
  

 

RELATÓRIO ANUAL 2016 
PONTO DE CONTACTO  

DE PORTUGAL 

 

 

RJE Civil 
Rede Judiciária Europeia  

em matéria civil e comercial 

 

 

 

IberRede 
Rede Ibero americana  

de cooperação jurídica internacional 
 

 

 

 

Rede Judiciária da CPLP 
Rede de cooperação jurídica e judiciária 

Internacional dos países de língua portuguesa  
 

 

 

Conselho Superior da Magistratura  

Rua Mouzinho da Silveira, nº 10, 1279-273, Lisboa, Portugal 

Tel. +351 213220042; E-mail: correio@redecivil.mj.pt  

Web:  www.redecivil.mj.pt  

mailto:correio@redecivil.mj.pt


2 

INDÍCE 
 

3 Acrónimos e abreviaturas  

 

4 Mensagem inicial 

 

7 Recursos humanos em 2016 

 

8 Despesa em 2016 

 

9 A RJE Civil 

 

10 A estrutura da rede nacional 

 

13 Reuniões trimestrais com os 

membros nacionais  

16 Reuniões restritas de coorde-

nação 

18 Reunião bilateral entre Fran-

ça e Portugal  

19 Pedidos de cooperação e in-

formação 

20 As reuniões de pontos de 

contacto da RJE Civil 

23 Divulgar o acquis communau-

taire  

26 Contactos com os profissio-

nais da justiça 

27 A Rede Judiciária da CPLP 

31 A IberRede 

34 Perspectivas futuras 

Anexos I, II e III - Estatísticas 



3 

ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

 AC      Autoridade Central   

 Comissão                      Comissão Europeia    

 CMJPLOP          Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial  

      Portuguesa   

 COMJIB             Conferência dos Ministros da Justiça dos países Ibero americanos 

 CSE                                           Certificado Sucessório Europeu 

 CSM                                         Conselho Superior da Magistratura 

 DGAJ     Direcção Geral da Administração da justiça  

 DGPJ     Direcção Geral da Política de Justiça  

 DGRSP    Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais   

 IberRede      Rede Ibero americana de cooperação jurídica internacional 

 IGFEJ IP    Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 

 IRN IP                   Instituto dos Registos e Notariado 

 ISS IP     Instituto da Segurança Social 

 OA                                            Ordem dos Advogados 

 ON                                           Ordem dos Notários 

 OSAE                                       Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução 

 RJE Civil    Rede Judiciária Europeia em matéria civil e comercial 

 RJE Penal                           Rede Judiciária Europeia em matéria penal 

 TJUE     Tribunal de Justiça da União Europeia 

 UE     União Europeia 

 EM     Estado Membro  

 Rede Judiciária da CPLP   Rede de cooperação jurídica e judiciária Internacional dos países   

      de língua portuguesa  



4 

MENSAGEM INICIAL 

É com muito prazer que apresento ao Conse-

lho Superior da Magistratura o relatório 

anual da actividade do ponto de contacto de 

Portugal em matéria civil, em 2016, nas três 

redes de cooperação judiciária de que Portu-

gal faz parte: a RJE Civil, a IberRede e a Rede 

Judiciária da CPLP. Este relatório engloba  a 

actividade do ponto de contacto entre 

1.1.2016 e 31.12.2016. 

No ano de 2016, levando em conta as três 

redes no seu conjunto, registou-se um au-

mento dos pedidos de auxílio à cooperação 

judiciária, dirigidos ao ponto de contacto, 

para um total de 397  pedidos (foram 366 no 

ano anterior). 

A este propósito, a missão essencial dos pon-

tos de contacto é a de estabelecer pontes  

entre culturas jurídicas e práticas judiciárias 

diversas.  

A resposta imediata aos pedidos de coopera-

ção e a ajuda prestada na troca de informa-

ção  entre  os tribunais de diversos países 

constitui um ponto forte das redes de coope-

ração judiciária.  

Outro ponto forte destas redes, é a monitori-

zação constante da aplicação prática dos ins-

trumentos legais internacionais que os pon-

tos de contacto são capazes de levar a cabo. 

Neste contexto, o Atlas Judiciário, contendo 

informação actualizada sobre os tribunais e/

ou autoridades  para as quais devem ser en-

viados os pedidos de cooperação é um ins-

trumento fundamental para a cooperação 

judiciária.  

Porém, a migração do Atlas Judiciário Euro-

peu para o portal europeu de justiça  ainda 

não está completa, o que compromete seria-

mente o envio correcto dos pedidos.  

Por dificuldades várias, quer do lado da Co-

missão Europeia quer do lado dos Ministé-

rios da Justiça dos Estados Membros, o Atlas 

Judiciário Europeu em matéria civil e comer-

cial sofreu um forte revés, sendo nalguns ca-

sos ineficaz para obter a informação acerta-

da.   
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Isto impossibilita a remessa dos pedidos à 

entidade adequada e potencia atrasos escu-

sados no seu cumprimento. 

Os pontos de contacto da RJE Civil criaram 

um grupo de trabalho sobre a visibilidade da 

rede, em que debatem actualmente com a 

Comissão Europeia a melhor forma de ultra-

passar estas dificuldades, que surgiram 

quando o antigo Atlas foi descontinuado sem 

estar completo o primeiro.  

Atendendo à gravidade da situação que 

afecta muitos Estados Membros, a EJN Civil 

redigiu uma mensagem destinada ao Conse-

lho da UE pedindo a intervenção dos Estados 

Membros, nomeadamente através dos Mi-

nistérios da Justiça, para que, em colabora-

ção com a Comissão, reforcem os recursos 

necessários  para completar o Atlas Judiciá-

rio Europeu. Em Portugal essa tarefa cabe ao 

IGFEJ, à DGAJ e à DGPJ, que têm colaborado 

nesse sentido embora ainda restem etapas 

por completar. 

Em 2016 a cooperação judiciária enfrentou 

novos desafios, colocados pela necessidade 

de coordenar processos e estabelecer con-

tactos directos entre os respectivos juízes.  

Neste contexto, foi possível assegurar a coor-

denação de processos  instaurados em Fran-

ça e Portugal, através de contactos directos 

entre os magistrados envolvidos, estabeleci-

dos pelos pontos de contacto português e 

francês. A intervenção dos pontos de contac-

to facilitou a troca de informação permitindo 

aos tribunais, em tempo útil, proteger um 

cidadão particularmente vulnerável, num ca-

so transfronteiriço. 

Na IberRede, o ponto de contacto colabora 

na redacção de um guia destinado à cobran-

ça transfronteiriça de alimentos e de um 

guia para comunicações directas entre juízes 

em matéria de subtracção internacional de 

menores, ainda em curso. 

O grupo civil da Rede Judiciária da CPLP, na 

reunião de Lisboa, de Abril de 2016, decidiu 

dar uma nova forma ao Atlas Judiciário da 

CPLP, actualizando os contactos dos tribunais 

e autoridades competentes, de forma a per-

mitir a sua consulta em linha, numa página 

internet. É de esperar que isso permita o en-

vio directo, entre tribunais, das cartas roga-

tórias, tal como está previsto nos acordos in-

ternacionais em vigor. 

A tarefa foi levada a cabo por um grupo de 

trabalho organizado pelo ponto de contacto 

de Portugal, no qual participaram a então 

secretária geral da rede, a DGAJ, a DGPJ e a 

divisão informática do Conselho Superior da 

Magistratura. Neste contexto foi igualmente 

estabelecida alguma articulação com o IGFEJ 

IP. 
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O contributo dos pontos de contacto de to-

dos os países da Rede Judiciária da CPLP e da 

secretária geral da rede foi essencial para 

actualizar o conteúdo funcional do Atlas Ju-

diciário da CPLP. Importa ainda sublinhar 

que sem o empenho da divisão informática 

do Conselho Superior da Magistratura o no-

vo Atlas Judiciário da CPLP, actualmente ain-

da em fase de teste, não teria sido possível. 

No plano nacional, as reuniões trimestrais 

com os onze membros nacionais da RJE Civil 

e as reuniões periódicas em grupos de traba-

lho restritos, continuam a revelar-se eficazes.  

Em 2016 o ponto de contacto, juntamente 

com a DGAJ e a DGRSP, colaboraram na re-

dacção de um guia destinado às autoridades 

de outros Estados Membros da UE intitulado 

How to obtain a social report in Portugal. O 

guia foi redigido em articulação estreita com 

o ISS IP. A versão final contou ainda com o 

contributo do ponto de contacto do Reino 

Unido, país onde a comunidade de emigran-

tes portugueses é muito numerosa. A ideia 

de redigir este guia surgiu da necessidade 

facilitar a obtenção, pelas autoridades dos 

outros Estados Membros, de relatórios soci-

ais sobre a criança e/ou os seus parentes, 

que permitam ao tribunal do outro Estado, 

onde a criança foi sujeita a medida de pro-

tecção, equacionar soluções viáveis de colo-

cação na família alargada em Portugal. O 

guia foi difundido pelas autoridades centrais 

para os Regulamentos Bruxelas IIa e de ob-

tenção de prova, dos restantes Estados 

Membros da UE (com excepção da Dinamar-

ca que não está vinculada por estes regula-

mentos). 

Ainda no plano interno, o ponto de contacto, 

a divisão informática do Conselho Superior 

da Magistratura e a DGAJ desenvolveram 

uma base de dados disponível em linha, cha-

mada videocivil, onde os oficias de justiça 

podem encontrar toda a informação e docu-

mentação necessária para instruir um pedi-

do de videoconferência transfronteiriça. 

No site do ponto de contacto foi criada uma 

nova página destinada a informar os credo-

res de alimentos sobre o modo como podem 

cobrar as quantias em dívida no estrangeiro.  

O ponto de contacto, com a colaboração da 

sua equipa, dos membros nacionais, e com o 

contributo importante do Conselho Superior 

da Magistratura e do Ministério da Justiça, 

está confiante que em 2017 poderá aprofun-

dar o trabalho até agora desenvolvido na 

área da cooperação judiciária internacional. 

  

 Paula Pott 
 Juiz Ponto de Contacto 
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QUEM? A equipa do ponto de contacto é compos-

ta por três elementos: Paula Pott, juiz de direito, 

César Melo, assessor jurídico, e Marisa Martins, as-

sessora administrativa. 

 

ONDE? O gabinete do ponto de contacto e os res-

pectivos serviços de apoio, funcionam nas instala-

ções do Conselho Superior da Magistratura em Lis-

boa, onde dispõe de duas salas. O Conselho Superi-

or da Magistratura põe ainda à disposição do Ponto 

de Contacto a utilização das salas de reunião sem-

pre que necessário. 

 

O QUÊ? O ponto de contacto e a sua equipa exer-

cem funções em três redes de cooperação judiciá-

ria: a RJE Civil, a IberRede e a Rede Judiciária da 

CPLP.  

Essencialmente, as tarefas desenvolvidas são as se-

guintes. 

Apoio aos pedidos de cooperação judiciária entre 

tribunais, autoridades centrais ou outras autorida-

des administrativas competentes segundo os instru-

mentos internacionais.  

Informação sobre direito nacional aos tribunais es-

trangeiros e recolha dessa informação a pedido dos 

tribunais portugueses ou de outras autoridades que 

exerçam competências judiciais em certas matérias 

(e.g. notários nos processos de inventário; conser-

vadores do registo civil nos processos de divórcio; 

conservatórias na emissão do certificado sucessório 

europeu). 

Informação às secretarias judiciais sobre o modo de 

instruir e enviar pedidos de cooperação dirigidos a 

tribunais de outros Estados.  

Redacção de guias e criação de ferramentas infor-

máticas para facilitar a  cooperação judiciária.  

Monitorização  da aplicação interna dos instrumen-

tos legais de cooperação judiciária internacional. I 

dentificação e remoção de obstáculos à sua aplica-

ção em colaboração constante com os tribunais, as 

entidades administrativas e ordens profissionais 

implicadas.  

Formação e divulgação do acervo comunitário. 

Adicionalmente, o ponto de contacto participa em 

projectos executados pelo CSM, co-financiados pela 

UE (ECLI - European Case Law Identifier e Quality of 

Justice). 

Foi ainda designado pelo CSM para organizar a reu-

nião dos Conselhos Superiores de Justiça da CPLP 

que teve lugar paralelamente à reunião dos pontos 

de contacto da Rede Judiciária da CPLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Marisa Martins      Paula Pott      César Melo 

RECURSOS HUMANOS EM 2016 
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DESPESAS  

(VENCIMENTOS NÃO 

INCLUÍDOS) 

  3.813,55€  

 AJUDAS DE CUSTO 2.061,30€   

 TRANSPORTE  

E ACOMODAÇÃO 

1.752,25 €    

VENCIMENTO BRUTO 

(3 PESSOAS) 

  117.886,88€  

 VENCIMENTO  

LIQUIDO 

71.689,08 €   

 

TOTAL 

   

120.263,78 €  

DESPESA EM 2016 

Protocolo entre o Conselho Superior da Magistratura e o Ministério da Justiça  

sobre o Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia  

em matéria Civil e Comercial: 

 (…) acordam as entidades subscritoras do presente protocolo que: 

a) O Ponto de Contacto português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial é designado 
pelo Conselho Superior da Magistratura e exerce as suas funções nas instalações deste Conselho e sob a 
sua responsabilidade; 

b) O Ponto de Contacto nacional será apoiado por um serviço de assessoria jurídica e apoio administrati-
vo com a dimensão que a cada momento for considerada conveniente para garantir o cabal exercício das 
atribuições às quais se fez referência supra; 

c) O Ministério da Justiça compromete-se a realizar as transferências de verbas necessárias para assegu-
rar o desempenho da actividade do Ponto de Contacto e do respectivo serviço de apoio técnico e adminis-
trativo. 

Este protocolo destina-se a produzir efeitos imediatos e não tem limite temporal de vigência. 

Em Lisboa, aos 24 de Janeiro de 2003 (…) 
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RJE Civil 
Rede Judiciária Europeia  

em matéria civil e comercial 

 

 
 

 

 

 

 

A Decisão nº 2001/470/EC alterada pela Decisão nº 568/2009/EC. que cria a RJE Civil,  

pode ser consultada no website do Ponto de Contacto de Portugal: 

http://www.redecivil.mj.pt/decisao-fundadora/ 
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A ESTRUTURA DA REDE NACIONAL 

Portugal designou um único ponto de contacto da RJE Civil, uma juiz, nomeada pelo Conselho Superior 

da Magistratura em Junho de 2014, por um periodo de três anos, recentemente renovado. 

Além do ponto de contacto, fazem parte da rede nacional onze membros, cuja actiividade no seio da 

RJE Civil é coordenada pelo ponto de contacto. A estrutura da rede nacional manteve-se inalterada em 

2016 embora as tarefas de alguns dos membros tenham sofrido alterações. 

O IRN IP passou a ser entidade emissora do Certificado Sucessório Europeu previsto no Regulamento  

(UE) 650/2012 na sequência da comunicação feita nesse sentido pelo Ministério da Justiça à Comissão 

Europeia. Esta comunicação carece no entanto de alteração legislativa interna que expressamente pre-

veja tal atribuição, como resulta do considerando 70  do regulamento agora citado. 

A OSAE foi designada entidade competente para colher informação bancária,  executar o arresto euro-

peu de contas bancárias e para notificar a decisão de arresto, tarefas previstas no  Regulamento (UE)  

655/2014. 

OS MEMBROS DA REDE NACIONAL 

 

1.  Direcção Geral da Politica de Justiça -  DGPJ 

2.  Direcção Geral da Administração da Justiça - DGAJ 

3.  Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - DGRSP 

4.  Instituto dos Registos e Notariado - IRN IP  

5.  Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ IP 

6.  Councelho dos Julgados de Paz 

7.  Instituto da Segurança Social - ISS IP 

8.  Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes 

9.  Ordem dos Advogados 

10.  Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução 

11.  Ordem dos Notários 
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AS AUTORIDADES CENTRAIS ou COMPETENTES 

 

 Direcção Geral da Administração da Justiça (DGAJ) - Ministério da Justiça  

 Regulamento (CE) nº 4/2009  
 Regulamento (CE) nº 1393/2007  
 Regulation (CE) nº 1206/2001 
 Convenção da Haia de 1965 relatia à citação e à notificação no estrangeiro de actos judi-

ciais e extrajudiciais em material civil e comercial 
 Convenção da Haia de 1970 sobre obtenção de provas no estrangeiro em material civil e 

comercial 
 Convenção da Haia de 2007 sobre cobrança internacional de alimentos em benefício dos 

filhos e de outros membros da família 
 Convenção de Nova Iorque de 1956 para a cobrança de alimentos no estrangeiro 
 

 Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) - Ministério da Justiça 

 Regulamento (CE) nº 2201/2003  
 Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do rapto internacional de crianças 
 Convenção da Haia de 1996 relative à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento, à 

Execução e à cooperação em material de responsabilidade parental e de medidas de pro-
tecção das crianças 

 
 Instituto dos Registos e Notariado (IRN IP) - Ministério da Justiça 

 Regulamento (UE) nº 650/2012  

 

 Instituto da Segurança Social (ISS IP) - Ministério do trabalho, solidariedade e segurança 
 social  

 Directiva 2003/8/CE de 27/1/2003 

 

 Commissão de protecção das Vitimas de Crimes  (CPVC) - Ministério da Justiça 

 Directiva 2004/80/CE 

 

 Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução  

 Regulamento (UE) nº 655/2014 
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OS MEMBROS NACIONAIS A TRABALHAR 

 
A coordenação do ponto de contacto assenta no diálogo constante e informal com os membros 

nacionais da rede, na confiança mútua e na troca de informação, embora respeitando a autono-

mia de cada um deles. 

Para o conseguir, têm-se mostrado eficazes ao longo dos últimos três anos os seguintes instru-

mentos de coordenação:  

1. Reuniões trimestrais com os membros nacionais organizadas pelo ponto de 

contacto 

2. Reuniões restritas de coordenação para resolver certas questões práticas na 

aplicação dos instrumentos legais de cooperação 

3. Criação de grupos de trabalho nacionais quando é necessário reforçar a coope-

ração entre certos membros ou entre estes e outras entidades nacionais 

4. Reuniões bilaterais com pontos de contacto e autoridades centrais de outros 

Estados Membros sempre que o fluxo de pedidos o justifica 
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REUNIÕES TRIMESTRAIS COM OS 

MEMBROS NACIONAIS 

 

REUNIÃO TRIMESTRAL DE 14.1.2016 

O grupo de trabalho nacional que colabora na mi-

gração do Atlas Judiciário Europeu para o Portal Eu-

ropeu de Justiça, composto pela DGAJ, IGFEJ IP e 

DGPJ, planeia iniciar em breve a inserção dos códi-

gos postais nacionais no Atlas Judiciário Europeu. 

Isto melhorará os resultados da pesquisa feita pelos 

tribunais dos outros Estados. A OSAE tem a lista ac-

tualizada dos códigos postais nacionais e pode dis-

ponibilizá-la ao Ministério da Justiça para esse efei-

to. 

A DGPJ actualizou no Portal Europeu da Justiça as 

notificações previstas no Regulamento 1393/2007 

sobre as entidades que, em Portugal, podem fazer a 

citação e notificação (tribunais e agentes de execu-

ção). Falta adicionar a pesquisa dos tribunais por 

código postal e indicar as coordenadas da OSAE/

agentes de execução. 

 

O ponto de contacto sugeriu à DGPJ e ao ISS IP  que 

colaborassem na redacção de um panfleto destina-

do aos cidadãos e aos profissionais com informação 

sobre mediação familiar e a sua distinção da audição 

técnica especializada. Foi organizado um grupo de 

trabalho para esse efeito que redigiu três panfletos: 

um para os profissionais, outro para os cidadãos e 

outro para as crianças, a fim de as preparar antes da 

ida ao tribunal.   

 

Adicionalmente, o ISS IP redigiu: uma “carta aos 

pais” explicativa do ponto de vista das crianças 

quando se vêm no meio de uma disputa pela sua 

guarda; um guia prático para profissionais sobre a 

audição da criança; e um guia prático para profissio-

nais sobre a audição técnica especializada. 

Antes da versão final o ponto de contacto foi consul-

tado sobre o teor dos guias. Todos estes documen-

tos foram disseminados em 2017 e publicamente 

apresentados num seminário que contou com  a 

presença da Ministra da Justiça e do Ministro do tra-

balho, solidariedade e segurança social. 

 

Informar os pais sobre métodos  

alternativos de resolução do conflito 

 

Preparar e apoiar emocionalmente a 

criança antes de ser ouvida  
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REUNIÃO TRIMESTRAL DE 14.4.2016 

O ponto de contacto e a DGAJ planearam organizar 

conjuntamente sessões de formação destinadas a 

oficiais de justiça em matéria de videoconferência 

transfronteiriça, dada a frequência com que os tri-

bunais portugueses recorrem à videoconferência 

para inquirir testemunhas noutros Estados Mem-

bros  As sessões de formação decorreram entre 

Junho e Outubro de 2017 e foram organizadas em 

Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Madeira e Açores. 

Foi organizado um grupo de trabalho nacional 

composto pela equipa do ponto de contacto, ele-

mentos da DGAJ e elementos da divisão informáti-

ca do Conselho Superior da Magistratura, para cri-

ar uma base de dados, denominada videocivil, que 

facilita a instrução e envio eficaz de pedidos de vi-

deoconferência transfronteiriços.  Neste instru-

mento informático, disponível em linha na ligação 

videocivil.csm.org.pt  e que inclui informação 

quanto 227 países, os oficiais de justiça podem en-

contrar no mesmo local, os formulários, as instru-

ções de preenchimento, as entidades de destino, 

os meios de transmissão, as línguas aceites, a dife-

rença horária, e as recomendações técnicas. 

O ponto de contacto encorajou o IRN IP  e o IGFEJ 

IP a prosseguirem a sua colaboração para transpor 

a Directiva 2012/17/UE sobre Interconexão de re-

gistos comerciais, que Portugal não transpôs atem-

padamente, e para avaliarem a necessidade de 

propor ao Ministério da Justiça a criação de um 

registo de insolvência, obrigação que decorre do 

Regulamento 2015/848 (Insolvência), até    

26.6.2018.  O registo de insolvência  resulta em 

parte de uma obrigação imposta pela Directiva da 

interconexão de registos mas resulta essencial-

mente do disposto no Regulamento insolvência.  

Tem de incluir informação que já é, na totalidade, 

recolhida no Citius, o que facilita a sua implemen-

tação prática. O IRN IP  e o IGFEJ informaram ter 

concorrido a fundos europeus para finalizarem as 

tarefas de interconexão de registos comerciais. 

As notificações à Comissão Europeia relativas ao 

Regulamento 655/2014 (arresto europeu de contas 

bancárias) foram feitas pela DGPJ que para esse 

efeito trabalhou em colaboração com a OSAE 

(entidade designada para executar o arresto em 

Portugal). 

A CPVC apresentou o novo sítio internet que con-

tém informação útil destinada às vítimas de crimes 

e a indicação de uma linha telefónica aberta. 

VIDEOCIVIL - FACILITAR A VIDEOCONFERÊNCIA TRANSFRONTEIRIÇA 
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REUNIÃO TRIMESTRAL DE 13.7.2016 

No que diz respeito ao i-support, o sistema de tra-

mitação electrónica de pedidos de cobrança trans-

fronteiriça de alimentos dirigidos às autoridades 

centrais, a DGAJ e o IGFEJ IP, que participam nesta 

projecto da Conferência da Haia, que envolve a UE 

e vários Estados,  informaram que em Portugal o 

projecto piloto já está a ser testado. Portugal e o 

Brasil repartiram entre si  atarefa de tradução para 

português de todos os documentos, formulários e 

informação que será trocada no i-support. As auto-

ridades alemãs tencionam vir à DGAJ, em Lisboa, 

para trocar boas práticas que lhes permitam imple-

mentar o i-support na Alemanha. 

A DGAJ informou ainda que graças à colaboração 

do IGFEJ IP já é possível à DGAJ remeter electroni-

camente para os tribunais portugueses, os docu-

mentos relativos a pedidos de cooperação judiciá-

ria. 

 

 CITIUS/H@BILUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO TRIMESTRAL DE  20.10.2016 

A Comissão Europeia pediu ao ponto de contacto 

de Portugal que preparasse um documento de tra-

balho sobre o papel da RJE Civil para facilitar o fun-

cionamento do mecanismo de cooperação do arti-

go 66(5) do Regulamento 650/2012 (Sucessões). O 

documento foi submetido à apreciação do plenário 

na reunião de Pontos de Contacto de 14 e 15 de 

Novembro de 2016 em Bratislava. Para o redigir o 

ponto de contacto pediu a colaboração do IRN IP, 

autoridade que emite o CSE (certificado sucessório 

europeu). As conservatórias, os notários e os julga-

dos de paz referiram que emitem documentos na-

cionais com finalidades idênticas às do CSE, que 

visam demonstrar o estatuto e os direitos dos her-

deiros e do cabeça de casal. O Conselho dos julga-

dos de paz advertiu que não mantém um registo 

destes documentos uma vez que são emitidos para 

serem usados em processos judiciais ou de inven-

tário 

O ponto de contacto pediu aos membros nacionais 

que reflectissem sobre a necessidade de aproximar 

a mediação familiar dos tribunais e dos cidadãos.  

Uma das formas seria prever sessões de pré 

mediação (destinadas a explicar o que é a me-

diação) nos tribunais, em certos dias, em arti-

culação com   o agendamento das conferências 

de pais. A DGPJ que gere o sistema de media-

ção familiar pública colocou algumas reservas. A 

falta de espaço nos tribunais pode representar um 

obstáculo. O Conselho dos Julgados de Paz sugeriu 

que a nomeação do mediador fosse feita através 

do Citius. Por seu lado, a DGRSP manifestou vonta-

de de ensaiar a mediação num caso de deslocação 

ilícita de criança, para obter o acordo dos pais. No 

entanto há dificuldades práticas pelo facto de a 

lista de mediadores disponível não identificar 

aqueles que têm formação específica em mediação 

transfronteiriça. Posteriormente a DGPJ pediu a 

colaboração do ponto de contacto na indicação de 

juízes dos tribunais de família e menores que se 

pronunciem sobre o recurso, pelos tribunais, ao 

sistema de mediação familiar previsto na lei. 

DGAJ 
PEDIDOS E DOCUMENTOS  

COOPERAÇÃO  JUDICIÁRIA 

 

 

i-support 
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REUNIÕES RESTRITAS DE COORDENAÇÃO 

Organização: Data e assunto: Participantes: 

Ponto de Contacto 10.1.2016 

Recomendação do Conselho da UE 

para nomeação um juiz ponto de 

contacto penal 

 

Ponto de contacto da RJE Civil e magis-

trados do Ministério Público pontos de 

contacto da RJE Penal 

Direcção Geral do Consumo 10.1.2016 

Acção colectiva e vendas online 

Ponto de contacto e directora geral do 

consumo 

Ministério da Justiça 11.2.2016 

Situação da cooperação judiciária 

em matéria civil e comercial 

Ministra da Justiça, Secretária de Esta-

do adjunta e da Justiça e ponto de con-

tacto 

Ponto de Contacto 8.3.2016 

Informação sobre cálculo de juros 

Ponto ed contacto, OSAE, DGAJ, DGPJ e 

IGFEJ 

Grupo de trabalho nacional 

Ponto de Contacto 9.3.2016 

Colheita de estatísticas sobre a 

aplicação da legislação da UE 

Ponto de contacto, Conselho Superior 

da Magistrtura, DGPJ, IGFEJ 

Ponto de Contacto 23.3.2016 

Audição técnica especializada e 

audição da criança 

Ponto de contacto e ISS IP 

Ponto de Contacto 1.4.2016 

Aplicação prática dos artigos 20 e 

56 do Regulamento Bruxelas IIa 

Ponto de contacto e chefe de gabinete 

da Procuradora Geral da Republica 

Membro Nacional da Euro-

just e Conselho Superior da 

Magistratura 

30.5.2016 

Cooperação entre o Conselho Su-

perior da Magistratura e o Mem-

bro nacional da Eurojust 

 

Membro nacional do Eurojust, Conse-

lho Superior da Magistratura e ponto 

de contacto 

Conselho Superior da Magis-

tratura e DGPJ 

2.6.2016 

Recomendação do Conselho da UE 

para nomeação de um juiz ponto 

de contacto penal 

Ponto de contacto e DGPJ 

Conselho Superior da Magis-

tratura 

27.6.2016 

Preparação da teleconferência 

para o Timeliness seminar organi-

zado pela Rede Europeia de Conse-

lhos de Justiça 

Conselho Superior da Magistratura e 

ponto de contacto 



17 

REUNIÕES RESTRITAS DE COORDENAÇÃO 

Organização: Data e assunto: Participantes: 

Conselho Superior da  

Magistratura 

28.6.2016 

ECLI - European Case Law Identifier 

High Council of Judiciary and Contact 

Point 

Conselho Superior da 

Magistratura 

1.7. 2016 

ECLI - European Case Law Identifier 

High Council of Judiciary and Contact 

Point 

Conselho Superior da 

Magistratura  

26.9.2016 

Reunião com a delegação de juízes 

da Russia 

Supreme Court Judges of Portugal and 

Rusia, representatives of the Rusian 

Ministry of Justice and Contact Point 

Ponto de contacto  20.10.2016 

Informação sobre mediação e au-

dição técnica especializada para 

cidadãos e profissionais 

Guia how to obtain a social report 

in Portugal 

Recolha de informação necessária 

à cobrança de alimentos 

Ponto de contacto, ISS IP, DGAJ, 

DGRSP, DGPJ 

Grupo de trabalho na 

Secretária de Estado da jus-

tiça e ponto de contacto 

2.11.2016 

Operacionalidade dos regulamen-

tos sobre sucessões e insolvência 

Secretária de Estado da Justiça e ponto 

de contacto 

Ponto de contacto 22.11.2016 

Mediação 

Conselho dos Julgados de Paz e ponto 

de contacto 

Ministério da justiça 23.11.2016 

Operacionalidade dos Regulamen-

tos Bruxelas IIa e de obtenção de 

prova 

Chefes de gabinete da Secretária de 

Estado Adjunta e da Justiça e do Secre-

tário de Estado das Comunidades Por-

tuguesas, DAGJ e ponto de contacto 

Ponto de contacto 

 

25.11.2016 

Redacção do guia how to obtain a 

social report in Portugal 

DGAJ, DGRSP, ISS IP e ponto de contac-

to 

Grupo de trabalho nacional 

Ponto de contacto 5.12.2016 

Desenvolvimento de uma aplica-

ção para facilitar o uso da video-

conferência na mediação trans-

fronteiriça 

DGPJ, mediadora do sistema público 

DGRSP, ISS IP, IT Divisão informática do 

CSM e ponto de contacto 

National WG 
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SOLUÇÕES PARA FACILITAR A COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA 

REUNIÃO BILATERAL ENTRE FRANÇA E PORTUGAL 

O ponto de contacto de Portugal aceitou acolher a reunião bilateral entre as autoridades francesas e por-

tuguesas, sugerida pela juiz Florence Hermite, ponto de contacto de França (até ao início de 2017). 

A reunião teve lugar em Lisboa, em 2.5.2016, nas instalações do Conselho Superior da Magistratura. 

Participaram o ponto de contacto de Portugal e representantes das autoridades centrais para o Regula-

mento Bruxelas IIa e para o Regulamento de obtenção de prova, de ambos os Estados Membros. 

Os tribunais portugueses enviam um grande  número de pedidos de obtenção de prova, nomeadamente 

de relatórios sociais e de inquirição por videoconferência, aos tribunais franceses. A reunião teve por fina-

lidade resolver as dificuldades de cumprimento que surgem com maior frequência, trocar informação so-

bre os sistemas legais e processuais de cada Estado e chegar a acordo quanto às soluções a adoptar para 

ultrapassar dificuldades em casos concretos. 

Os temas da agenda foram:  

 Os problemas que surgem no cumprimento de pedidos de obtenção de prova ao abrigo do Regula-

mento 1206/2001 

 Como obter um relatório social recorrendo os métodos alternativos previstos no Regulamento 

1206/2001 (obtenção de prova) ouno Regulamento 2201/2003 (Bruxelas IIa). 

O resultado foi muito positivo tendo contribuído para melhorar a cooperação entre Portugal e França 

quanto aos aspectos concretamente abordados nesta reunião. 
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TENDÊNCIAS EM 2016 

A análise que se segue baseia-se apenas no nú-

mero de pedidos em que foi solicitado o apoio do 

ponto de contacto, mencionados no quadro aci-

ma. Nele não se incluem as estatísticas das auto-

ridades centrais. 

 

Em 2016 os EMs com os quais Portugal manteve 

maior fluxo de pedidos de cooperação judiciária 

foram: 

 Espanha 

 Reino Unido 

 França  

 Alemanha. 

 

Portugal recebeu pedidos de, e enviou pedidos 

para, um total de dezassete EMs: 

 França 

 Polónia 

 Reino Unido 

 Espanha 

 Itália 

 Alemanha 

 Holanda 

 Bélgica 

 Chipre 

 Lituânia 

 Irlanda 

 Letónia 

 Roménia 

 Áustria 

 Luxemburgo 

 Grécia  

 Estónia. 

 

Os regulamentos mais usados pelos tribunais da 

União continuam a ser o de obtenção de prova 

(Regulamento 1206/2001) e o de citação e notifi-

cação (Regulamento 1393/2007).  

 

Os juízes portugueses requereram em maior nú-

mero que os restantes, a recolha de prova por 

videoconferência no estrangeiro. Entre os pedi-

dos de videoconferência vindos de outros EMs o 

Luxemburgo terá sido o que dirigiu mais pedidos 

a Portugal.  

 

Registou-se um aumento de pedidos em matéria 

de reconhecimento e executoriedade de deci-

sões,  responsabilidades parentais e alimentos.    

Seguido de um aumento de pedidos em matéria 

de sucessões e insolvência.   

 

As acções de pequeno montante e o apoio judi-

ciário foram as matérias que registaram menor 

número de pedidos. 

PEDIDOS DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO 

2016 PT requerente PT requerido Total 

Pedidos de informa-

ção 

38 12 50 

Pedidos de coopera-

ção 

285  33 318 

Total  323 45 368 
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AS REUNIÕES  DE PONTOS DE CONTACTO DA RJE CIVIL 

Local e data: Assunto: Natureza da reunião: 

Bruxelas 

20.1.2016 

Redacção do  
Guia das Sucessões  
para o Cidadão. 

Grupo de trabalho formado por pontos 

de contacto da RJE Civil e peritos de 

vários EMs, no qual participou o ponto 

de contacto e um elemento do  IRN IP 

(1ª reunião). 

Bruxelas 

21 e 22.1.2016 

Injunção de pagamento. Acção de 

pequeno montante. Contratos 

digitais. Organização e coordena-

ção das redes nacionais. Relatórios 

dos grupos de trabalho sobre visi-

bilidade da rede e sobre o guia 

para preenchimento dos formulá-

rios  em casos de cobrança de ali-

mentos. 

Reunião anual de pontos de contacto 

da  RJE Civil na qual participaram toda a 

equipa do ponto de contacto,  tendo 

integrado a delegação elementos da 

DGPJ, do IRN IP e da ON. 

Bruxelas 

14.3.2016  (manhã) 

Redacção do  
Guia das Sucessões  
para o Cidadão. 

Grupo de trabalho formado por pontos 

de contacto da RJE Civil e peritos de 

vários EMs, no qual participou o ponto 

de contacto e um elemento do  IRN IP 

(2ª reunião). 

Bruxelas 

14.3.2016 (tarde) e 

15.3.2016 

Recolha de dados estatísticos rela-

tivamente aos regulamentos Bru-

xelas IIa, alimentos, sucessões, 

Roma III. Roma I, Roma II, insol-

vência, injunção de pagamento, 

acções de pequeno montante, 

titulo executivo europeu. 

58ª reunião de pontos de contacto da 

RJE Civil, tendo a delegação sido com-

posta pelo ponto de contacto, por ele-

mentos do CSM, da DGPJ, da DGAJ, do 

IRN IP e do IGFEJ IP. 

Amesterdão 

26.4.2016 

Funcionamento e revisão do  

Regulamento Bruxelas IIa. 

O papel das autoridades centrais 

relativamente às crianças refugia-

das. 

A mediação nos casos de rapto 

internacional de crianças. 

59ª reunião de pontos de contacto da 

RJE Civil e de autoridades centrais para 

o regulamento Bruxelas IIa. A delegação 

foi composta pelo ponto de contacto, 

uma juiz de família e menores e ele-

mentos da DGRSP, autoridade central 

para este regulamento e da DGPJ. 

Bruxelas 

20 e 21.6.2016 

Reuniões bilaterais entre autorida-

des centrais para resolver os casos 

concretos de cobrança de alimen-

tos transfronteiriça, em curso. 

Reuniões dos grupos de trabalho em 

que Portugal participa: 

 Visibilidade da RJE Civil 

 Guia sobre preenchimento dos 

formulários para cobrança de 

alimentos 

 Informação sobre lei estrangeira. 
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AS REUNIÕES  DE PONTOS DE CONTACTO DA RJE CIVIL 

Local e data: Assunto: Natureza da reunião: 

Bruxelas 

2.6.2016 

O funcionamento do regulamento 
de alimentos. 
Apresentação pela DGAJ do siste-
ma de cobrança transfronteiriça de 
alimentos em Portugal. 
O isupport  - projecto piloto para 
cobrança electrónica de alimentos 
no estrangeiro no qual participam 
a DGAJ e o IGFEJ I - apresentação 
pela Conferência da Haia. 
Adopção do guia de boas práticas 
para aumentar a visibilidade da RJE 
Civil junto dos operadores judiciá-
rios. 

60ª reunião de pontos de contacto da 

RJE Civil e de autoridades centrais para 

o regulamento  de alimentos. A delega-

ção foi composta pelo ponto de contac-

to, por um elemento da DGAJ, autorida-

de central para este regulamento,  da 

DGPJ, do IGFEJ IP e do ISS IP 

(autoridade central em matéria de 

apoio judiciário ao qual têm direito os 

credores de alimentos menores de 21 

anos que tenham de os cobrar noutro 

EM). 

Bruxelas 

4 e 5.10.2016 

Adopção do Guia das sucessões 

para cidadãos em cuja redacção 

participaram o ponto de contacto 

de Portugal e um elemento do IRN 

IP. 

Apresentação do projecto piloto de 

tramitação electrónica e comunica-

ção entre pontos de contacto com 

recurso ao sistema de informação 

do mercado interno (IMI system). 

Operacionalidade do Regulamento 

das sucessões. 

61ª reunião de pontos de contacto da 

RJE Civil. Além do ponto de contacto 

integraram a delegação elementos da 

ON, do IRN IP, da OA e da DGPJ. 

Bratislava 

14 e 15.11.2016 

Discussão sobre a operacionalida-

de do regulamentos de citações: os 

casos de endereço incorrecto, a 

possibilidade de citação electróni-

ca, a garantia dos direitos de defe-

sa. 

Discussão sobre a operacionalida-

de do regulamento de obtenção de 

prova: a videoconferência, a prova 

electrónica, as dificuldades na ob-

tenção directa de prova, a necessi-

dade de aumentar a certeza jurídi-

ca. 

A admissão de países candidatos à 

UE como observadores na EJN Civil. 

Criação do grupo de trabalho sobre 

a operacionalidade do artigo 66(5) 

do regulamento das sucessões pre-

sidido pelo ponto de contacto de 

Portugal. 

62ª reunião de pontos de contacto da 

RJE Civil. Integraram  a delegação portu-

guesa o ponto de contacto, uma juiz 

nacional dos juízos centrais cíveis, e  

elementos da DGAJ, autoridade central 

para os regulamentos de citações e de 

obtenção de prova e da OSAE. 
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O GUIA DO CIDADÃO SOBRE 

SUCESSÕES TRANSNACIO-

NAIS. 

O PONTO DE CONTACTO DE 

PORTUGAL E UM ELEMENTO 

DO IRN IP PARTICIPARAM 

NA SUA REDACÇÃO. 

FOI ELABORADO POR UM 

GRUPO DE TRABALHO DE 

PONTOS DE CONTACTO E PE-

RITOS DE VÁRIOS EMs. 

 

Está disponível na página da EJN Civil, em Publicações da Rede Judiciária Europeia, no Portal 

Europeu de Justiça https://e-justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287-pt.do 

Destina-se aos cidadãos da União mas também é útil para profissionais forenses menos familia-

rizados com o Regulamento 650/2012, pelos exemplos diversificados nele referidos. 
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DIVULGAR O ACQUIS COMMUNAUTAIRE 

A NEWSLETTER do Ponto de Contacto de Portugal 

A newsletter do Ponto de Contacto de Portugal tornou-se conhecida entre os juízes. É publicada mensal-

mente e enviada electronicamente a todos os Juízes dos Tribunais Judiciais. No número reproduzido nesta 

página (Nº 25—Novembro 2016) sumariei dois acórdãos sobre o funcionamento dos artigos 15 e 56 do 

Regulamento Bruxelas IIa. Um deles foi proferido pelo TJUE no processo C – 428/15. Outro foi proferido 

pelo Supremo Tribunal do Reino Unido (Easter Term). Deste modo os juízes nacionais podem comparar a 

jurisprudência de outro EM com a jurisprudência do TJUE, ao aplicarem o regulamento. 
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A NOVA PÁGINA DE ALIMENTOS  

NO WEBSITE DO PONTO DE CONTACTO  

In 2016, foi criada uma nova página no website do Ponto de Contacto de Portugal, contendo informação 

prática destinada aos credores de alimentos que devam cobrá-los no estrangeiro, seja noutro EM da UE, 

seja num  Estado terceiro.  Embora destinada principalmente aos cidadãos, a informação pode ser útil 

também para os profissionais forenses menos familiarizados com a cobrança de alimentos transfronteiri-

ça. 
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DIVULGAÇÃO  DE INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA PRÁTICO sobre competência e lei aplicável aos litígios internacionais entre o trabalhador e a 

entidade patronal — distribuído pelo Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais da Relação, Conselho 

Superior da Magistratura, Tribunal Constitucional e Juízos centrais do trabalho. 

Handbook on European law relating to the rights of child — distribuído pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, Tribunais da Relação, Conselho Superior da Magistratura, Tribunal Constitucional  e 

Juízos centrais de família e menores. 

 

Folheto Necessita  de ajuda num caso transfronteiriço? — distribuído por todos os juízes 

dos tribunais judiciais. 

ASSINALAR O DIA EUROPEU DA 

JUSTIÇA 

DG Justiça e Consumidores - candidaturas a 

financiamentos da Comissão em projectos 

transnacionais: divulgação pelos membros nacionais 

da RJE Civil. 

Conclusões do Conselho da UE sobre a RJE 

Civil, adoptadas em 8 de Dezembro de 2016  

Enviadas aos membros do Conselho Superior da 

Magistratura e aos membros nacionais da RJE 
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CONTACTOS COM OS PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quality of 

Justice  

Conselho Superior 

da Magistratura  

Lisboa 23 e 24 de 

Março de 2016  

Colaboração na 

organização do 

seminário  

Projecto transnacional 

co financiado pela 

Comissão Europeia 

 

Formação contínua para Juízes e 

magistrados do Ministério Público 

Centro de Estudos Judiciários 

 Lisboa 18 de Fevereiro de 2016 

O título executivo europeu  

Oradora convidada  

 

Lisboa 25 de Maio de 2016 

Fundação Condignitatis  

Oradora convidada 

 Directrizes do Comité de 

Ministros do Conselho da 

Europa para uma  

JUSTIÇA AMIGA DAS 

CRIANÇAS  

Associação Europeia de Registo 

predial  ELRA 

XXIII Assembleia Geral  

Bruxelas - 1 de Dezembro de 2016  

Oradora convidada 

Lisboa 5 de Março de 2016   

Conferência Comemorativa  

10º Aniversário da Ordem dos Notários  

IRN IP 

Lisboa 29 de Setembro de 2016  

Workshop em Direito Internacional Privado  

Formação para oficiais de justiça 
acolhida pela DGAJ 

Projecto transnacional co 
financiado pela UE 

Lisboa 2 e 3 de Novembro de 2016  

Oradora convidada 

 OSAE 

Jornadas dos Agentes de 

Execução 

Lisboa 29 de Abril de 2016  

ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EXECUÇÃO 

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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Rede Judiciária da CPLP 
Rede de cooperação jurídica e judiciária 

Internacional dos países de língua portuguesa  

 
 

 

 

 

 

 

O instrumento de criação da Rede Judiciária da CPLP,  feito na Praia, Cabo Verde, 

em Novembro de 2005, pode ser consultado no website da CMJPLOP: 

https://www.cmjplop.org/pt-PT/Rede-Judiciaria-da-CPLP/Historico.aspx 
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A REDE JUDICIÁRIA DA CPLP 

2016 

SEGUNDA 

REUNIÃO DE PONTOS DE 

CONTACTO DA REDE 

JUDICIÁRIA DA CPLP  Angola -

Brasil - Cabo Verde - Guiné Bissau - 

Moçambique - Portugal - São Tomé e 

Príncipe -Timor Leste 
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES  

NA REDE JUDICIÁRIA DA CPLP 

O ponto de contacto de Portugal organizou em 
Lisboa a reunião dos pontos de contacto do gru-
po civil da Rede Judiciária da CPLP, nos dias 19 a 
21 de Abril de 2016.  

Para isso contou com o apoio do Conselho Supe-
rior da Magistratura e do Ministério da Justiça.  

Coube ainda ao ponto de contacto a organização, 
em simultâneo, da cimeira dos Conselhos Superi-
ores de Justiça da CPLP.  

A realização paralela das duas reuniões, com su-
cesso,  foi possível graças ao empenho da equipa 
do ponto de contacto, dos membros do gabinete 
de apoio  ao Vice Presidente e membros do CSM,   

 

 

e dos demais funcionários do CSM que colabora-
ram no evento, aos quais  deixo aqui o meu agra-
decimento. 

 A Ministra da Justiça de Portugal e o Ministro da 
Justiça de Timor Leste, este na qualidade de Pre-
sidente da CMJPLOP,  intervieram na abertura 
dos trabalhos.  

Os oito Estados Membros da rede fizeram-se re-
presentar pelos pontos de contacto do grupo ci-
vil.  Na reunião de pontos de contacto estiveram 
ainda presentes, como observadores ou orado-
res, várias entidades do ministério da justiça, das 
embaixadas de alguns Estados Membros e da 
Conferência da Haia, assim como dois pontos de 
contacto do grupo penal de Portugal. 

2º Reunião 

Pontos de Contacto da Rede 

Judiciária da CPLP 
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Na reunião de Abril de 2016 os pontos de 

contacto do grupo civil decidiram: 

 Conferir maior visibilidade ao website 

da rede 

 Construir um novo Atlas Judiciário em 

matéria civil 

 Propor à CMJPLOP a adopção de me-

didas que permitam financiar o funcio-

namento regular da rede, em particular, 

a organização de uma reunião anual de 

pontos de contacto e o apoio adminis-

trativo eficaz à secretária geral.  

A DGPJ, que tem a seu cargo o secretariado 

da rede, dispôs-se a informar a CMJPLOP 

desta última proposta, na próxima reunião 

dos Ministros da Justiça dos Estados mem-

bros, para que seja aí discutida. 

Em resultado da reunião, o ponto de contac-

to de Portugal organizou um grupo de traba-

lho para elaborar um Atlas Judiciário em ma-

téria civil e comercial por meio de uma base 

de dados electrónica.  

O grupo de trabalho integra a DGPJ, a DGAJ 

e a Divisão Informática do CSM. A secretária 

geral da rede e os pontos de contacto do 

grupo civil dos restantes Estados colabora-

ram à distância, fornecendo o conteúdo fun-

cional actualizado a inserir no Atlas Judiciá-

rio.  

Até à presente data (2017) já foi recolhida a 

informação junto a todos os Estados. A Divi-

são Informática do CSM está a finalizar a 

plataforma informática que servirá de suporte 

ao Atlas Judiciário.  

O novo Atlas visa  facilitar o envio directo de 

rogatórias entre tribunais, como previsto nos 

acordos bilaterais de cooperação judiciária 

celebrados com Angola, Moçambique, Cabo 

Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe. 

O que até agora não tem sido prática, geran-

do demoras e o número reduzido de pedidos 

de auxílio registados. 

Em 2016 foram registados 9 pedidos de coo-

peração sendo de prever que esse número 

aumente caso o novo Atlas facilite o envio 

directo e o recurso à rede para agilizar os pe-

didos. 
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IberRede 
Rede Ibero americana  

de cooperação jurídica internacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O Regulamento da IberRede, feito em Cartagena de Índias, Colômbia, em 27 a 29 de 

Outubro de 2004, pode ser consultado no website da COMJIB-IberRede em: 

https://www.iberred.org/reglamentacion 
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REUNIÃO DE PONTOS DE CONTACTO E   

AUTORIDADES CENTRAIS DA IBERRED 

ANTIGUA GUATEMALA  

25 - 29 DE JULHO DE 2016 

Os pontos de contacto e autoridades centrais para a 

Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis 

do rapto internacional de crianças reuniram-se em 

Antigua Guatemala nos dias 25 a 27 de Julho de 

2016. Tratou-se da 5ª reunião sobre o tema do rap-

to internacional de crianças. O grupo de trabalho 

iniciou a redacção de um guia  para facilitar a comu-

nicação directa entre juízes de Estados diferentes 

em casos transfronteiriços em que se aplique a Con-

venção da Haia de 1980.  

Seguiu-se, nos dias 28 e 29 de Julho de 2016, a 2ª 

reunião de pontos de contacto e autoridades cen-

trais da IberRede para a cobrança transfron- 

 

 

 

 

teiriça de alimentos. Nesta área as duas convenções 

internacionais mais aplicadas pelos 23 Estados 

Membros da IberRede são a Convenção de Nova 

Iorque de 1956 e a Convenção da Haia de 2007. O 

ponto de contacto de Portugal preside ao grupo de 

trabalho criado para redigir um guia sobre cobrança 

transfronteiriça de alimentos, destinado aos profis-

sionais forenses. 

Em 2016 foram registados 20 pedidos de coopera-

ção nesta rede. Já os pedidos dirigidos às autorida-

des centrais são em maior número e alguns deles 

foram discutidos bilateralmente nas reuniões men-

cionadas,  com vista a acelerar a sua resolução. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

No seio da Rede Judiciária da CPLP foram alcançados progressos. A reunião de pontos de contac-

to do grupo civil, em 2016, e o trabalho conjunto que se seguiu para a construção do novo Atlas 

Judiciário, envolveu os pontos de contacto do grupo civil de todos os Estados Membros. Em resul-

tado, tem sido possível, com o apoio do tribunal provincial de Luanda, estabelecer contactos tele-

fónicos com os tribunais Angolanos, obter declarações em poucas semanas quando há urgência e 

nalguns casos enviar e receber directamente as cartas rogatórias, via mail. O contacto por mail, 

directamente com as autoridades centrais brasileiras, também tem sido possível na prática permi-

tindo respostas céleres em matéria de informação sobre direito brasileiro solicitada por juízes 

portugueses. Há que terminar o Atlas Judiciário da CPLP para dar continuidade a este esforço. 

Na IberRede importa retomar a organização regular das reuniões plenárias, que foi interrompida, 

actualizar a informação constante do website para que seja útil aos tribunais, aos profissionais 

forenses e ao público,  e reflectir sobre a criação de um Atlas Judiciário . 

Já na RJE Civil os desafios serão o envolvimento dos pontos de contacto na selecção dos instru-

mentos legais da União prioritários para a recolha de estatísticas, a conclusão da migração para o 

portal europeu da justiça, do Atlas Judiciário Europeu em matéria civil e comercial, a utilização 

pelos pontos de contacto do sistema de comunicação do mercado interno para tratarem de al-

guns casos, e o contributo dos pontos de contacto para a futura revisão dos regulamentos de cita-

ção e obtenção de prova transfronteiriça, os dois mais usados pelos juízes da União. 
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O presente relatório destina-se ao Conselho Superior da Magistratura. Sem prejuízo do seu uso, reprodução ou 

divulgação pelo Conselho Superior da Magistratura no uso dos poderes que lhe são conferidos pela Constituição e 

pela lei, nenhuma parte deste relatório pode de outra maneira ser reproduzida ou usada, de nenhuma forma, nem 

através de qualquer meio, gráfico, electrónico, mecânico, incluíndo fotocópias, gravação, registo, reprodução esrita, 
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Foto da página 2: cortesia da Juiz Florence Hermite, ponto de contacto de França em 2016. 
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Desenho da capa: Leonardo da Vinci, Study of Hands,1474, obra no domínio público; fonte http://
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Estatísticas EJN Civil 
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Votre 

Code 

Pays

----------

--

Your 

Count

ry 

code

No 

dem

and

e

-------

------

Req

uest 

Nb

Date 

Réception de 

la demande

--------------------

Date of 

receipt

of the 

request

Pays 

requé

rant

---------

-----

Requ

estin

g 

Count

ry

Category of the 

requesting 

authority/person

--------------------------

Catégorie de 

l'autorité/personn

e requérante

Nom de l’autorité 

requérante

---------------------------------

--

Requesting authority's 

name

Forme/moy

en de la 

demande

-----------------

-----

Form/meth

od of the 

request

Objet/Subject 

Description sommaire (optionnelle)

-------------------------------------------

Short description (optional)

Pays 

cont

acté

--------

--------

-

Cont

acte

d 

coun

try

Category of the 

contacted 

authority/person

--------------------------

Catégorie de 

l'autorité/personn

e contactée

Nom de 

l'autorité 

contactée

----------------------

-

Name of the 

contacted 

authority

 Réponse (optionnelle)

---------------------

Answer (optional)  

Date réponse

----------------

Date of 

answer

Forme de la 

réponse

----------------------

Form/method 

of the answer

PT 1 4-01-2016 EL

Contact point/Point 

de contact Ponto de Contacto

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita Informação sobre a necessidade de ser 

paga uma despesa que se encontrava 

mencionada num pedido de citação cumprido 

por um tribunal português Foi informada de que não existia nenhuma despesa a ser paga. 5-01-2016 E-mail/courriel

PT 2 4-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Póvoa do Varzim - 

Instância Central Cível Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

emissão da certidão anexa ao Regulamento 

44/2001 Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 4-01-2016 Tel

PT 3 4-01-2016 PT Public Particular Tel

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation Solicita informação relacionada com divórcio 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 4-01-2016 Tel

PT 4 4-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Instância 

Central Cível - J3

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita a agilização de um Pedido de Citação 

remetido ao Tribunal de Grande Instance De 

Paris FR

O pedido não foi dirigido para a entidade requerida competente (huissiers 

de justice). Foram indicados um conjunto de contactos de huissiers para 

que o pedido seja dirigido a um deles. 8-01-2016 E-mail/courriel

PT 5 6-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal de Trabalho de 

Penafiel Tel

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. 6-01-2016 Tel

PT 6 6-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Famalicão - Tribunal de 

Trabalho Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos sobre o regulamento 

1206/2001, nomeadamente como encontrar a 

morada do tribunal requerido

Foram prontamente fornecidas as informações indicando os campos de 

pesquisa no atlas judiciário civil. 6-01-2016 Tel

PT 7 6-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Inst. Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentos sobre os pagamentos a 

efectuar às entidades competentes 

luxemburguesas no cumprimento de um pedido 

de citação no âmbito regulamento 1393/2007 LU

Contact point/Point 

de contact

Foi contactado o PC Luxemburguês. Foram posteriormente fornecidos os 

esclarecimentos solicitados. 12-01-2016 E-mail/courriel

PT 8 7-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Estarreja - Inst. Central - 

Fam. e Men. - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos sobre o preenchimento 

do formulário I do Regulamento 1206/2001 Após análise foram transmitidos os esclarecimentos pretendidos 12-01-2016 E-mail/courriel

PT 9 7-01-2016 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale Porto - Inst. Local Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos sobre a possibilidade de 

se realizar a audição de uma testemunha 

residente no Luxemburgo, por videoconferência, 

nomeadamente através do consulado LU Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 7-01-2016 Tel

PT 10 7-01-2016 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

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 7-01-2016 Tel

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
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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

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 28-01-2016 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. 28-01-2016 E-mail/courriel
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PT 28 28-01-2016 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 28-01-2016 Tel

PT 29 29-01-2016 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

Foram estabelecidos os contactos necessários com a Autoridade Irlandesa 

Competente e fornecidos os dados pretendidos. 22-02-2016 E-mail/courriel

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

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
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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

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. 14-04-2016 E-mail/courriel

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

Ponto de contacto 

Francês da RJECC

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 

no sentido de auxiliar uma Juíza Francesa na 

recolha de informação sobre a situação de um 

menor que se encontra a receber uma 

indemnização de França e sobre os 

procedimentos a adoptar tendo em vista a 

nomeação de um curador, que não tenha 

relações familiares com o menor, para gerir o 

remanescente da indemnização a partir da sua 

maioridade PT

Após análise foram prontamente recolhidos e fornecidos os 

esclarecimentos pretendidos. 16-03-2016 E-mail/courriel

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 Foram prontamente fornecidas as informações solicitadas 19-02-2016 E-mail/courriel

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
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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

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 Foram prontamente transmitidas as informações pretendidas. 7-03-2016 Tel

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 Foram prontamente transmitidas as informações pretendidas. 8-03-2016

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 Foram prontamente transmitidas as informações pretendidas. 10-03-2016 Tel

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
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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 Foram prontamente transmitidas as informações pretendidas. 15-03-016 Tel

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 ES

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 6-04-2016 E-mail/courriel

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
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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

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. 1-06-2017 E-mail/courriel

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

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/Téléco

pie

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/Téléco

pie

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
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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/Téléco

pie

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

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
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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

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
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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

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 20-06-2016 E-mail/courriel

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
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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

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
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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

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

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

Page 13



EJN-Civil | Portuguese Contact Point  Register - 2016

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

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
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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 apoio 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 Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 4-08-2016 Tel

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 Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 13-09-2016

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

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

Foi contactado o nosso congénere Francês solicitando o seu apoio. Após 

diversas insistências foram recolhidas e fornecidas as informações 

solicitadas 17-07-2017 E-mail/courriel

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
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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

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 Foram solicitados os elementos pretendidos. 18-10-2016 E-mail/courriel

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 Foram solicitados os elementos pretendidos.

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 Foram solicitados os elementos pretendidos.
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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 5-12-2016 E-mail/courriel

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. 21-09-2016 E-mail/courriel

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 Foram transmitidas as informações pretendidas. 12-10-2016 E-mail/courriel

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 Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 6-10-2016 E-mail/courriel

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. Foram transmitidas as informações requeridas 6-10-2016 E-mail/courriel

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
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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

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 Foram transmitidas as informações requeridas 11-10-2016 E-mail/courriel

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

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Madrid Foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 16-11-2016 E-mail/courriel

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 Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 19-10-2016 E-mail/courriel

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 Foram solicitados, recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 9-11-2016 E-mail/courriel

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
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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. 21-10-2016 E-mail/courriel

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

Foi solicitado o apoio do nosso congénere francês. Após algumas 

insistências foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 3-01-2017 E-mail/courriel

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

Page 19



EJN-Civil | Portuguese Contact Point  Register - 2016

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

Foi solicitado o apoio do nosso congénere Belga. Após algumas 

insistências foram recolhidos e fornecidos os elementos pretendidos. 21-02-2017 E-mail/courriel

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

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
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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

Foi solicitado o apoio do nosso congénere francês. Após algumas 

insistências foi solicitada a devolução do pedido sem cumprimento 9-03-2017 E-mail/courriel

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

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
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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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ANEXO II 

Estatísticas RJCPLP 



RJPLP 2016

Pedido 

n.º

Data de 

recebimento 

do pedido

País Requerente

Categoria da 

autoridade/pessoa 

requerente

Nome da autoridade requerente
Forma/meio 

do pedido Objecto/Assunto
Descrição Sumária País Contactado

Categoria da 

pessoa 

contactada

Nome da 

autoridade 

contactada

Resposta (opcional)

Data de 

resposta

----------------

Date of 

answer

Forma/meio 

de resposta

1 08-01-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Local Cível E-mail Obtenção de prova

Solicita informação sobre possibilidade de 

realização de colheita de prova por 

videoconferência através do Consulado de 

Portugal em Luanda Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 08-01-2016  E-mail

2 27-01-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Paredes, Inst. Central, Fam. 

Menores

Correio 

postal Citações e Notificações

Informação sobre estado de cumprimento 

Pedido de Citação expedido para 

Moçambique Moçambique

Ponto de 

Contacto

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 16-12-2016 E-mail

3 09-02-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Central Cível, J20 E-mail Obtenção de prova

Solicita informação sobre estado de 

cumprimento de um pedido de citação 

remetido para Angola Angola

Ponto de 

contacto Foram solicitadas as informações pretendidas.

4 06-04-2016 Portugal Profissão Jurídica Oficial de justiça E-mail Citações e Notificações

Solicita esclarecimentos  relacionados com 

a citação de pessoas em Angola e Timor-

Leste

Angola e Timor-

Leste Foram  transmitidas as informações pretendidas 06-04-2016 E-mail

5 11-04-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Central Cível, J1 E-mail Obtenção de prova

Solicita informação sobre possibilidade de 

realização de colheita de prova por 

videoconferência através do Consulado de 

Portugal em Luanda Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 11-04-2016  E-mail

6 07-06-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Juíza de direito

Correio 

postal Tutela de maiores

Solicita informação sobre a existência de 

convenção com Angola que dispense o 

reconhecimento de decisões em matéria 

de tutela de maiores de idade Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 07-06-2016 Telefone

7 20-07-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Oficial de justiça Telefone Citações e Notificações

Solicita informação sobre possibilidade de 

ser realizada citação de uma empresa com 

sede em Luanda, Angola, por via postal Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 20-07-2016 Telefone

8 27-09-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Oficial de justiça

Correio 

postal Obtenção de prova

Solicita esclarecimentos  relacionados com 

a obtenção de prova em Luanda, Angola 

(pedido de certidões comerciais e prediais) Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 27-09-2016 E-mail

9 23-11-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa-Família MP - 

Correio 

postal Obtenção de prova

Solicita esclarecimentos  relacionados com 

a obtenção de prova em Angola Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 24-11-2016 E-mail



 

 

 

 

ANEXO III 

Estatísticas IberRede 



IBER-REDE 2016

Pedido 

n.º

Data de 

recebimento 

do pedido

País Requerente

Categoria da 

autoridade/pesso

a requerente

Nome da autoridade requerente
Forma/meio 

do pedido Objecto/Assunto
Descrição Sumária País Contactado

Categoria da 

pessoa 

contactada

Nome da 

autoridade 

contactada

Resposta (opcional)

Data de 

resposta

----------------

Date of 

answer

Forma/meio 

de resposta

1 09-01-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Famalicão, Família e Menores Telefone

Responsabilidades 

parentais

Informação sobre reconhecimento de 

decisão em matéria de responsabilidades 

parentais Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 27-01-2016 E-mail

2 12-01-2016 Portugal Advogado Telefone Outros

Informação sobre paradeiro de cidadão 

português ausente em parte incerta no 

Brasil Brasil

Só as autoridades judiciais e administrativas, os membros da 

Rede e os Pontos de Contacto dos demais Estados Comunidade 

Ibero-americana de Nações possuem a faculdade de formular 

perguntas directas e concretas aos Pontos de Contacto 12-01-2016 Telefone

3 02-02-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Central Cível, J1 Telefone Citações e notificações Informação sobre citação no Panamá Panamá Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 02-02-2016 E-mail

4 18-02-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Central Cível, J2 Telefone Obtenção de prova

Informação sobre obtenção de prova no 

Brasil Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 18-02-2016 E-mail

5 26-02-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Santa Cruz, Instancia genérica E-mail Obtenção de prova

Informação sobre obtenção de prova por 

videoconferência no Brasil Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 26-02-2016 E-mail

6 29-02-2016 Portugal Particular Telefone Outros

Informação sobre reconhecimento de grau 

académico em Portugal Brasil

Só as autoridades judiciais e administrativas, os membros da 

Rede e os Pontos de Contacto dos demais Estados Comunidade 

Ibero-americana de Nações possuem a faculdade de formular 

perguntas directas e concretas aos Pontos de Contacto 29-02-2016 Telefone

7 19-04-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Local Cível, J2 Telefone Obtenção de prova

Informação sobre obtenção de prova por 

videoconferência no Brasil Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 27-04-2016 E-mail

8 28-04-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Lisboa, Inst. Central, Fam. e 

Menores E-mail

Responsabilidades 

parentais

Esclarecimentos relacionados com um 

pedido de regresso de menor residente em 

Portugal para o Brasil Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 28-04-2016 E-mail

9 03-05-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Local Cível, J4 Telefone Citações e notificações Informação sobre citação no Equador Equador Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 03-05-2016 E-mail

10 10-05-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Local Cível, J12 Telefone Citações e notificações Informação sobre citação no Brasil Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 10-05-2016 E-mail

11 12-05-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Central Cível, J14

Correio 

postal Obtenção de prova 

Solicita o apoio do PC na recolha de 

informação sobre o estado de 

cumprimento de um pedido remetido às 

autoridades brasileiras Brasil

Ponto de 

Contacto 

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 13-05-2016 E-mail

12 20-05-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Oficial de Justiça E-mail Citações e notificações Informação sobre notificação no Chile Chile

Ponto de 

Contacto 

Ministério da 

Justiça Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 15-06-2016 E-mail

13 17-06-2016

Republica 

Dominicana

Ponto de 

Contacto E-mail Citações e Notificações

Informação sobre notificação electrónica 

em Portugal Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 17-06-2016 E-mail

14 24-06-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa, Inst. Central Cível, J24

Correio 

postal Obtenção de prova 

Solicita o apoio do PC na recolha de 

informação sobre o estado de 

cumprimento de um pedido de perícia 

médico-legal remetido às autoridades 

brasileiras Brasil

Ponto de 

Contacto 

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 29-06-2016 E-mail

15 04-07-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Santarém, Inst.Central, Sec. 

Trabalho Telefone Citações e notificações Informação sobre citação na Colômbia Colômbia Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 04-07-2016 E-mail

16 05-08-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Conservatória do Registo Civil de 

Braga E-mail

Informação sobre Direito 

Estrangeiro

Informação sobre Direito Sucessório 

Brasileiro Brasil

Ponto de 

Contacto 

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 11-10-2016 E-mail

17 25-10-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Setúbal, Inst. Central Cível, J1 E-mail Obtenção de prova

Solicita o apoio do PC na recolha de 

informação sobre o estado de 

cumprimento de um pedido de perícia 

médico-legal remetido às autoridades 

brasileiras Brasil

Ponto de 

Contacto 

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 25-10-2016 E-mail

18 22-11-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Faro - Família MP - Portimão E-mail Obtenção de prova

Informação sobre obtenção de prova no 

Brasil Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 27-12-2016 E-mail

19 28-11-2016 Portugal

Autoridade 

Central DGRSP, IP E-mail

Responsabilidades 

parentais

Solicita o apoio do PC na recolha de 

informação sobre o estado de 

cumprimento de um pedido remetido às 

autoridades Venezuelanas solicitando o 

cumprimento do art. 16.º da Convenção da 

Haia sobre o Rapto internacional de 

Menores Venezuela

Autoridade 

Central

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 29-11-2016 E-mail

20 21-12-2016 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Inst. Central Cível Telefone Citações e notificações Informação sobre citação no Panamá Panamá Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 21-12-2016 E-mail


