-2016 17-11-2016

334 PT
Separation, divorce, annulment/Séparation de corps, 
divorce, annulation 21-11-2016 21-11-2016

335 PT Service of documents/Notification des actes 22-11-2016 22-11-2016

336 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 24-11-2016 24-11-2016

337 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 29-11-2016 29-11-2016

338 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 29-11-2016 29-11-2016

339 UK-EW Taking of evidence/Obtention de preuves 29-11-2016 29-11-2016

340 Autre Taking of evidence/Obtention de preuves 30-11-2016 13-12-2016

341 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 2-12-2016

342 PT Provisional measures/Mesures conservatoires 2-12-2016 5-12-2016

343 LT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-12-2016 5-12-2016

344 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-12-2016 5-12-2016

345 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 5-12-2016 5-12-2016

346 PT Legal order/Ordre juridique 5-12-2016 6-12-2016

347 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 6-12-2016 6-12-2016

348 PT Service of documents/Notification des actes 6-12-2016 6-12-2016

349 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 6-12-2016 6-12-2016

350 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 12-12-2016 12-12-2016

351 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 12-12-2016 13-12-2016

352 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 12-12-2016 13-12-2016

353 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 12-12-2016 15-12-2016

354 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 13-12-2016 14-12-2016

355 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 14-12-2016 13-12-2016

356 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 15-12-2016 15-12-2016

357 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 15-12-2016 15-12-2016

358 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 15-12-2016 21-12-2016

359 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 19-12-2016 19-12-2016

360 PT Service of documents/Notification des actes 19-12-2016 19-12-2016

361 PT Service of documents/Notification des actes 19-12-2016 19-12-2016

362 DE Taking of evidence/Obtention de preuves 20-12-2016 20-12-2016

363 PT
Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & exécution en général 20-12-2016 20-12-2016

364 PT Service of documents/Notification des actes 20-12-2016 20-12-2016

365 PT Parental responsibility/Responsabilité parentale 23-12-2016 27-12-2016

366 PT Small claims/Petites créances 23-12-2016 23-12-2016
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367 PT Taking of evidence/Obtention de preuves 23-12-2016 23-12-2016

368 LU Taking of evidence/Obtention de preuves 30-12-2016 3-01-2017
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PT 11 11-01-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Solicitador de Execução Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
regulamento 1393/2007. Consulta da entidade 
requerida para o Reino Unido

UK-
EW Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 11-01-2016 Tel

PT 12 12-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

V.N. de Famalicão - 
Inst. Central - Sec. 
Trabalho - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre a possibilidade e os 
procedimentos a adoptar para requerer a audição 
de testemunha na Polónia por videoconferência PL

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 14-01-2016 Tel

PT 13 15-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Instância Local Cível de 
Lisboa Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informações sobre emissão do título 
executivo europeu (Regulamento 805/2004) Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 15-01-2016 Tel

PT 14 15-01-2016

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Instância Local Cível de 
setúbal Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos sobre o regulamento 
1206/2001, nomeadamente como encontrar a 
morada do tribunal requerido no Reino Unido

UK-
EW

Foram prontamente fornecidas as informações indicando os campos de 
pesquisa no atlas judiciário civil. 15-01-2016 Tel

PT 15 18-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Instância Local Cível de 
Lisboa - J15

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto na 
marcação de uma videoconferência com 
Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado n.º 6 
de San Javier

Foram prontamente estabelecidos os contactos necessários. Foi feito o 
agendamento de um teste e da videoconferência. 18-01-2016 E-mail/courriel

PT 16 18-01-2016 SK
Contact point/Point 
de contact Ponto de Contacto

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

solicita o apoio do ponto de contacto na recolha 
de informação sobre a tramitação de um pedido 
de citação remetido pelas autoridades eslovacas 
para Portugal PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Unidade de 
Serviço Externo 
de Loures Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos. 26-01-2016 E-mail/courriel

PT 17 18-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa, Inst. Central 
Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Esclarecimentos relacionados com cobrança de 
custas em espanha ES Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 18-01-2016 Tel

PT 18 18-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Instância Local 
Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre meios disponíveis para 
que seja recolhido um juramento a prestar pela 
pro-tutora residente em França, no âmbito de um 
processo de interdição a correr termos em 
Portugal FR Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos. 18-01-2016 Tel

PT 19 19-01-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGAJ

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do ponto de Contacto, 
nomeadamente para confirmar a morada do 
tribunal requerido e interceder para que o mesmo 
aceite o pedido em lingua portuguesa ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado 
Decano de 
Estella

Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos e 
feito o apelo ao tribunal requerido. 26-01-2016 E-mail/courriel

PT 20 19-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Central 
Cível - J1 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
regulamento 1393/2007, nomeadamente a 
utilização do Anexo II Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos. 19-01-2016 Tel

PT 21 19-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Celourico da Beira - 
Instância Local Cível Tel Others/Autres

Solicita informação relacionada com acção de 
inabilitação proposta contra filho residente na 
Suíça Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 19-01-2016 Tel

PT 22 22-01-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Uncontested 
claims/Créances non 
contestées

Solicita informação relacionada com a Injunção 
de Pagamento Europeia

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 25-01-2016 E-mail/courriel

PT 23 25-01-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geraç de 
Reinsersão e Serviços 
Prisionais

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 
na recolha de esclarecimentos junto das 
autoridades francesas relacionados com 
procedimentos nos casos de pedidos relativos à 
organização/protecção do direito de visita FR

Contact point/Point 
de contact

Em 25-01-2016 foi pedido o apoio do Ponto de Contacto Francês. 
Recebida a resposta, foram transmitidos os esclarecimentos devidos. 26-01-2016 E-mail/courriel

PT 24 25-01-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Local 
Cível - J7 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação relacionada com os 
procedimentos a adoptar na instrução de um 
pedido de citação dirigido a Espanha, nos termos 
do Regulamento 1393/2007 ES

Foram prontamente fornecidas as informações indicando os campos de 
pesquisa no atlas judiciário civil. 25-01-2016 Tel
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PT 25 25-01-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondisement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC Português na troca de 
informações entre o Tribunal Luxemburguês e o 
Tribunal Português, tendo em vista a obtenção 
de prova por videoconferência LU

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 28-01-2016 E-mail/courriel

PT 26 25-01-2016 PT Public Particular
E-
mail/courriel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita informação relacionada com cobrança de 
alimentos em França FR

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 28-01-2015 E-mail/courriel

PT 27 26-01-2015 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Inst.Central Cível Faro

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova por 
videoconferência na Alemanha DE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 28-01-2015 E-mail/courriel

PT 28 28-01-2015 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Equipe de 
desenvolvimeto do 
CITIUS Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
certidão anexa ao Regulamento 1215/2012 Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 28-01-2015 Tel

PT 29 29-01-2015 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Inst. Local Civel - 
J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 
na marcação de uma inquirição de testemunhas 
por videoconferência na Irlanda IE

Central 
authority/Autorité 
centrale

PT 30 28-01-2016 FR
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre o tribunal competente 
em Portugal para ordenar a realização de um 
inquérito social a pedido das autoridades 
francesas FR

Após análise, foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos 
pretendidos 26-01-2016 E-mail/courriel

PT 31 28-01-2016 PT Public
E-
mail/courriel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita informação relacionada com a cobrança 
de alimentos devidos a menor

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 28-01-2016 E-mail/courriel

PT 32 2-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Instância Local 
Cível - J2

Normal 
post/poste

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação entre Portugal e EUA Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada.   
Foi sugerido o contacto com a DGAJ, uma vez que ambos os Estados são 
parte na Convenção de Haia sobre citações e notificações de 1965. 8-02-2016 E-mail/courriel

PT 33 2-02-2016 FR
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos a pedido do Tribunal de 
Grande Instance de Evry relacionado com uma 
nota de despesa por um Tribunal Português à 
ordem do Tribunal Francês, referentes aos 
honorários de um perito FR

Após análise, foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos 
pretendidos 3-02-2016 E-mail/courriel

PT 34 3-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Figueira da Foz - 
Instância Central – 2.ª 
Sec. Fam. e Men.– J1

Normal 
post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre Direito da 
Confederação Suíça relativo à dissolução do 
casamento Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta têm em vista a resolução de questões de cooperação no 
seio da União Europeia, da qual a Confederação Suíça não faz parte.
Está, pois, o Ponto de Contacto Português, impossibilitado de responder 
directamente ao pedido formulado. Sugerimos o contacto com o Gabinete 
de Documentação e Direito Comparado, órgão nacional de ligação que 
assegura a aplicação da Convenção Europeia no Âmbito da Informação 
sobre o Direito Estrangeiro da qual a Confederação Suíça é, também, parte 
signatária. 

10-02-2016 E-mail/courriel
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PT 35 3-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Figueira da Foz - 
Procuradoria -  Sec. 
Fam. e Men. Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos sobre cobrança de 
custas em França FR Após análise foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 5-02-2016 E-mail/courriel

PT 36 4-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Local 
Cível - J21 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação relacionada com os 
procedimentos a adoptar na instrução de um 
pedido de citação dirigido ao Luxemburgo, nos 
termos do Regulamento 1393/2007 LU Após análise foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 4-02-2016 E-mail/courriel

PT 37 3-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Setúbal - Inst. Central 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova por 
videoconferência na Alemanha DE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 10-02-2016 E-mail/courriel

PT 38 5-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé- Instância Local 
Cível – J2

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova por 
videoconferência no Reino Unido

UK-
EW

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 10-02-2016 E-mail/courriel

PT 39 5-02-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Lisboa – Procuradoria – 
1ª Secção de Execução

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos sobre cobrança de 
custas na Itália IT

Após análise, foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos 
pretendidos. 11-02-2016 E-mail/courriel

PT 40 8-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J21

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita a intervenção do Ponto de contacto na 
agilização de um pedido de obtenção de prova 
por videoconferência dirigido a França FR

Central 
authority/Autorité 
centrale

Após análise, foi comunicado ao tribunal requerente de que, segundo a 
autoridade francesa, o formulário J iria ser enviado dentro do prazo 
previsto no Regulamento, contendo a autorização e instruções necessárias 
à execução do pedido 10-02-2016 E-mail/courriel

PT 41 11-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lamego – Instância 
Local Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova em 
Barcelona, Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 11-02-2016 E-mail/courriel

PT 42 8-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova em 
Madrid, Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 10-02-2016 E-mail/courriel

PT 43 10-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro - Inst. Central Cível 
- J1

Normal 
post/poste

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de contacto 
relacionados com o reconhecimento de uma 
decisão de Arresto noutro EM da EU

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 12-02-2016 E-mail/courriel

PT 44 12-02-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

DGPJ - Direcção-Geral 
da Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Deseja saber se os Tribunais portugueses, no 
que concerne à emissão de certidão nos termos 
do art. 39.º do Regulamento Bruxelas II bis, 
fazem-no por via electrónica (assinatura digital)

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 15-02-2016 E-mail/courriel

PT 45 12-02-2016 NL

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Central Justitieel 
Incassobureau

E-
mail/courriel

Compensation to crime 
victims/Indemnisation des 
victimes de la criminalité

Solicita informação sobre Reconhecimento e 
Execução de uma decisão referente a uma pena 
financeira em benefício das vítimas de um crime, 
com base na Decisão-Quadro 2005/214/JHA

O pedido foi transmitido ao Ponto de Contacto da RJE Penal por ser o 
competente para dar apoio à questão colocada 15-02-2016 E-mail/courriel

PT 46 15-02-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

ISS - Instituto da 
Segurança Social

E-
mail/courriel

Child abduction/Enlèvements 
d’enfants

Solicita informação sobre a posição do Estado 
Português relativamente à adesão da República 
de São Marinho e da Albânia (Estados não-
membros da UE), à Convenção sobre os Aspetos 
Civis do Rapto Internacional de Crianças, 
adotada na Haia, a 25 de outubro de 1980. Autre

O pedido foi transmitido à Direcção-Geral de Política da Justiça por ser o 
competente para dar resposta à questão colocada 15-02-2016 E-mail/courriel

PT 47 17-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé – Instância Local 
Cível – J2

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova em 
França por videoconferência FR

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 18-02-2016 E-mail/courriel
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PT 48 17-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé – Instância Local 
Cível – J6

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita apoio ao Ponto de Contacto na marcação 
de videoconferência para obtenção de prova em 
França FR

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente contactados os Tribunais 
franceses. No dia 1/03/2016 foi feita insistência com o Tribunal de 
Bordeaux, através do ponto de contacto francês.

PT 49 18-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto Oeste - Tribunal 
de Trabalho - Unidade 
Central Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos sobre procedimentos a 
adoptar perante uma decisão certificada ao 
abrigo do Regulamento 1215/2012 remetida por 
um Tribunal Espanhol solicitanto uma penhora ES

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 18-02-2016 Tel

PT 50 18-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão - Instância 
Central - Sec. Fam e 
Menores Cível - J3

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova no 
Reino Unido

UK-
EW

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 22-02-2016 E-mail/courriel

PT 51 17-02-2016 FR
Contact point/Point 
de contact

PT 52 19-02-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGAJ

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 
no sentido de facultar as coordenadas do Ponto 
de Contacto de Espanha ES

PT 53 19-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J6

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 
no sentido de colher informação sobre os 
tribunais competentes na França e Holanda para 
receberem pedidos de obtenção de provas NL

Foram prontamente fornecidas as informações indicando os campos de 
pesquisa no atlas judiciário civil. 19-02-2016 E-mail/courriel

PT 54 24-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé – Instância Local 
Cível – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 
no sentido de ser informado sobre a 
possibilidade de colher prova, por 
videoconferência, no Canadá Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta têm em vista a resolução de questões de cooperação no 
seio da União Europeia. Foram, no entanto, recolhidos e fornecidos alguns 
esclarecimentos. 26-02-2016 E-mail/courriel

PT 55 24-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto, Instância local 
Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos sobreum pedido de 
certificação feito ao abrigo do Regulamento 
1215/2001

Após análise foram prontamente fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 24-02-2016 Tel

PT 56 25-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro - Inst. Central Cível 
- J1

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 
no sentido de colher informação sobre a 
possibilidade de obter prova na Alemanha DE

Após análise foram prontamente fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 29-02-2016 E-mail/courriel

PT 57 25-02-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro - Inst. Local Cível - 
J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova por 
videoconferência na França FR

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 29-02-2016 E-mail/courriel

PT 58 29-02-2016 ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado Decano de 
Estella

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC Português na marcação 
de uma videoconferência com o Tribunal da 
Comarca de Leiria PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 29-02-2016 E-mail/courriel

PT 59 2-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Procuradoria - Vila Nova 
de Gaia, Instância 
Central, Sec Fam e 
Menores

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita Informação sobre reconhecimento e 
executoriedade de uma decisão inglesa em 
matéria de família

UK-
EW

Contact point/Point 
de contact

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 17-03-2016 E-mail/courriel

PT 60 2-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Ovar - Instância Local 
Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
emissão de certidão de Título Executivo Europeu

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 2-03-2016 Tel

PT 61 2-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gabinete de 
Documentação e Direito 
Comparado Tel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
Regulamento 650/2012 Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 2-03-2016 Tel
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PT 62 7-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
devolução de um pedido de obtenção de provas 
por parte de um Tribunal espanhol em razão da 
falta de tradução do mesmo para Português ES

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 7-03-2016 E-mail/courriel

PT 63 7-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Pinhel, Inst. 
Local, 
Competência 
Genérica

PT 64 8-03-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 
relativamente a um pedido cautelar, baseado em 
decisão proferida em autos de contribuição de 
conjuge para despesas domésticas, a ser 
executado em Espanha ES Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 8-03-2016 Tel

PT 65 7-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa, Inst. 
Central Cível, 
J14

PT 66 9-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé, Instância Central 
Cível, J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal da Irlanda do Norte

UK-
NI

Central 
authority/Autorité 
centrale

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 10-03-2016 E-mail/courriel

PT 67 9-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Lisboa, Inst. Local Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Esclarecimentos relacionados com arrolamento 
no Reino Unido

UK-
EW Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 9-03-2016 Tel

PT 68 9-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Oeiras, Instância local 
Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos sobreum pedido de 
certificação feito ao abrigo do Regulamento 
1215/2001

Após análise foram prontamente fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 9-03-2016 Tel

PT 69 10-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Póvoa do 
Varzim, Inst. 
Central Cível, 
J2

PT 70 11-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Oeiras, Instância local 
Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos sobre um pedido de 
certificação feito ao abrigo do Regulamento 
1215/2001

Após análise foram prontamente fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 11-03-2016 Tel

PT 71 14-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal de Propriedade 
Intelectual Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
França FR

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 14-03-2016 Tel

PT 72 14-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Barcelos - Inst. Local 
Cível - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 15-03-2016 Tel

PT 73 15-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

St. Maria da 
Feira - Inst. 
Local Cível - J1

PT 74 16-03-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informações relacionadas com a citação 
de um cidadão residente na Alemanha DE

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 16-03-2016 Tel

PT 75 16-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J15

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita apoio ao Ponto de Contacto na marcação 
de videoconferência para obtenção de prova em 
Espanha PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foi contactado o Juzgado espanhol
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PT 76 16-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova por 
videoconferência no Reino Unido

UK-
EW

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 16-03-2016 Tel

PT 77 16-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
aplicação do Regulamento 805/2004

Após análise foram prontamente fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 16-03-2016 Tel

PT 78 16-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Cascais, Inst. 
Local Cível, J1

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 24-03-2016 Tel

PT 79 16-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro - Inst. Central Cível 
- J2 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação relacionada com os 
procedimentos a adoptar na instrução de um 
pedido de citação dirigido Bélgica, nos termos do 
Regulamento 1393/2007 BE

Foram prontamente fornecidas as informações indicando os campos de 
pesquisa no atlas judiciário civil. 25-01-2016 Tel

PT 80 17-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro - Inst. Central Cível 
- J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Bélgica BE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 12-04-2016 Tel

PT 81 17-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Inst. Local Cível - 
J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 12-04-2016 Tel

PT 82 22-03-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Julgado de Paz de 
Oliveira do Bairro Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação por via postal para Espanha ES Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 22-03-2016 Tel

PT 83 22-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J12 Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
emissão de certidão ao abrigo do Regulamento 
1215/2012

Após análise foram prontamente fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 22-03-2016 Tel

PT 84 23-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível – J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações sobre o estado de um 
pedido de obtenção de prova remetido para a 
Bélgica BE

Contact point/Point 
de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 27-05-2016 Tel

PT 85 23-03-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita apoio ao Ponto de Contacto na marcação 
de videoconferência para obtenção de prova em 
Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Após análise foi contactado o Juzgado espanhol e recolhidas as 
informações pretendidas 12-04-2016 Tel

PT 86 23-03-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação relacionada com a citação de 
um cidadão residente em França

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 23-03-2016 Tel

PT 87 25-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Póvoa do 
Varzim, Inst. 
Local Cível, J2

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 25-03-2016 Tel

PT 88 28-03-2016 PT Public Particular
E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita informação relacionada com a tutela de 
menor

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 12-04-2016 E-mail/courriel

PT 89 30-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Cascais, Inst. 
Local Cível, J1

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 30-03-2016 Tel
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PT 90 30-03-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

V. N. de Gaia, 
Inst.Central 
Cível, J3

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 30-03-2016 Tel

PT 91 5-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto - Inst. Local Cível - 
J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Suíça Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foi dado o 
contacto da DGAJ enquanto autodidade Central para a Convenção de Haia 
sobre obtenção de provas. 5-04-2016 Tel

PT 92 5-04-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Centro de Informação 
Europe Direct de 
Barcelos

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informação relacionada com a aplicação 
do Regulamento 650/2012 (Sucessões)

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 7-04-2016 E-mail/courriel

PT 93 5-04-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita informação relacionada com o Título 
Executivo Europeu

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 5-04-2016 E-mail/courriel

PT 94 6-04-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Conservatória do 
Registo Civil de 
Esposende

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informação sobre legislação francesa 
aplicável em matéria de Sucessões FR

Contact point/Point 
de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 19-05-2016 E-mail/courriel

PT 95 6-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Procuradoria - Vila Nova 
de Gaia, Instância 
Central Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre execução por custas 
em França e Inglaterra FR Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 6-04-2016 Tel

PT 96 6-04-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Professor Universitário

E-
mail/courriel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita informação sobre jurisprudência em 
matéria de alimentos Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 7-04-2016 E-mail/courriel

PT 97 6-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Montemor-o-Velho - 
Inst. Local Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Alemanha DE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 6-04-2016 Tel

PT 98 7-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santo Tirso - Tribunal 
de Comércio Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre legislação espanhola 
em matéria de seguros ES

Contact point/Point 
de contact Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 17-04-2016 E-mail/courriel

PT 99 8-04-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGRSP

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
estabelecimento dos contactos necessários junto 
das autoridades alemãs tendo em vista a 
regularização da situação de uma jovem alemã 
entregue a uma família de acolhimento em 
Portugal sem prévia autorização das autoridades 
Portuguesas DE

Contact point/Point 
de contact Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos.

PT 100 11-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Local 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Holanda NL

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 12-05-2016 E-mail/courriel

PT 101 12-04-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Irlanda IE

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 12-04-2016 E-mail/courriel
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PT 102 12-04-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na Alemanha DE

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 12-04-2016 E-mail/courriel

PT 103 13-04-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Vila nova de 
Gaia, Inst. 
Central Cível, 
J3

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 13-04-2016 Tel

PT 104 13-04-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Cascais, Inst. 
Central Cível, 
J1

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 13-04-2016 Tel

PT 105 13-04-2016 BE
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 
de informação junto de um Tribunal Português Foram prontamente recolhidos e transmitidfos todos os dados necessários 13-04-2016 E-mail/courriel

PT 106 13-04-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique

Juiz de Paz de Oliveira 
do Bairro

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na Alemanha DE Foram prontamente transmitidfos todos os dados necessários 13-04-2016 E-mail/courriel

PT 107 13-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Almada - Inst. Central 
Cível

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita o apoio do PC na agilização de um 
pedido citação de cidadão residente na Áustria

AT
Contact point/Point 
de contact Foram prontamente transmitidfos todos os dados necessários 13-04-2016 E-mail/courriel

PT 108 14-04-2016 ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado 1.ª instancia 98 
de Madrid

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao apoio do PC na transmissão de 
informações a um tribunal Português Foram prontamente transmitidfos todos os dados necessários 14-04-2016 E-mail/courriel

PT 109 17-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Conservatória do 
Registo Civil de Braga

Normal 
post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre Direito Sucessório 
Alemão DE

Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos.
18-04-2016 E-mail/courriel

PT 110 18-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Conservatória do 
Registo Civil de Braga

Normal 
post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre Direito Sucessório 
Luxemburguês LU

Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos.
19-04-2016 E-mail/courriel

PT 111 18-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar - Inst. 
Central - Fam. e Men.

E-
mail/courriel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita ao apoio do PC na instrução de um 
pedido de alimentos a  dirigir às autoridades dos 
Estados Unidos da América PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foi dado o 
contacto da DGAJ enquanto autoridade Central para a Convenção de nova 
iorque sobre Alimentos 18-04-2016 E-mail/courriel

PT 112 18-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tábua – Inst. Local 
Cível

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita ao apoio do PC no esclarecimento de 
dúvidas quanto à natureza de um pedido de 
citação em razão da matéria

LU
Contact point/Point 
de contact Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 18-04-2016 E-mail/courriel

PT 113 18-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Valongo - Inst. Local 
Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Suíça Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foi dado o 
contacto da DGAJ enquanto autodidade Central para a Convenção de Haia 
sobre obtenção de provas. 18-04-2016 Tel

PT 114 18-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível - J15 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 18-04-2016 Tel

PT 115 18-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Local 
Cível - J21

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita apoio na marcação de uma 
videoconferência na França FR

Central 
authority/Autorité 
centrale

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 
esclarecimentos pretendidos. 4-05-2016 E-mail/courriel
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PT 116 22-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Central 
Cível - J3

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na França FR Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 12-04-2016 E-mail/courriel

PT 117 22-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão - Inst. Central - 
Fam e Men - J1

Fax/Télécop
ie

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
República Checa CZ

Contact point/Point 
de contact

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 2-05-2016 E-mail/courriel

PT 118 26-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Sintra, Tribunal de 
Comércio

Fax/Télécop
ie

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 26-04-2016 Tel

PT 119 26-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Beja - Inst. Local Cível - 
J1

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na Espanha ES Foram fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 2-05-2016 E-mail/courriel

PT 120 27-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tábua - Inst. Local Cível 
- J1

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na Espanha ES Foram fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 2-05-2016 E-mail/courriel

PT 121 27-04-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com venda 
de bens dos filhos por parte dos pais com base 
em decisão francesa FR

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 27-04-2016 E-mail/courriel

PT 122 27-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Inst. Local Cível - 
J2

Fax/Télécop
ie

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência no 
Reino Unido

UK-
EW

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 6-05-2016 Tel

PT 123 27-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão- Inst. Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na  agilização de um 
pedido de obtenção de provas por 
videoconferência na Alemanha DE

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 29-04-2016 E-mail/courriel

PT 124 27-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Odemira - Inst. Local 
Genérica Tel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do PC na recolha de informação 
junto das autoridades alemãs sobre dois 
menores de nacionalidade alemã colocados 
numa família de acolhimento em Portugal DE

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 4-05-2016 E-mail/courriel

PT 125 28-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Barcelos - Inst. Local 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na  agilização de um 
pedido de obtenção de provas por 
videoconferência na Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgados de 
Madrid Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 3-05-2016 E-mail/courriel

PT 126 29-04-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santarém - Inst. Central 
– Fam. e Men. - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na  agilização de um 
pedido de obtenção de provas expedido para a 
Alemanha DE

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Amstegerich 
Berlim-
Schöneberg Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 18-07-2016 E-mail/courriel

PT 127 4-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Penafiel – Sec. De 
Trabalho - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel

PT 128 4-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Bélgica BE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 4-04-2016 E-mail/courriel

PT 129 4-05-2016 AT
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação em Portugal Foram fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel

PT 130 5-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Relação de 
Lisboa Tel Others/Autres

Solicita informação sobre número de 
procedimentos europeus de injunção que deram 
entrada em Portugal em 2014 e 2015 Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel

PT 131 5-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio na agilização de um pedido de 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado de 
Vigo

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel
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PT 132 5-05-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGRSP

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do PC no acompanhamento de 
um pedido de executoriedade de uma medida de 
colocação de menor alemão numa família de 
acolhimento em Portugal DE Foram prestadas as informações pretendidas 18-05-2016 E-mail/courriel

PT 133 5-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Viseu - Fam. e Menores Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre arrolamento de viatura 
e imóvel na Suíça Autre Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 6-05-2016 Tel

PT 134 5-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loures, Inst. Central 
Cível Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos sobre um expediente 
recebido de um Tribunal da Noruega Autre Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel

PT 135 5-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão- Inst. Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na  agilização de um 
pedido de obtenção de provas por 
videoconferência na Alemanha DE

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 20-05-2016 E-mail/courriel

PT 136 6-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto, Fam e Menores, 
J4 Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre passagem de certidão 
ao abrigo do Regulamento 2201/2003 Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 6-05-2016 Tel

PT 137 9-05-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGAJ

E-
mail/courriel Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita o apoio do PC na agilização de um 
pedido de nomeação de Patrono (apoio 
judiciário) Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-05-2016 E-mail/courriel

PT 138 9-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar- Inst. Local 
Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Suíça Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foi dado o 
contacto da DGAJ enquanto autodidade Central para a Convenção de Haia 
sobre obtenção de provas. 10-05-2016 E-mail/courriel

PT 139 10-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Águeda – Secção de 
Trabalho Tel

Uncontested 
claims/Créances non 
contestées

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
Regulamento 805/2004 Foram fornecidos os elementos pretendidos. 10-05-2016 Tel

PT 140 11-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Olhão - Sec. De 
Comércio

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente no Reino Unido

UK-
EW Foram fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 11-05-2016 Tel

PT 141 11-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com um 
pedido de citação proveniente da Espanha ES Foram fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 11-05-2016 Tel

PT 142 11-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência nas 
Ilhas Caimão Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foi dado o 
contacto da DGAJ enquanto autoridade Central para a Convenção de Haia 
sobre obtenção de provas. 11-05-2016 E-mail/courriel

PT 143 11-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar, Inst. Local 
Civel - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
França FR

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel

PT 144 11-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Setúbal, Inst. Central 
Cível Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente no Reino Unido

UK-
EW Foram fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 11-05-2016 Tel

PT 145 11-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Setúbal, Inst. Central 
Cível - J1

Normal 
post/poste

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de citação de cidadão residente na 
França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 24-05-2016 E-mail/courriel

PT 146 13-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos, Fam. e 
Menores – J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de relatório social de cidadão 
residente na França FR

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 24-05-2016 E-mail/courriel

PT 147 17-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível - J11

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio  do Pc na troca de informações 
com um tribunal espanhol ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado de 
Elche

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 5-05-2016 E-mail/courriel
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PT 148 18-05-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Conservatória do 
Registo Civil de Braga

Normal 
post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre Direito Sucessório 
Francês FR

Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos.
19-05-2016 E-mail/courriel

PT 149 19-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos, Fam. e 
Menores – J3

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente no Reino Unido 
(averiguação do paradeiro do citando)

UK-
EW Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 24-05-2016 E-mail/courriel

PT 150 19-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J20

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência em 
Gibraltar

UK-
EW

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 27-06-2016 E-mail/courriel

PT 151 20-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Funchal, Inst. Central 
Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com 
obtenção de provas - Relatório Social - na Suíça Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foi dado o 
contacto da DGAJ enquanto autodidade Central para a Convenção de Haia 
sobre obtenção de provas. 20-05-2016 E-mail/courriel

PT 152 20-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Barcelos - Inst. Local 
cível - j3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na marcação de  
videoconferência com Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado de La 
Linea de la 
Concepción Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 8-06-2016 E-mail/courriel

PT 153 20-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Holanda NL

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 20-05-2016 E-mail/courriel

PT 154 20-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J15

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Bélgica BE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 20-05-2016 E-mail/courriel

PT 155 20-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Família e 
Menores – J4

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
reconhecimento e execução de decisão em 
matéria de responsabilidades parentais Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 20-05-2016 E-mail/courriel

PT 156 23-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Almodôvar – Instância 
Local Cível 

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Espanha ES

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 23-05-2016 E-mail/courriel

PT 157 23-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

V. N. de Famalicão, 
Sec. de Trabalho Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
reconhecimento de decisão proferuida pela 
Autoridade para as Condições do Trabalho 
(decisão administrativa)

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. 23-05-2016 Tel

PT 158 23-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Pinhel, Competência 
Genérica Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
execução de quantia devida por arguido 
condenado por sentença

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. 23-05-2016 Tel

PT 159 25-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Setúbal – Instância 
Local Cível - J1 

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente no Reino Unido 

UK-
EW Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 25-05-2016 Tel

PT 160 25-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé – Instância Local 
Cível - J2 

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de citação remetido ao Reino 
Unido 

UK-
EW Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 25-05-2016 Tel

PT 161 25-05-2016
UK-
SC

Central 
authority/Autorité 
centrale

Scottish Government 
Justice Directorate

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na transmissão de 
informação para um Tribunal Português Foram transmitidos os elementos pretendidos. 25-05-2016 E-mail/courriel

PT 162 24-05-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Conservatória do 
Registo Civil de Braga

Normal 
post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre Direito Sucessório 
Holandês NL

Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os esclarecimentos pretendidos.
27-05-2016 E-mail/courriel
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PT 163 25-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J9 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas na Alemanha DE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 25-05-2016 E-mail/courriel

PT 164 24-05-2014 FR
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre direito da família 
português Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 24-05-2016 E-mail/courriel

PT 165 25-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Torres Novas, Inst. 
Local Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général Execução por custas em França. Como Proceder FR Foram transmitidos os elementos pretendidos. 25-05-2016 Tel

PT 166 30-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Torres  Vedras, Inst. 
Local Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Instrumentos de Cooperação para cobrança de 
Custas em Itália IT Foram transmitidos os elementos pretendidos. 30-05-2016 Tel

PT 167 30-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar – Instância 
Local Cível - J2 

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
França FR

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 31-05-2016 E-mail/courriel

PT 168 31-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J17

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na marcação de  
videoconferência com Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado de 
Alcalá de 
Henares Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 1-06-2016 E-mail/courriel

PT 169 31-05-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Título executivo Europeu. Cobrança de Custas 
na Alemanha DE Foram transmitidos os elementos pretendidos. 1-06-2016 Tel

PT 170 1-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre o estado de 
cumprimento de um pedido de obtenção de 
provas remetido para a França FR

PT 171 2-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santo Tirso – Família e 
Menores

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
reconhecimento de decisão francesa ordenando 
a entrega de um menor FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 3-06-2016 E-mail/courriel

PT 172 3-06-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGRSP

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
reconhecimento e executoriedade de multas 
aplicadas pelo incumprimento das decisões de 
visitas ou custódia ao abrigo do Regulamento 
Bruxelas IIa Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 3-06-2016 E-mail/courriel

PT 173 3-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto de Mós – 
Instância Local Cível 

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Alemanha DE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram recolhidos e fornecidos os esclarecimentos 
pretendidos. 3-06-2016 E-mail/courriel

PT 174 7-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível - J14 Tel Others/Autres

Solcita informação sobre a existência de 
alteração dos limites  dos seguros previstos pela 
Convenção de Montreal Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 7-06-2016 E-mail/courriel

PT 175 7-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Moita – Instância Local 
Cível - J1 

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na Alemanha DE Foram transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 7-06-2016 Tel

PT 176 8-06-2016 PT Public
E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
Regulamento 1259/2010

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 15-06-2016 Tel

PT 177 9-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J12

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
reconhecimento e execução de decisão  cautelar 
no Luxemburgo LU Foram transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 9-06-2016 Tel

PT 178 9-06-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa, Fam. e 
Menores, J6

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 9-06-2016 Tel
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PT 179 14-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Holanda NL

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram  fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 14-06-2016 E-mail/courriel

PT 180 15-06-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre tribunal competente em 
Portugal para propor reconhecimento de decisão 
em matéria parental proferida em França FR

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 8-06-2016 Tel

PT 181 15-06-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre tribunal competente 
para propor acção executiva na Holanda NL

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 8-06-2016 Tel

PT 182 15-06-2016 EE
Contact point/Point 
de contact Ministério da Justiça

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
estado de cumprimento de um pedido de citação 
de cidadão residente em Portugal PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da 
Comarca da 
Moita Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 16-06-2016 E-mail/courriel

PT 183 15-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Ovar – Instância Local 
Cível - J1

E-
mail/courriel Legal order/Ordre juridique Solicita informação sobre Legislação Suíça

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial. foi 
informado para proceder ao pedido com recurso à Convenção sobre o 
Direito Estrangeiro junto ao GDDC 17-06-2016 E-mail/courriel

PT 184 15-06-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
reagendamento de uma videoconferência com 
um tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa, Fam. e 
Menores, J6

Foram prontamente fornecidos todos os dados necessários para a correcta 
instrução do pedido 15-06-2016 Tel

PT 185 15-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J21

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na recolha dos contactos 
actualizados do Tribunal francês requerido FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 20-06-2016 E-mail/courriel

PT 186 16-06-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogado

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Informação sobre procedimento de Injunção na 
Suíça Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 16-06-2016 Tel

PT 187 16-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Juíza de Direito

E-
mail/courriel Legal order/Ordre juridique Solicita informação sobre Legislação Espanhola ES

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 16-06-2016 E-mail/courriel

PT 188 16-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J6

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
obtenção de provas por videoconferência na 
Alemanha DE

É aplicável, à matéria em apreço, o 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 
e comercial. Foram  fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 17-06-2016 E-mail/courriel

PT 189 16-06-2016 DE
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com um 
pedido de obtenção de provas remetido pelas 
autoridades portuguesas PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

V. Pouca de 
Aguiar, 
Competência 
Genérica Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 20-06-2016 E-mail/courriel

PT 190 17-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

V. N. de Famalicão - 
Tribunal de trabalho Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Execução por custas e coima em Espanha 
(autoridade administrativa) ES

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 17-06-2016 Tel
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PT 191 20-06-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGAJ Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Aplicação de Coima pelo tribunal de trabalho. 
Execução da decisão em França (autoridade 
administrativa) FR

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 20-06-2016 Tel

PT 192 20-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão – Instância 
Central Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o  apoio do PC na marcação de uma 
videoconferência com a República Checa CZ

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 4-07-2016 E-mail/courriel

PT 193 20-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível - J21

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o  apoio do PC na marcação de uma 
videoconferência com a França FR

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 21-06-2016 E-mail/courriel

PT 194 21-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível Tel

Small claims/Petites 
créances

Solicita informações relacionadas com o 
Procedimento Europeu para pequenos montantes Foram  fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 21-06-2016 Tel

PT 195 22-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com 
videoconferência com Andorra Autre Foram fornecidos os elementos pretendidos. 22-06-2016 E-mail/courriel

PT 196 22-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Póvoa do Varzim, Inst. 
Local Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com obtenção 
de provas na Lituânia LT Foram fornecidos os elementos pretendidos. 22-06-2016 E-mail/courriel

PT 197 22-06-2016 DE
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com um pedido 
de obtenção de provas remetido por um Tribunal 
português para a Alemanha PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Caldas da 
Rainha, Inst. 
Central Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 24-06-2016 E-mail/courriel

PT 198 27-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com 
videoconferência com o Reino Unido

UK-
EW Foram fornecidos os elementos pretendidos. 27-06-2016 E-mail/courriel

PT 199 28-06-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Solicitador Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Meios disponíveis para executar Decisão 
Portuguesa no Luxemburgo LU

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 28-06-2016 Tel

PT 200 28-06-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Instituto da Segurança 
Social

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita a intervenção do PC no apoio às 
autoridades portuguesas para resoução de uma 
situação referente a uma menor alemã colocada 
em Portugal numa família de acolhimento ao 
abrigo de uma medida tutelar proferida por uma 
autoridade alemã DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 4-07-2016 E-mail/courriel

PT 201 28-06-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Inst. 
Central - Fam. e 
Menores - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com um pedido 
de elaboração de relatório social no Reino Unido

UK-
EW Foram fornecidos os elementos pretendidos. 7-07-2016 E-mail/courriel

PT 202 28-06-2016 FR
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informações relacionadas com Direito 
Sucessório Português Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 29-06-2016 E-mail/courriel

PT 203 29-06-2016 FR

Central 
authority/Autorité 
centrale Ministère de la Justice

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com um e-
mail remetido por um tribunal português 
relacionado com um pedido de obtenção de 
provas Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 30-06-2016 E-mail/courriel

PT 204 1-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Entroncamento - 
Competência Genérica

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com 
videoconferência com a França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 1-07-2016 E-mail/courriel

PT 205 4-07-2016 PL

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Valença - Competência 
Genérica Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informações relacionadas com um 
expediente proveniente de um Tribunal Espanhol ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 4-07-2016 Tel

PT 206 4-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com 
videoconferência com a Alemanha DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 5-07-2016 E-mail/courriel

PT 207 6-07-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative C.R.C. de Vila Verde

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informações relacionadas com o direito 
sucessório Francês FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 6-07-2016 E-mail/courriel
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PT 208 5-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Oficial de Justiça

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 11-07-2016 E-mail/courriel

PT 209 7-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J20

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com 
videoconferência com o Reino Unido

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 8-07-2016 E-mail/courriel

PT 210 7-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Inst. 
Central - Fam. e 
Menores - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com um pedido 
de elaboração de relatório social em França FR

Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. Foi 
posteriormente (15-07-2016) solicitado o apoio do PC no sentido de agilizar 
o pedido, por ser urgente. E-mail/courriel

PT 211 7-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Setúbal - Inst. Central 
Cível - J1 Tel Others/Autres

Solicita informaçãorelacionada com 
procedimentos europeus de injunção 
(competência) Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 8-07-2016 E-mail/courriel

PT 212 7-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível - J15

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com a 
indicação de intérprete de lingua inglesa

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 7-07-2016 E-mail/courriel

PT 213 8-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão - Ministério 
Público - Inst. Central - 
Fam e Menores

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com o estado 
de cumprimento de um pedido de colheita de 
material genético remetido para o Reio Unido

UK-
EW

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 18-07-2016 E-mail/courriel

PT 214 8-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé – Instância Local 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com obtenção 
de provas nos EUA Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial. Foram 
fornecidos os elementos pretendidos. 18-07-2016 E-mail/courriel

PT 215 11-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Pombal- Inst. Central - 
Fam. e Menores - J1

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita a intermediação do PC português junto 
das autoridades francesas no sentido de ser 
autorizado o regresso de uma menor detida em 
França e que se encontrava evadida de um lar de 
acolhimento português FR

Central 
authority/Autorité 
centrale Foi organizado o regresso das menores para o dia 15-07-2016 13-07-2016 E-mail/courriel

PT 216 15-07-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGRSP

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita a intermediação do PC português junto 
das autoridades holandesas no sentido de ser 
regularizada a permanência de um menor junto 
dos seus padrinhos por decisão de um tribunal 
português NL

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 18-07-2016 E-mail/courriel

PT 217 15-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Ponta Delgada - Inst. 
Local Cível, J1 Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Esclarecimentos relacionados com o pagamento 
de custas relacionadas com a atribuição de 
exequatur Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-06-2016 Tel

PT 218 15-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Central, 
Secção de Trabalho Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Esclarecimentos relacionados com a emissão de 
certidão de decisão ao abrigo do Regulamento 
1215/2012 Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-06-2016 E-mail/courriel

PT 219 15-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível - J9 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos para marcação de uma 
videoconferência na França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-07-2016 Tel

PT 220 15-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto – Instância Local 
Cível - J2 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
realização de notificação judicial avulsa no 
Luxemburgo LU Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-07-2016 E-mail/courriel

PT 221 18-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Local 
Cível - J2 

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
citação de cidadão residente na Alemanha DE Foram transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 18-07-2016 E-mail/courriel

PT 222 20-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos para marcação de uma 
videoconferência na Suíça Autre Suíça

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Foram 
transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 21-07-2016 E-mail/courriel

PT 223 20-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Propriedade 
Intelectual - 2.º Juízo

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de citação remetido às autoridades 
francesas FR

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-11-2016 E-mail/courriel

PT 224 20-07-2016 FR
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre direito português 
relacionado com a ausência. Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 21-07-2016 E-mail/courriel
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PT 225 21-07-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Solicitador Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre reconhecimento de 
decisão francesa em Portugal relacionada com 
tutela de maiores FR

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 21-07-2016 Tel

PT 226 21-07-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative C.R.C. de Vizela

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informações relacionadas com o direito 
sucessório Alemão DE

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-08-2016 E-mail/courriel

PT 227 22-07-2016 ES
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com um 
pedido de informação remetido por um tribunal 
português ao Consejo General del Poder Judicial 
de España ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 22-07-2016 E-mail/courriel

PT 228 26-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J3 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
realização de notificação judicial avulsa no 
Luxemburgo LU Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 26-07-2016 Tel

PT 229 27-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J15 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
realização de notificaçãonas Ilhas Caimão, Reino 
Unido Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede abrange as relações de cooperação em matéria civil 
e comercial entre os Estados-Membros da União Europeia. Às Ilhas 
Caimão não estão abrangidas pelas normas de cooperação transfronteiriça 
europeia. Foram transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 27-07-2016 E-mail/courriel

PT 230 27-07-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J19 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
realização de notificação judicial em França e no 
Luxemburgo LU Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 27-07-2016 Tel

PT 231 4-08-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Instituto da Segurança 
Social, I.P.

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o aoio do Ponto de Contacto no sentido 
de esclarecer junto do tribunal o papel do ISS, 
I.P. no âmbito de um jovem colocado em 
Portugal ao abrigo do art. 56.º do Regulamento 
2201/2003

PT 232 9-08-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Inst. 
Central - Fam. e 
Menores - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas (relatório 
social) remetido às autoridades francesas FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-08-2016 E-mail/courriel

PT 233 12-08-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Propriedade 
Intelectual - 2.º Juízo

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas por 
videoconferência remetido às autoridades 
holandesas NL

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 17-08-2016 E-mail/courriel

PT 234 12-08-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação sobre como executar um a 
decisão portuguesa certificada como Título 
Executivo Europeu em França FR

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 12-08-2016 Tel

PT 235 16-08-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Propriedade 
Intelectual - 2.º Juízo

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas por 
videoconferência remetido às autoridades 
italianas IT

Contact point/Point 
de contact

PT 236 16-08-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative C.R.C. de Braga

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informações relacionadas com o direito 
sucessório Alemão DE

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-08-2016 E-mail/courriel

PT 237 23-08-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Madeira - Inst. Central - 
Sec. Comércio - J1

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 
tradução de uma notificaçãode uma renuncia de 
mandato à parte residente no Reino Unido

UK-
EW Analisado o pedido, foram prestados os esclarecimentos devidos. 24-08-2016 E-mail/courriel
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PT 238 25-08-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

C.R.C. de Viana do 
Castelo

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita informações relacionadas com o direito 
sucessório Francês FR

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-09-2016 E-mail/courriel

PT 239 2-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Inst. 
Central - Fam. e 
Menores - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas  remetido 
às autoridades francesas FR

Contact point/Point 
de contact

PT 240 7-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Angra do Heroísmo, 
Inst. Central Cível e 
Criminal

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos para marcação de uma 
videoconferência na Sérvia Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada, 
por ser de foro criminal. Foram transmitidos os dados da Rede Judiciária 
Europeia em materia Penal 7-09-2016 E-mail/courriel

PT 241 8-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J12

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita apoio na marcação de videoconferência 
com o Reino Unido

UK-
EW

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. A video 
conferência foi cancelada dado as partes terem chegado a acordo 13-09-2016 E-mail/courriel

PT 242 8-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Inst. 
Central - Fam. e 
Menores - J3 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
realização de citação na Irlanda IE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 8-09-2016 E-mail/courriel

PT 243 9-09-2016 FR
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre a citação edital em 
Portugal Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-09-2016 E-mail/courriel

PT 244 9-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar – Instância 
Central Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
resposta enviada pela autoridade francesa 
competente a um pedido de obtenção directa de 
prova FR Após análise foram fornecidos os esclarecimentos devidos 9-09-2016 E-mail/courriel

PT 245 13-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Inst. 
Central - Fam. e 
Menores - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas (relatório 
social) remetido às autoridades Luxemburguesas LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos (21-09-2016). O 
pedido foi cumprido e devolvido no dia 10-11-2016) 21-09-2016 E-mail/courriel

PT 246 14-09-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Porto, Procuradoria da 
Instância Central, 
execução

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com 
reclamação de créditos no âmbito de uma 
Insolvência a correr termos na Alemanha DE Após análise foram fornecidos os esclarecimentos devidos 16-09-2016 E-mail/courriel

PT 247 14-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J12

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na marcação de  
videoconferência com Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado de 
Getafe Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 28-09-2016 E-mail/courriel

PT 248 14-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Guimarães - Inst. Local 
Cível - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas remetido a 
França FR

Contact point/Point 
de contact Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 16-11-2016 E-mail/courriel

PT 249 14-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com  
obtenção de prova na Irlanda IE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 19-09-2016 E-mail/courriel

PT 250 19-09-2016 DE Public Tel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
actuação das autoridades portuguesas 
relativamete à colocação de menores 
estrangeiros em portugal ao abrigo do artigo 56.º 
do Regulamento 2201/2003

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 
Foram transmitidos os contactos da Autoridade Central Portuguesa 19-09-2016 Tel

PT 251 19-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Vila Nova de Gaia, Inst. 
Central, Sec. de 
Comércio Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita esclarecimentos para marcação de uma 
videoconferência na Espanha ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 19-09-2016 E-mail/courriel

PT 252 19-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Relação do 
Porto Tel Others/Autres

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
instruçãode um pedido de decisão prejudicial 
dirigido ao TJUE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 19-09-2016 E-mail/courriel

PT 253 19-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Viseu - Inst. Central, 
Fam. e Menores - J1

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
estado de cumprimento de um pedido de citação 
de cidadão residente na Holanda NL

Contact point/Point 
de contact Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 24-10-2016 E-mail/courriel
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PT 254 19-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão - Inst. Central - 
Fam e Menores

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente na Escócia

UK-
SC Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 19-09-2016 E-mail/courriel

PT 255 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact Juzgado de Irun Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 28-09-2016 E-mail/courriel

PT 256 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Pontevedra Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. Pedido cumprido 20-09-2016 E-mail/courriel

PT 257 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Carballino Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 18-10-2016 E-mail/courriel

PT 258 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Teruel Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 18-10-2016 E-mail/courriel

PT 259 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Barcelona

PT 260 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Léon

PT 261 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Múrcia Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 23-09-2016 E-mail/courriel

PT 262 19-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Direcção-Geral da 
Administração da 
Justiça

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 
de averiguar e agilizar o cumprimento de um 
pedido de alimentos expedido para Espanha ES

Contact point/Point 
de contact

Juzgado de 
Logroño

PT 263 19-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Penafiel – Instância 
Central - Sec. De 
Trabalho - J4

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita informação sobre os procedimentos a 
adoptar com vista a realizar a citação de um 
cidadão residente nos EUA Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 
Foram transmitidos os contactos da Autoridade Central Portuguesa para a 
Convenção da Haia para citações e notificações de 1965 21-09-2016 Tel

PT 264 20-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGRSP

E-
mail/courriel

Child abduction/Enlèvements 
d’enfants

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 
de informações sobre o estado de um pedido de 
regresso de menores que se encontram em 
Espanha com a Mãe ES

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 29-09-2016 E-mail/courriel

PT 265 20-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santo Tirso - Inst. 
Central - Sec Fam. e 
Men. - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre estado de cumprimento 
de um pedido de obtenção de provas remetido a 
França FR

Contact point/Point 
de contact TGI Bobigny

PT 266 20-09-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
actuação das autoridades portuguesas 
relativamente à colocação de menores 
estrangeiros em Portugal ao abrigo do artigo 56.º 
do Regulamento 2201/2003

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada. 21-09-2016 E-mail/courriel

PT 267 21-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Procuradora-Adjunta 
junto do tribunal de 
Monção, Inst. Local

E-
mail/courriel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
cobrança de alimentos de cidadão residente em 
Espanha Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 21-09-2016 E-mail/courriel

PT 268 21-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J12

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na marcação de  
videoconferência com o Reino Unido

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos.
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PT 269 23-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC no cancelamento de  
videoconferência com a Holanda NL

Central 
authority/Autorité 
centrale Foram transmitidos os elementos pretendidos. 27-09-2016 E-mail/courriel

PT 270 23-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Propriedade 
Intelectual 

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de pessoa colectiva sedeada em 
Gibraltar, Reino Unido

UK-
GI Foram transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 23-09-2016 E-mail/courriel

PT 271 27-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com o estado 
de cumprimento de um pedido de obtenção de 
prova remetido para a Bélgica BE

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale TPI de Hainaut Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 11-10-2016

Normal 
post/poste

PT 272 27-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC no cancelamento de  
videoconferência com a França FR

TGI de Evry e 
Montpellier

PT 273 27-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Leiria - Inst. Local Civel - 
J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com o estado 
de cumprimento de um pedido de obtenção de 
prova por videoconferência remetido para 
Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado 
Decano de 
Estella Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 28-09-2016 E-mail/courriel

PT 274 28-09-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Instituto de Registos e 
Notariado

E-
mail/courriel Bankrupcy/Faillite

Solicita esclarecimentos junto das autoridades 
espanholas competentes relacionados com 
expediente recebido pela conservatória de 
Lisboa oriundo do Registro de Madrid ES

Contact point/Point 
de contact

PT 275 30-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa, Inst. Central, 
Sec. Fam e Men., J4

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
reconhecimento e execução em Portugal de uma 
decisão proferida em França a autorizar a venda 
de bem imóvel de menor sito em Lisboa FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 3-10-2016 E-mail/courriel

PT 276 3-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre videoconferência com  
Londres, Reino Unido

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 3-10-2016 E-mail/courriel

PT 277 4-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Figueira da Foz, 
instância Central, Fam. 
e Menores, J1

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação/notificação pessoal de cidadão residente 
na Espanha ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 4-10-2016 E-mail/courriel

PT 278 4-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com Gibraltar, Reino Unido

UK-
GI Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 6-10-2016 E-mail/courriel

PT 279 4-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Caldas da Rainha – 
Instância Central -  Fam. 
e Menores, J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na marcação de  
videoconferência com a Alemanha DE

Oberlandsgeric
ht Dresden Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 28-10-2016 E-mail/courriel

PT 280 6-10-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
reagendamento de uma videoconferência com 
um tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Amares, Inst. 
Local, Sec. 
Comp. Gen.

PT 281 6-10-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Conselho Superior da 
Magistratura Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto da RJECC 
na recolha de respostas a um questionário 
relacionado com os sistemas de recurso cível 
aplicáveis num conjunto de Estados-Membros da 
EU BE

Contact point/Point 
de contact Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 8-11-2016 E-mail/courriel

PT 282 6-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar – Instância 
Local Cível - J2 

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Dinamarca DK Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 6-10-2016 E-mail/courriel

PT 283 7-10-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale

Instituto dos Registos e 
Notariado

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita ao PC que transmita à Comissão 
Europeia a existência de lapsos na tradução para 
Português do Regulamento 650/2012 Foram transmitidas as informações requeridas 7-10-2016 E-mail/courriel

PT 284 7-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Anadia, Instância Local, 
Comp. Gen.

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Letónia LV Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-10-2016 E-mail/courriel

PT 285 10-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Alemanha DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-10-2016 E-mail/courriel

PT 286 10-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Bélgica BE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-10-2016 E-mail/courriel

PT 287 10-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto – Instância 
Central Cível – J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Holanda NL Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 11-10-2016 E-mail/courriel
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PT 288 10-10-2016 PT Public Particular
E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita informação sobre direito comunitário 
relacionado com responsabilidades parentais

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 11-10-2016 E-mail/courriel

PT 289 10-10-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondissement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 
agendamento de uma videoconferência com um 
tribunal português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Almada, Inst. 
Central Cível, 
J2

PT 290 10-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar – Instância 
Local Cível -J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-10-2016 E-mail/courriel

PT 291 10-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal de Comércio de 
Sintra, J5 Tel Bankrupcy/Faillite

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
papel do Administrador de Insolvência no âmbito 
do Regulamento 1346/2000 que pretende 
promover pela penhora de bem imóvel em 
Espanha com base numa decisão de insolvência 
pessoal proferida em Portugal ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-10-2016 Tel

PT 292 10-10-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Conservatória do 
Registo Civil de Braga

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita o apoio do PC na recolha de informação 
sobre Direito Sucessório Brasileiro, ao abrigo do 
Regulamento 650/2012 (Sucessões) Autre Brasil Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 12-10-2016 E-mail/courriel

PT 293 30-09-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J5

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  estado de um 
pedido de videoconferência com a Espanha ES

PT 294 10-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Guimarães - Inst. Local 
– Sec. Cível – J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  estado de um 
pedido de obtenção de prova remetido para a 
França FR TGI Versailles

Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. Em 
16-11-2016  foi devolvido o pedido cumprido. 16-11-2016 E-mail/courriel

PT 295 11-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  estado de um 
pedido de obtenção de prova remetido para a 
França FR

Ministére de la 
Justice

Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. Em 
07-11-2016  foi o Tribunal Português informado da recusa do pedido. 16-10-2016 E-mail/courriel

PT 296 13-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  estado de um 
pedido de inquirição de testemunha com a 
Irlanda IE

Ministry of 
Justice

PT 297 13-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J5

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC apoio na marcação de um pedido 
de videoconferência com a Holanda NL

Rechtbank 
Zeeland-West-
Brabant

PT 298 13-10-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative GDDC Tel

Maintenance 
obligations/Obligations 
alimentaires

Solicita ao PC informação sobre  cobrança de 
alimentos nas Bermudas Autre Foram recolhidos e fornecidas as informações pretendidas. 13-10-2016 Tel

PT 299 18-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Setúbal – Instância 
Central Cível – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  obtenção de 
prova por videoconferência com França FR Foram recolhidos e fornecidas as informações pretendidas. 19-10-2016 E-mail/courriel

PT 300 18-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com o Reino Unido

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 11-10-2016 E-mail/courriel

PT 301 18-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com o Irlanda IE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 21-10-2016 E-mail/courriel

PT 302 19-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da Propriedade 
Intelectual - 1.º Juízo

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC apoio na marcação de 
videoconferência com a Itália IT Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 25-10-2016 E-mail/courriel

PT 303 19-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro – Instância Central 
Cível - J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre obtenção de 
prova por videoconferência com as Antilhas 
Francesas FR

Contact point/Point 
de contact Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-11-2016 E-mail/courriel

PT 304 20-10-2016 FR

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

École Nationale de la 
Magistrature

E-
mail/courriel

Inheritance, succession and 
wills/Testaments et 
successions

Solicita ao PC informação sobre o Direito 
Sucessório Português Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos.
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PT 305 20-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Criminal – J4

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita informação sobre obtenção de prova por 
videoconferência na Roménia RO

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 25-10-2016 E-mail/courriel

PT 306 24-10-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Marriages, unmarried 
couples/Mariage, couples non 
mariées

Solicita informação sobre legislação comunitária 
aplicável ao reconhecimento de divórcio litigioso 
proferido em Espanha ES

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 24-10-2016 E-mail/courriel

PT 307 24-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Penafiel – Instância 
Central Cível - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com Andorra Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial. Foram 
transmitidas as informações devidas e os contactos da Autoridade Central 
Portuguesa para a Convenção da Haia para obtenção de provas de 1970 
(DGAJ). 24-10-2016 E-mail/courriel

PT 308 25-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Funchal, Sec. Serv. 
Externo

E-
mail/courriel

Uncontested 
claims/Créances non 
contestées

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
recepção de uma injunção de pagamento 
europeia de um advogado alemão DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 25-10-2016 E-mail/courriel

PT 309 25-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar – Instância 
Local Cível - J3

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação/notificação pessoal de cidadão residente 
na Alemanha DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 26-10-2016 E-mail/courriel

PT 310 25-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gondomar – Instância 
Local Cível - J3

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação/notificação pessoal de cidadão residente 
no Canadá Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial. Foram 
transmitidas as informações devidas e os contactos da Autoridade Central 
Portuguesa para a Convenção da Haia para citações e notificações de 
1965 (DGAJ). 26-10-2016 E-mail/courriel

PT 311 25-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Barcelos - Inst. Local 
Cível – J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  estado de um 
pedido de obtenção de prova por 
videoocnferência remetido para a França FR TGI de Vannes Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 26-10-2016 E-mail/courriel

PT 312 25-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto – Instância 
Central Cível - J3

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Alemanha DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 26-10-2016 E-mail/courriel

PT 313 25-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Inst. Local Cível 
– J2

E-
mail/courriel Others/Autres

Solicita ao PC informação sobre o consulado 
português competente, em França, para receber 
e cumprir uma carta precatória FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 27-10-2016 E-mail/courriel

PT 314 27-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J14 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Espanha ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 27-10-2016 Tel

PT 315 27-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Braga – Instância 
Central Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informações relacionadas com  
videoconferência com o Luxemburgo LU Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 27-10-2016 Tel

PT 316 28-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé - Inst. Local Cível 
– J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com o Canadá Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial dentro do 
espaço da União Europeia. Foram transmitidas as informações devidas. 28-10-2016 E-mail/courriel

PT 317 28-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santo Tirso - Inst. 
Central –  Sec. Fam. e 
Men. – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  estado de um 
pedido de obtenção de prova (relatório social) 
remetido para a França FR

TGI de 
Pontoise
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PT 318 31-10-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J14

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com o Canadá Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial dentro do 
espaço da União Europeia. Foram transmitidas as informações devidas. 31-10-2016 E-mail/courriel

PT 319 2-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Penafiel - Instância 
Central – Sec. De 
Trabalho – J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informações relacionadas com  
videoconferência com a Bélgica BE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 2-11-2016 Tel

PT 320 4-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lamego – Instância 
Local Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos relativamente a 
um pedido de obtenção de prova oriundo de 
espanha sem tradução para Português ES Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos pretendidos. 4-11-2016 Tel

PT 321 7-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santo Tirso - Inst. 
Central - Fam e 
Menores

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente na Escócia

UK-
SC Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 8-11-2016 E-mail/courriel

PT 322 8-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro, Inst. Central Civel, 
J2

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Pedido de averiguação sobre estado de 
cumprimento de um pedido de obtenção de prova 
remetido a um Tribunal Belga BE

Contact point/Point 
de contact

PT 323 9-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Faro, Inst. Central Civel, 
J4

Normal 
post/poste

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informações relacionadas com  
obtenção de prova na Bélgica BE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-11-2016 E-mail/courriel

PT 324 9-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Instância 
Central Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informações relacionadas com  
videoconferência com o Chipre CY Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-11-2016 Tel

PT 325 9-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Viseu - Tribunal de 
Comércio Tel Bankrupcy/Faillite

Solicita ao PC informaão sobre averbamento de 
decisão de insolvência de cidadão holandês 
residente em portugal NL Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 11-11-2016 E-mail/courriel

PT 326 10-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Funhal - Inst. Central - 
Sec. Execuções Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informações relacionadas com  
videoconferência com a Espanha ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 10-11-2016 E-mail/courriel

PT 327 14-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J4

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-11-2016 E-mail/courriel

PT 328 14-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Reguengos de 
Monsaraz - Inst. Local

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente no Reino Unido

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 14-11-2016 Tel

PT 329 15-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J15

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a Irlanda IE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-11-2016 E-mail/courriel

PT 330 15-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância 
Central Cível – J14 Tel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do Pc no sentido de transmitir 
informações ao tribunal requerido

UK-
NI Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 15-11-2016 Tel

PT 331 17-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Loulé, Secção de 
Execuções Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita ao PC informações relacionadas com  a 
emissão de título executivo europeu Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 17-11-2016 E-mail/courriel

PT 332 17-11-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informação sobre possibilidade de 
audição de testemunha por videoconferência nas 
Ilhas Caimão Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 17-11-2016 Tel

PT 333 17-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Sintra, Secção de 
Execuções Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita ao PC informações relacionadas com  a 
posssibilidade de penhorar salário do executado 
oficiando directamente a sua entidade patronal, 
com sede em Espanha ES

A decisão carece de ser reconhecida e declarada executória pelo Estado 
espanhol. A parte interessada deverá promover pela execução da mesma 
de acordo com o disposto no direito processual civil daquele Estado. 17-11-2016 E-mail/courriel

PT 334 21-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Gabinete de 
Documentação e Direito 
Comparado Tel

Separation, divorce, 
annulment/Séparation de 
corps, divorce, annulation 

Solicita esclarecimentos relacionados com a 
validade de um documento apresentado no 
âmbito de um reconhecimento de setença de 
divórcio proferida na Áustria. AT Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 21-11-2016 Tel

PT 335 22-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Juíza de Direito

E-
mail/courriel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente na Suíça Autre Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 22-11-2016 Tel
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PT 336 24-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto - Inst. Central - 
Fam e Menores

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos sobre  
videoconferência com a França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 24-11-2016 E-mail/courriel

PT 337 29-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Coimbra - Inst. Central 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos sobre  recusa de 
testemunha a ser ouvida por videoconferência 
com a Alemanha DE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 29-11-2016 E-mail/courriel

PT 338 29-11-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Cascais – Instância 
Central - Sec. Trabalho

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  recolha de 
certidão de matrícula de empresa espanhola ES Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 29-11-2016 E-mail/courriel

PT 339 29-11-2016
UK-
EW

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative

Oldham's Childrens 
Assessment Team

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos sobre  como 
obter informação dos serviços socias de Portugal 
referente a uma família que se mudou do Reino 
Unido para Portugal

UK-
EW

Contact point/Point 
de contact

O pedido deverá ser remetido via autoridade central inglesa, nos termos 
previstos no artigo 55.º do Regulamento 2201/2003 29-11-2016 E-mail/courriel

PT 340 30-11-2016 Autre

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Tribunal de Macau

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre como instruir um 
pedido de obtenção de prova dirigido de Macau 
para Portugal Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 13-12-2016 E-mail/courriel

PT 341 2-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Santo Tirso - Inst. 
Central - Fam e 
Menores

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com o estado 
de cumprimento de um pedido de colheita de 
material genético remetido para o França FR

Contact point/Point 
de contact

PT 342 2-12-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Provisional 
measures/Mesures 
conservatoires

Solicita informação relacionada com o 
procedimento de arresto europeu

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 5-12-2016 E-mail/courriel

PT 343 5-12-2016 LT
Contact point/Point 
de contact

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita informações relacionadas com colheita 
de material genético em Portugal Foram prontamente fornecidos os elementos pretendidos. 5-12-2016 E-mail/courriel

PT 344 5-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal de Propriedade 
Intelectual

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos sobre  obtenção 
de prova em Espanha ES Foram prontamente fornecidos os elementos pretendidos. 5-12-2016 E-mail/courriel

PT 345 5-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Vila Nova de Gaia, Inst. 
Central, Sec. de 
Trabalho

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC informação sobre  
videoconferência com a França FR Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 5-12-2016 E-mail/courriel

PT 346 5-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Famalicão, Inst. Central, 
Sec. de Trabalho

E-
mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita informações relacionadas com o Direito 
francês FR

Contact point/Point 
de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 
pretendidos. 6-12-2016 E-mail/courriel

PT 347 6-12-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação relacionada com o Título 
Executivo Europeu

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 6-12-2016 E-mail/courriel

PT 348 6-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Praia da Vitória - Inst. 
Genérica Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente na Alemanha DE Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 6-12-2016 Tel

PT 349 6-12-2016 PT

Other 
administrative 
authority/Autre 
autorité 
administrative Segurança Social

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com o 
regresso a Portugal de um menor colocado numa 
família de acolhimento no Reino Unido

UK-
EW Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 6-12-2016 E-mail/courriel

PT 350 12-12-2016 PT

Legal 
profession/Professi
on juridique Advogada-estagiária

E-
mail/courriel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita informação relacionada com o Título 
Executivo Europeu

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial, não 
podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão colocada 12-12-2016 E-mail/courriel

PT 351 12-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos sobre  obtenção 
de prova na Bélgica BE Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 13-12-2016 E-mail/courriel
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PT 352 12-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa – Instância Local 
Cível – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC apoio na marcação de 
videoconferência para obtenção de prova na 
Espanha ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado 
decano de 
Valladolid Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 13-12-2016 E-mail/courriel

PT 353 12-12-2016 PT

Central 
authority/Autorité 
centrale DGAJ

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC contributo de resposta a um 
questionário remetido pela Conferência de Haia 
de DIP Foram transmitidos os elementos pretendidos. 15-12-2016 E-mail/courriel

PT 354 13-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Viseu - Inst. Central - 
Sec. Fam. e Menores

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos sobre direito comunitário 
relacionado com responsabilidades parentais Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 14-12-2016 E-mail/courriel

PT 355 14-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos – Instância 
Local Cível – J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC apoio na marcação de 
videoconferência para obtenção de prova na 
Eslovénia e na Sérvia EL Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 13-12-2016 E-mail/courriel

PT 356 15-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Penafiel – Instância 
Central Cível – J1 Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita ao PC informações relacionadas com  a 
passagem de certidão no âmbito dos 
regulamentos 44/2001 e 1215/2012 Foram transmitidos os elementos pretendidos. 15-12-2016 E-mail/courriel

PT 357 15-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Porto - Inst. Central 
Cível - J1

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos sobre  obtenção 
de prova por videoconferência na Suíça Autre Foram prontamente fornecidos os elementos pretendidos. 15-12-2016 E-mail/courriel

PT 358 15-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Local 
Cível - J15

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC auxílio na marcação de 
videoconferência junto de um tribunal Espanhol ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado 
Decano de 
Madrid Foram  colhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 21-12-2016 E-mail/courriel

PT 359 19-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Portimão - Inst. Central - 
Sec. Fam. e Menores

E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos sobre direito comunitário 
relacionado com responsabilidades parentais Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 19-12-2016 Tel

PT 360 19-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Local 
Cível - J1 Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente na Turquia Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 
2001, modificada pela Decisão Nº 568/2009/CE de 18/6/2009, que cria a 
Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial, as informações a 
prestar por esta rede aos cidadãos são facultadas através de textos 
divulgados, via Internet, contendo as grandes questões e as principais 
respostas relativas aos temas fulcrais do direito civil e comercial dentro do 
espaço da União Europeia. Foram transmitidas as informações devidas. 19-12-2016 Tel

PT 361 19-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Matosinhos - Sec. Fam. 
e Menores Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente nno Reino Unido

UK-
EW Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 19-12-2016 Tel

PT 362 20-12-2016 DE
Contact point/Point 
de contact

EJN contact point for 
Badëm-Württemberg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos relacionados com 
colheita de prova em portugal PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Tribunal da 
Comarca de 
Braga Foram  recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 20-12-2016 E-mail/courriel

PT 363 20-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Leiria, Inst. Central 
Cível, J1 Tel

Recognition & enforcement in 
general/Reconnaissance & 
exécution en général

Solicita ao PC informações relacionadas com  a 
entrega de um automóvel que se encontra em 
Itália IT Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 20-12-2016 Tel

PT 364 20-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale Lisboa, Inst. Local Cível Tel

Service of 
documents/Notification des 
actes

Solicita esclarecimentos relacionados com 
citação de cidadão residente em França FR Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 20-12-2016 Tel

PT 365 23-12-2016 PT Public Particular
E-
mail/courriel

Parental 
responsibility/Responsabilité 
parentale

Solicita esclarecimentos sobre localização do 
paradeiro de mãe e criança que foram residir no 
Reino Unido e sobre direito comunitário 
relacionado com responsabilidades parentais

UK-
EW Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 27-12-2016 Tel

PT 366 23-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Sintra - Inst. Central 
Cível Tel

Small claims/Petites 
créances

Solicita esclarecimentos relacionados coma  
recepção de um pedido de Acção de Pequenos 
Montantes oriundo da Alemanha DE Foram prontamente fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 23-12-2016 Tel

PT 367 23-12-2016 PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Lisboa - Inst. Central 
Cível - J10

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita ao PC esclarecimentos relativamente a 
um requerimento recebido de um tribunal 
espanhol ES

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Juzgado 
Decano de 
Valladolid Foram  fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 23-12-2016 Tel

PT 368 30-12-2016 LU

Central 
authority/Autorité 
centrale

Tribunal 
D'Arrondisement du 
Luxembourg

E-
mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 
de preuves

Solicita o apoio do PC na organização de uma 
videoconferência com um Tribunal Português PT

Local judicial 
authority/Autorité 
judiciaire locale

Chaves - Juizos 
de Execução Foram  fornecidos os esclarecimentos pretendidos. 3-01-2016 Tel
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