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No espaço da União, a partir de 18 de Janeiro de 

2017 passaram a aplicar-se novas regras proces-

suais europeias: o procedimento cautelar europeu 

de arresto de contas bancárias criado pelo Regula-

mento (UE) Nº 655/2014. 

Com este novo procedimento aumenta para quatro 

o número de formas processuais europeias (título 

executivo europeu; injunção de pagamento euro-

peia; acção europeia de pequeno montante; e ago-

ra arresto europeu de contas bancárias). 

O recuo do direito nacional a favor da extensão do 

direito da União a áreas que até agora não esta-

vam inteiramente reguladas ocorre numa época 

em que a  realidade submetida ao julgamento dos 

tribunais é cada vez mais indeterminada e instável, 

requerendo normas também elas indeterminadas. 

As formas de processo europeu constituem um 

desafio para os Juízes nacionais que  têm de recor-

rer à discricionariedade, à flexibilidade e sobretudo 

à prudência quando têm de aplicar conjuntamente 

o direito da União e o direito nacional. 

É neste contexto que os pontos de contacto desen-

volvem o seu trabalho cuja prioridade consiste em 

facilitar a aplicação pelos Tribunais nacionais dos 

instrumentos legais internacionais. 

Comum às três redes de cooperação judiciária  

das quais sou ponto de contacto — RJE Civil, Iber-

Rede e Rede Judiciária da CPLP — é a necessidade 

de tecer relações de confiança e reciprocidade com 

os pontos de contacto de outros Estados, com os 

juízes nacionais e estrangeiros, com as autoridades 

centrais ou com outros membros da rede. Só as-

sim é possível criar canais de comunicação, ultra-

passar a barreira da língua, conciliar culturas judi-

ciárias diversas e agilizar os processos transfron-

teiriços em benefício dos cidadãos. 

Os pontos de contacto têm autorização legal 

para receber e fornecer informação e para  a trans-

ferir legitimamente para outro Estado  sempre que 

tal se mostre necessário à execução de um pedido 

de cooperação judiciária ou à aplicação de um ins-

trumento legal internacional. Essa autorização le-

gal resulta, respectivamente, em cada uma das 

redes, da Decisão do Conselho Nº 2001/470/CE 

alterada pela Decisão do Conselho Nº 568/2009/

CE, que cria a RJE Civil (doravante a Decisão que 

criou a RJE Civil), do Acordo Internacional que cria 

a IberRede feito em Cartagena de Índias em 29 de 

Outubro de 2014 e do Acordo Internacional que 

cria a Rede Judiciária da CPLP, feito na  Praia em 

Novembro de 2005. 

No espaço da Rede Judiciária da CPLP, para 

permitir o envio das cartas rogatórias directamente 

do Tribunal de um Estado para o Tribunal de outro 

Estado, sempre que isso está previsto nos acordos 

de cooperação em vigor, o projecto de um Atlas 

Judiciário em matéria civil, iniciado pelo ponto de 

contacto de Portugal, prosseguiu e foi colocado 

online para teste. Isto apenas foi possível  graças 

ao apoio da secretária-geral, ao contributo dos res-

tantes pontos de contacto da  Rede Judiciária da 

CPLP, da DGAJ, da DGPJ e do IGFEJ IP, e em parti-

cular ao empenho do Conselho Superior da Magis-

tratura de Portugal, cuja divisão informática desen-

volveu esta ferramenta tão útil para facilitar a coo-

peração directa entre Tribunais de vários Estados. 

Na IberRede há ainda muito por fazer para dispo-

nibilizar num site, de fácil acesso a juízes e funcio-

nários, os contactos das autoridades a quem se 

deve enviar uma carta rogatória, os formulários 

multilingues, as convenções em vigor. 

O diálogo constante com a Comissão Europeia, 

com a secretaria da IberRede (na COMJIB) e com a 

secretaria da Rede Judiciária da CPLP (na DGPJ), 

facilita a intervenção paritária de todos os Estados 

Membros na busca de soluções exequíveis em cada 

um destes espaços de cooperação judiciária.  

No plano nacional, prossegui com agrado a cola-

boração com o CEJ na formação de magistrados 

em matéria de cooperação judiciária civil. 

O apoio do Conselho Superior da Magistratura, a 

dedicação da minha equipa, a confiança que depo-

sitam em mim os membros nacionais da RJE Civil e 

o trabalho conjunto que tenho desenvolvido com 

tantos  pontos de contacto, juízes, autoridades  

centrais e associações profissionais, quer nacio-

nais, quer estrangeiros, são para mim um incenti-

vo para responder aos 

novos desafios do pró-

ximo ano. 

 

 

 

 

Paula Pott 
Juiz Desembargadora  

                           

Ponto de Contacto de Portugal  

RJE Civil - IberRede - Rede 

Judiciária da CPLP 

Mensagem Inicial 
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PEDIDOS DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO 

ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS...PARA SE TER UMA IDEIA  

DA ACTIVIDADE DO PONTO DE CONTACTO  

Em 2017 o ponto de contacto recebeu um total de 316 pedidos no espaço geográfico da RJE Civil, 

assim distribuídos:  235 pedidos de cooperação (214 originários de Tribunais portugueses e 21 

originários de Tribunais estrangeiros), 49 pedidos de informação em que não foi necessária a coo-

peração com o Tribunal de outro Estado Membro e 32 pedidos envolvendo um Estado Membro e 

um Estado terceiro. 

Os dezasseis Estados Membros envolvidos nos pedidos de cooperação acima mencionados fo-

ram: Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Itália, Suécia, Áus-

tria, Holanda, Lituânia, Dinamarca, Polónia, Hungria e Roménia. 

Os  terceiros Estados envolvidos foram: Suíça, Estados Unidos, Malawi, Brasil, Canadá, Islândia, 

China (Macau), Ucrânia, Austrália, Tailândia e Andorra. 

Os três Regulamentos mais usados pelos Tribunais continuam a ser o de obtenção de prova, o 

das citações e o das responsabilidades parentais como mostram as estatísticas da página 6. 

Na IberRede foram tramitados 17 pedidos e na Rede Judiciária da CPLP 7 pedidos, estando o 

Brasil contabilizado em ambas as redes nos quadros estatísticos anexos no final. 

Pedidos de informação e cooperação na RJE Civil 

Os gráficos que se seguem (páginas 5 a 7), contêm os números mais significativos e foram retira-

dos do relatório que apresentei à Comissão Europeia sobre a actividade do ponto de contacto de 

Portugal na RJE Civil em 2017 (daí estarem legendados em inglês).  

6,65% 

214 

21 

49 

32 

Total  EU 316 

 

67,72% 

15,51% 

10,13% 
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS EM 2017 

A equipa do ponto de contacto em 2017 era composta por três pessoas: 

 

 O ponto de contacto (Juiz Desembargadora) — Paula Pott 

 Um assessor jurídico (Oficial de Justiça) — César Melo 

 Uma assessora administrativa (Oficial de justiça) — Marisa Martins.  

 

As instalações situam-se no Conselho Superior da Magistratura, que na presente data mudaram 

para a Rua Duque de Palmela nº 23, 1250-097, Lisboa. 

A equipa do ponto de contacto acumula funções em três redes de cooperação judiciária em  

matéria civil e comercial: A RJE Civil, a IberRede e a Rede Judiciária da CPLP. 

Além do trabalho das redes que lhe compete, a equipa do ponto de contacto colabora com o CSM 

na organização de encontros internacionais (encontro da Rede Europeia de Conselhos Superiores 

de Justiça), conferências (conferência comemorativa dos quarenta anos do CSM, sobre a media-

ção) e projectos europeus (ECLI-PT). 

 
 

DESPESA EM 2017 
 

Ajudas de custo  2 650,58€ 

Transporte, estadia, 

vacinas 

 2 087,34 

Salário bruto  125 735,02€ 

Salário liquido  78 126,69€ 

TOTAL  

Incluindo salários/sem 
custos indirectos 

 130 472,94€ 
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ORGANIZAÇÃO DA RJE CIVIL NO PLANO NACIONAL 

Portugal designou um único ponto de contacto para a RJE Civil, um juiz nomeado pelo CSM em resultado de um protocolo 

celebrado entre o CSM e o MJ. Na IberRede e na Rede Judiciaria da CPLP, onde também exerço funções, existem, além do 

ponto de contacto nomeado pelo CSM, pontos de contacto nomeados pela PGR e pelo MJ. A minha nomeação teve lugar em 

2014 por um período inicial de três anos e foi renovada em 2017 por igual período. 

A Decisão que criou a RJE CIVIL prevê a organização de uma rede nacional de suporte à actividade do ponto de contacto da 

qual fazem parte autoridades nacionais com responsabilidades na aplicação dos instrumentos de justiça civil da União. 

OS MEMBROS NACIONAIS DA RJE CIVIL 
 

 

1.  Direcção Geral da Política de Justiça (DGPJ) - Ministério da Justiça 

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

3.  Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) - Ministério da justiça  

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

5.  Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ IP) - Ministério da justiça  

6.  Conselho dos Julgados de Paz – Ministério da Justiça 

7.  Instituto da Segurança Social (ISS IP) - Ministério do Trabalho e da Segurança Social  

8.  Comissão de protecção às vítimas de crimes (CPVC) - Ministério da justiça  

9.  Ordem dos Advogados (OA) 

10.  Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE) 

11.  Ordem dos Notários (ON) 

12.   Juiz da Rede Internacional de Juízes da Haia * NOVO: membro da rede nacional desde 2017 
 

 

AS AUTORIDADES CENTRAIS 
 

 DGAJ  
 

 Regulamento (CE) Nº 4/2009 (alimentos) 

 Regulamento (CE) Nº 1393/2007 (citações) 

 Regulamento (CE) Nº 1206/2001 (obtenção de prova) 

 Convenção da Haia de 1965 (citações) 

 Convenção da Haia de 1970 (obtenção de prova) 

 Convençao da Haia de 2007 (alimentos) 

 Convenção de Nova Iorque de 1956 (alimentos) 

 
 DGRSP 

 

 Regulamento (CE) Nº 2201/2003 (divórcio  e responsabilidades parentais) 

 Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do rapto internacional de crianças 

 Convenção da Haia de 1996 (responsabilidades parentais e medidas de protecção de menores) 

  
 ISS IP 

 

 Directiva 2003/8/CE (apoio judiciário) 
 

 CPVC 
 

 Directiva 2004/80/EC (indemnização das vítimas de crimes) 

 
PGR * NOVO: autoridade central desde 2017 

 Convenção da Haia de 2000 (protecção de adultos vulneráveis) 

 
Outras autoridades às quais foram atríbuídas pelo Ministério da Justiça  

competências previstas nos Regulamentos: 
 
IRN IP - competência para a emissão do CSE ao abrigo do Regulamento (UE) 650/2012 (sucessões). 
OSAE - autoridade de informação, execução e notificação ao abrigo do Regulamento 655/2014 (arresto europeu 
de contas bancárias). 
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MECANISMOS DE COORDENAÇÃO: REUNIÕES 

REUNIÕES TRIMESTRAIS COM OS MEMBROS NACIONAIS 
 

Organização: 

 

Data e agenda: 

 

Participantes: 

Ponto de contacto 26.1.2017 
 
9ª reunião trimestral 
 
Agenda 
 

 A proposta de Directiva sobre a Insolvência. 

 Métodos de pagamento das custas a partir do es-

trangeiro. 

 Operacionalidade do Regulamento que cria o ar-

resto europeu de contas bancárias. 

 Obtenção de relatórios sociais em processos 

transfronteiriços. 

 Dados estatísticos sobre a aplicação dos instru-

mentos de cooperação civil. 

Ponto de contacto 
 
Representantes dos 
doze membros  
nacionais da RJE Civil 

Ponto de contacto 17.5.2017 

10ª reunião trimestral 

Agenda 

 Directiva da interconexão de registos comerciais: 
o IGFEJ IP não executou as adaptações tecnológi-
cas previstas por falta de recursos; para ultrapas-
sar essa dificuldade, o IRN IP concorreu a fundos 
europeus; o projecto será executado em parte por 
uma empresa privada, em parte pelo IGFEJ IP, 
parceiro no projecto. 

 Regulamento Insolvência: não existe legislação 

interna a criar um registo de insolvência; os ele-

mentos cujo registo é exigido pelo Regulamento 

Insolvência são recolhidos pelo Citius e de consul-

ta pública; as adaptações tecnológicas necessá-

rias à interconexão dos registos de insolvência 

ainda não foram executadas. 

 Atlas Judiciário Europeu em matéria civil e comer-

cial: o IGFEJ IP, a DGAJ e a DGPJ têm colaborado 

para encontrar a melhor solução para facilitar a 

pesquisa dos tribunais portugueses tendo em con-

ta as sucessivas alterações ao mapa judiciário na-

cional. 

 Mediação familiar: a DGPJ vai proceder a um in-

quérito para colher a opinião dos juízes e de ou-

tros profissionais sobre as melhorias a fazer no 

sistema público de mediação. 

Ponto de contacto 

Representantes dos 
doze membros  
nacionais da RJE Civil 
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REUNIÕES TRIMESTRAIS COM OS MEMBROS NACIONAIS  

Organi- Data e agenda: Participantes: 

Ponto de  

contacto 

2.10.2017 
 
11ª reunião trimestral 
 
Agenda: 
 

 O novo Regulamento Geral da Protecção de dados pessoais 

 Regulamento que cria o arresto europeu de contas bancárias: 

a DGPJ vai actualizar a informação constante do portal euro-

peu de justiça sobre os tribunais competentes; o ponto de 

contacto organizará uma reunião restrita com a OSAE, a 

DGPJ, o IGFEJ IP e o CSM para: ultrapassar as dificuldades 

práticas que têm surgido em pedidos de informação bancária; 

prever soluções para as dificuldades que surgirão nas fases 

de execução da decisão, dos pedidos de revisão, e dos recur-

sos; ponderar a possibilidade de inserção no Citius dos for-

mulários que  devem ser usados pelo tribunal; prever a reco-

lha dos elementos estatísticos obrigatórios previstos no Regu-

lamento, através do Citius. 

 I-support (transmissão electrónica de pedidos transfronteiri-

ços de cobrança de alimentos): estado do projecto piloto. 

 Regulamento das sucessões: a DGPJ informou a Comissão 

Europeia que o IRN IP é a autoridade competente para emitir 

o CSE em Portugal; contrariamente ao que resulta do Regula-

mento não foi adoptada nenhuma disposição legal nacional 

que o preveja;  seria vantajoso aproveitar essa ocasião para  

adaptar o regime de recurso judicial das decisões do conser-

vador às exigências do Regulamento; o IRN IP elaborou uma 

proposta legislativa sobre estas questões; os Notários, que 

aplicam o Regulamento nos processos de inventário, têm difi-

culdade, tal como os Tribunais, em recolher estatísticas sobre 

o sentido das decisões sobre competência e lei aplicável dada 

a impossibilidade da sua recolha automática e a necessidade 

de dispor de recursos humanos especializados para o faze-

rem; a ON vai analisar que dados estatísticos é possível reco-

lher com recurso à plataforma electrónica de apoio à activida-

de dos Notários que lidam com processos de inventário. 

 Criação de uma lista de tradutores e intérpretes em casos 

transfronteiriços: a DGAJ pediu a opinião dos membros nacio-

nais sobre o método  a adoptar para criar uma lista de tradu-

tores oficiais e de intérpretes para disponibilizar aos tribunais 

em processos transfronteiriços; os membros fizeram algumas 

sugestões; a DGAJ iniciará a implementação desse projecto. 

 O Juiz da Rede de Juízes da Conferência da Haia apresentou o 

guia sobre comunicações directas entre juízes de família ela-

borado pela conferência da Haia. 

 

Ponto de contacto 
 
Representantes dos 
doze membros naci-
onais da RJE Civil 
 
Chefe do gabinete 
de Apoio ao Vice 
Presidente e Mem-
bros do CSM 
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REUNIÕES RESTRITAS COM OS MEMBROS NACIONAIS 

 

Organizada por: 

 

Data e agenda:: 

 

Participantes: 

DGPJ 11.1.2017 

Mediação. 

Medidas para facilitar o recurso ao sistema 

público de mediação familiar por parte dos 

Tribunais de Família e Menores. 

 

Ponto de contacto 

DGPJ (que gere os sistemas 

públicos de mediação) 

Conselho dos Julgados de 

Paz 

IGFEJ IP 8.2.2017 

Disponibilizar no Citius os formulários dinâmi-

cos para fazer pedidos de cooperação previs-

tos nos Regulamentos. 

Disponibilizar meios de pagamento de custas 

a partir de outro Estado Membro. 

Adaptações técnicas para criar um registo de 

insolvência como prevê o Regulamento 

2015/848 (Insolvência). 

 

Ponto de contacto 

IGFEJ IP 

Ponto de contacto 15.2.2017 

Dificuldades práticas na aplicação do Regula-

mento 655/2014 (arresto europeu de contas 

bancárias). 

Ponto de contacto 

OSAE (autoridade de infor-

mação, execução e notifica-

ção indicada por Portugal 

para exercer as atribuições 

previstas no Regulamento 

655/2014) 

Ponto de Contacto 21.2.2017 

Redacção de um folheto informativo destina-

do ao público, aos Juízes e a outros profissio-

nais forenses, sobre as diferenças entre a 

mediação familiar e a audição técnica especi-

alizada. 

Ponto de contacto 

DGPJ  

ISS IP  

Ponto de contacto 15.3.2017 

Criação pelo ponto de contacto, com a cola-

boração do CSM e da DGAJ, de uma ferra-

menta informática livremente acessível com 

informação prática sobre o modo de requerer 

uma videoconferência transfronteiriça dispo-

nível em https://videocivil.csm.org.pt/ 

Ponto de contacto 

DGAJ 
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REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Organizadas por. Data e agenda: Participantes: 

Gabinete da Ministra 

da Justiça 

11.4.2017 

Crianças refugiadas e 

menores não acompa-

nhados — prevenir o tráfi-

co de crianças. 

Ministra da Justiça 

Ponto de contacto 

Ponto de contacto 

Gabinete da Secretária 

de Estado da Justiça 

8.5.2017 

Identificar as actividades na 

área da justiça que podem 

beneficiar de Fundos eu-

ropeus. 

Ponto de contacto 

Coordenadora do MJ para a aplica-

ção de fundos europeus na área da 

justiça 

Gabinete da Secretária 

de Estado Adjunta e 

da Justiça 

22.5.2017 

Crianças refugiadas e 

menores não acompa-

nhados — prevenir o tráfi-

co de crianças. 

Ponto de contacto 

Chefe de Gabinete da Secretária de 

Estado Adjunta e da Justiça; Direc-

tor Geral da DGRSP; vogal do Con-

selho Directivo  ISS IP 

REUNIÕES COM GRUPOS DE TRABALHO NACIONAIS 

Organizadas por: Data e agenda: Participantes: 

Secretaria de Estado 

para a Igualdade e 

Cidadania 

 24.2.2017 

 7.4.2017 

 2.5.2017 

 21.7.2017 

Recolocação/

reinstalação de menores 

refugiados — da Grécia 

para Portugal no quadro le-

gal da União 

Chefe de Gabinete da Secretária de Estado pa-

ra a Igualdade e Cidadania, ponto de contacto 

ISS IP, DGRSP, Instituição de acolhimento de 

menores, Comissão Nacional de Promoção dos 

Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, 

Confederação Nacional das Instituições de Soli-

dariedade, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Procuradoria Geral da República, Ministério da 

Educação, Casa de Acolhimento para crianças 

refugiadas/Conselho português para os refugi-

ados 

Ponto de contacto  5.6.2017 

 26.10.2017 

Redacção do  guia sobre 

como obter um relatório 

social em processos 

transfronteiriços dirigido 

aos técnicos sociais e profis-

sionais forenses por ocasi-

ão da comemoração do 

dia Europeu da justiça 

Ponto de contacto  

ISS IP, DGRSP, DGPJ, OA 
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REUNIÕES COM OUTRAS AUTORIDADES 

Organizadas por: Data e agenda: Participantes: 

ISS IP 6.4.2017 

Crianças refugiadas e menores não acompanhados — faci-

litar a integração em Portugal de imigrantes menores. 

ISS IP 

Ponto de contacto 

Conselho Superior da 

Magistratura 

Juízo de Família e Me-

nores de Setúbal 

21.4.2017 

Imigrantes menores: avaliar o grau de adequação dos 

procedimentos nacionais para proteger os menores não 

acompanhados provenientes de países situados fora do 

espaço Schengen. 

Gabinete de Apoio ao Vice 

Presidente e Membros do 

CSM, ponto de contacto,  

magistrados do Juízo de 

Família e Menores de Setú-

bal, técnicas do ISS IP, 

inspectores do SEF e re-

presentante do Ministério 

da Administração Interna 

ISS IP 28.4.2017 

Crianças refugiadas e menores não acompanhados — faci-

litar a integração em Portugal de imigrantes menores. 

ISS IP, ponto de contacto,  

Gabinete de Apoio ao Vice 

Presidente e Membros do 

CSM, Casa de Acolhimento 

para crianças refugiadas/

Conselho português para 

os refugiados 

Conselho Superior da 

Magistratura 

23.5.2017 

Crianças refugiadas e menores não acompanhados: como 

conciliar o processo administrativo de asilo com o proces-

so judicial destinado a suprir a impossibilidade de exercí-

cio das responsabilidades parentais. 

A intervenção obrigatória dos Tribunais de Família e Me-

nores e do ISS IP em casos de menores não acompanha-

dos. 

Conselho Superior da Ma-

gistratura, ponto de con-

tacto, juízes presidentes e 

juízes de Família e Meno-

res das Comarcas de Lis-

boa e limítrofes 

Ministério dos  

Negócios Estrangeiros 

12.9.2017 

Como pode o Ministério Público proceder à cobrança de 

custas noutro Estado Membro: instrumentos legais inter-

nacionais aplicáveis ao reconhecimento, executoriedade e 

execução de decisões sobre custas em matéria civil e co-

mercial. 

Ponto de contacto, Procu-

radoria Geral da República, 

Ministério dos Negócios 

Estrangeiros 

Ponto de contacto 

Reunião  solicitada 

pelo CESIS-Centro de 

Estudos para a Inter-

venção Social 

24.11.2017 

Sugestões de trabalho para o projecto ELFOS co-

financiado pela União Europeia no contexto do Programa 

da Justiça. 

Como dar formação específica  a tutores, pessoas de con-

fiança ou famílias de acolhimento para receberem crianças 

refugiadas, cujos progenitores não podem exercer as res-

ponsabilidades parentais devido a distúrbios ocorridos no 

seu país de origem. 

Ponto de contacto 

CESIS 
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FORMAÇÃO VISIBILIDADE E DIVULGAÇÃO 

Colaboração com o Centro 

de Estudos Judiciários 

Em 2017 o ponto de contacto   

colaborou com o CEJ como 

docente da disciplina de 

cooperação judiciária civil do 

32º curso de formação 

teórico prática de 

magistrados 

FORMAÇÃO DE JUÍZES 

NACIONAIS  

 

 Distribuição pelos Tribunais 

nacionais de 750 posters 

“Precisa de Ajuda num processo 

transfronteiriço”. 

 Convites para os Juízes 

nacionais participarem nas 

reuniões de Pontos de 

Contacto da RJE Civil de 2 de 

Março, 20 de Abril, 12 e 13 de 

Junho, 5 de Outubro, e 30 de 

Novembro e 1 de Dezembro, de 

2017. 

 Divulgação pelos Juízes e 

profissionais forenses  do início 

da aplicação do Regulamento 

655/2014 - arresto europeu de 

contas bancárias. 

 Distribuição pelos auditores 

de justiça do 32º curso do 

CEJ do Guia da RJE Civil sobre 

disputas laborais internacionais. 

 Divulgação pelos Juízes de 

Família e Menores de uma 

lista de instrumentos legais da 

UE aplicáveis à protecção de 

crianças refugiadas e menores 

não acompanhados. 

 

 

ENVOLVER OS JUÍZES NACIONAIS NA 

ACTIVIDADE DA  

RJE CIVIL 

O assessor jurídico do ponto de contacto em 

colaboração com a DGAJ, deu formação em 

vários Tribunais de Comarca do país, sobre a 

utilização da ferramenta informática  

https://videocivil.csm.org.pt/ 

Esta ferramenta destinada aos Tribunais e em 

particular aos oficiais de justiça, reúne toda a 

informação e os formulários necessários para 

pedir uma videoconferência no estrangeiro. 

 FORMAÇÃO DE 

OFICIAIS DE 

JUSTIÇA  
OBTENÇÃO DE PROVA 

TRANSFRONTEIRIÇA  
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DIVULGAR O ACQUIS COMMUNAUTAIRE 

MENSALMENTE, EM CADA NEWSLETTER O PONTO DE CONTACTO RESUME UM ACÓRDÃO DO TJUE. 
 A newsletter é distribuída online pelos juízes nacionais. 

O SÍTIO INTERNET DO PONTO DE CONTACTO www.redecivil.csm.org.pt 
CONTÉM INFORMAÇÃO PARA OS TRIBUNAIS, PROFISSIONAIS FORENSES, CIDADÃOS E EMPRESAS.   
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CONTACTOS E TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM PROFISSIONAIS   

No plano nacional e internacional 

 

 

Projecto UE JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6869  
Formação para oficiais de justiça na União - Conferência  de encerramento 24.2.2017 

Oradora  
 

 
Universidade de Valencia, Espanha, Faculdade de Direito  

Seminário sobre a fixação da indemnização por danos causados por cartéis ou abuso de posição 
dominante, previstos na Directiva 2014/104/UE - 9, 10 e 11 de Março de 2017 

 
 

Instituto da segurança Social 
Conferência sobre a audição da criança e mecanismos alternativos de resolução de litígios familiares 

- 13.3.2017  
Moderadora  

 
 

European Land Registry Association 
16 e 17 de Março de 2017 - O certificado sucessório europeu  

 Oradora 
 

 
Instituto dos Registos e do Notariado 

Centro de Estudos Notariais e Registais e Colegio de Registradores de España  
Seminário sobre o novo Regulamento Geral da Protecção de Dados Pessoais - 3.5.2017  

Moderadora 
 
 

VII Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução - 23.6.2017 
Regulamento que cria o arresto europeu de contas bancárias 

Oradora 
 

 
European Land Registry Association 

O Regulamento 650/2012 (Sucessões) e o registo da propriedade - 28 e 29 de Setembro de 
2017   

Oradora 
 
 

Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça 
Formação de administradores de insolvência - Regulamento 2015/848 (insolvência) - 16 e 17 de 

Novembro de 2017  
Oradora 

 
 

Recepção de delegações de juízes estrangeiros no CSM 
 

 Visita da comitiva de Juízes Brasileiros - 19.6.2017 

 Visita da comitiva de Juízes da letónia - 4.9.2017 

 Visita da comitiva de Juízes de Timor leste - 14.11.2017 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A minha actividade na RJE Civil 

Sendo eu o único ponto de contacto indicado 

por Portugal para a RJE Civil estive presente 

em todas as reuniões desta rede realizadas 

em 2017: a 15ª reunião anual; o fórum de 

Juízes; a 64ª reunião de pontos de contacto;  

a 5ª reunião bilateral entre autoridades cen-

trais para cobrança de alimentos; a 65ª reu-

nião de pontos de contacto; a 11ª reunião bi-

lateral de autoridades centrais para o regula-

mento Bruxelas IIa; as 66ª e 67ª reuniões de 

pontos de contacto. 

Na RJE Civil presido ao grupo de trabalho para 

a operacionalização do artigo 66(5) do Regu-

lamento Sucessório cujos trabalhos estão na 

fase final: foi redigido o questionário para 

uma  ficha informativa que, uma vez respon-

dida e publicada no Portal Europeu de Justiça, 

permitirá às autoridades que emitem o CSE 

obterem informação sobre as entidades que, 

em cada EM, detêm o registo de factos ou do-

cumentos relevantes para a emissão do CSE, 

consoante a finalidade deste. Adicionalmente 

participei noutros dois grupos de trabalho da 

EJN Civil: o GT sobre a visibilidade da rede e 

o GT sobre recolha de estatísticas acerca da 

aplicação dos instrumentos de justiça civil. 

Em 2017, o Juiz Harry Witsiers, ponto de con-

tacto da Holanda, Estado com o qual Portugal 

mantém uma cooperação estreita, cessou fun-

ções na RJE Civil.  

 

O secretário da RJE Civil, Stephan Matyk, 

também cessou funções. O esforço que fez 

para fortalecer a rede e o trabalho de equipa 

que desenvolveu com os pontos de contacto 

de todos os EMs foram notáveis, levando o 

Conselho em mais do que uma ocasião, a re-

conhecer que a monitorização da actividade 

dos tribunais nacionais levada a cabo pelos 

pontos de contacto é um elemento importante 

a levar em conta na revisão dos instrumentos 

legais da União.  

Agradeço a ambos o trabalho desenvolvido e 

deixo aqui uma palavra de boas vindas ao no-

vo secretário da RJE Civil, Hrvoje Grubisic. 

 

A minha actividade na IberRede e 

na Rede Judiciária da CPLP 

Acumulo funções como ponto de contacto em 

duas outras redes de cooperação judiciária. A 

IberRede, composta por 23 Estados situados 

na Europa, na América Latina e Caribe, e a 

Rede Judiciária da CPLP, composta por 8 Esta-

dos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bis-

sau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Prín-

cipe e Timor Leste.  

O Ministro Arkibel Benitez da Guatemala, se-

cretário geral da COMJIB, continuou a exercer  

por inerência as funções de secretário geral 

da IberRed em 2017. A Juiz Iracema Azevedo, 

de Angola, iniciou em 2017 o exercício do car-

go de secretária geral da Rede Judiciária da 

CPLP. Para ela os meus votos de muito êxito 

nessas funções e o compromisso de poder 

contar com o apoio do ponto de contacto de 

Portugal na promoção dos projectos da rede. 
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Do exemplo europeu retira-se que na integra-

ção regional há em regra um Estado que se 

assume como paymaster. 

Neste contexto, o secretariado da IberRede foi 

instalado na COMJIB em Madrid e o secretaria-

do da Rede Judiciária da CPLP, foi instalado na 

DGPJ, em Lisboa. 

Em ambos os casos, para dinamizar as 

redes mostra-se necessário lançar mão 

de ferramentas como um website actuali-

zado e com informação útil, um Atlas Ju-

diciário, reuniões periódicas entre pontos 

de contacto e reuniões bilaterais entre 

autoridades centrais. 

Um Atlas Judiciário em matéria civil, respecti-

vamente para cada uma das redes,  que facili-

te a transmissão de pedidos de cooperação e 

torne  as redes visíveis para os tribunais e 

úteis para os cidadãos seria vantajoso. Atra-

vés  dele Juízes e  oficias de justiça encontra-

riam facilmente os formulários para o envio 

das cartas rogatórias, a morada e contactos 

das entidades de destino e recomendações 

práticas de preenchimento e envio.  

Trata-se de  uma ferramenta essencial para 

acelerar a tramitação dos processos transfron-

teiriços.  

Em particular, o Atlas Judiciário da CPLP em 

matéria civil, está actualmente em fase de 

teste, já online.  

Foi uma iniciativa do ponto de contacto de 

Portugal, que  colheu o apoio dos pontos de 

contacto do grupo civil reunidos em Lisboa em 

2016. Além do contributo importante de todos 

eles, sem o apoio do CSM cuja divisão infor-

mática desenvolveu a ferramenta online, não 

teria sido possível concretizar este projecto. A 

DGPJ e a DGAJ participaram também activa-

mente no projecto.  

As estatísticas dos pedidos de assistência diri-

gidos ao ponto de contacto, recolhidas por 

mim, correspondem a uma minoria dos pro-

cessos que envolvem a área destas duas redes 

de cooperação.  

Devido à falta de visibilidade das redes, os tri-

bunais raramente recorrem à ajuda dos pon-

tos de contacto em caso de bloqueio ou demo-

ra.  

Embora não contabilizados, há muitos casos 

em que as cartas rogatórias ficam vários anos 

a aguardar ou acabam pura e simplesmente 

sem cumprimento, o que poderia ser evitado 

se as redes tivessem visibilidade junto dos 

operadores judiciários, e meios financeiros pa-

ra desenvolverem projectos adequados a faci-

litar a cooperação. 

Fazem falta na IberRede guias destinados aos 

profissionais, fichas informativas sobre direito 

nacional em certas matérias sensíveis como a 

cobrança de alimentos a menores.  

A manutenção da lista actualizada de pontos 

de contacto e um website actualizado são 

igualmente essenciais à celeridade da coope-

ração.  

Estes projectos dependem não só da participa-

ção dos pontos de contacto mas também do 

dinamismo  das secretarias gerais respectivas 

e do maior envolvimento dos Estados Mem-

bros no seu financiamento,  para poderem ser 

levados a bom termo.  

As reuniões periódicas e temáticas entre pon-

tos de contacto e as reuniões bilaterais regula-

res para resolver casos concretos, são igual-

mente ferramentas essenciais para aprofundar 

a integração. Sem as mesmas será muito difí-

cil obter benefícios concretos para os cidadãos 

e para as empresas envolvidas em processos 

transfronteiriços nestas áreas geográficas. 

Rafael Cauduro, detalhe dos murais no Supremo Tribunal de 

Justiça da Cidade do México. 
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O ATLAS JUDICIÁRIO EM MATÉRIA CIVIL  

da REDE JUDICIÁRIA DA CPLP 

Acessível em https://www.atlascplp.csm.org.pt/   

A cooperação judiciária civil entre os 

oito Estados Membros da Rede Judiciá-

ria da CPLP assenta essencialmente nos 

seguintes  acordos internacionais, cuja 

operacionalidade o Atlas visa facilitar:  

Acordo bilateral entre Angola e Portugal 

de 1995 (citação, obtenção de prova, reco-

nhecimento e execução de decisões alimen-

tares e reconhecimento e execução de ou-

tras decisões cíveis) 

Acordo bilateral entre Cabo Verde e Por-

tugal de 2003 (citação, obtenção de prova, 

reconhecimento e execução de decisões cí-

veis) 

Acordo bilateral entre Cabo Verde  e 

Portugal de 1982 (cobrança, reconheci-

mento e execução de decisões de alimen-

tos). 

Cabo Verde e Portugal são ainda parte na 

CNY56 (alimentos). 

Acordo bilateral entre a Guiné Bissau  e 

Portugal de 1988 (citação, obtenção de 

prova, reconhecimento e execução de deci-

sões alimentares e reconhecimento e execu-

ção de outras decisões cíveis) 

Acordo bilateral entre Moçambique  e 

Portugal de 1990 (citação, obtenção de 

prova, reconhecimento e execução de deci-

sões alimentares e reconhecimento e execu-

ção de outras decisões cíveis). 

Acordo bilateral entre Portugal e São 

Tomé e Príncipe de 1976 (citação, obten-

ção de prova, reconhecimento e execução de 

decisões cíveis). 

Acordo bilateral entre Portugal e São 

Tomé e Príncipe  de 1984 (cobrança, re-

conhecimento e execução de decisões de 

alimentos). 

Acordo bilateral entre Angola e Cabo 

Verde de 1978 (citação, obtenção de prova 

e revisão de sentenças). 

O Brasil e Portugal são parte na CH80 

(deslocação de crianças), na CH70 (obtenção 

de prova), na CH 2007 (alimentos) e na 

CNY56 (alimentos). 
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Uma criança de 13 anos de idade originá-

ria de Luanda, Angola, foi encontrada 

só, em Dublin, na Irlanda, em Dezem-

bro de 2016, tendo consigo apenas uma 

cópia do passaporte ... 

Em 2017, a autoridade central irlan-

desa para o Regulamento Bruxelas IIa  e 

para a Convenção da Haia de 1996, infor-

mou a sua congénere portuguesa, a 

DGRP, que a criança tinha sido acolhida 

numa instituição na Irlanda, onde tinha 

sido instaurado um processo para a sua 

protecção e solicitou informação sobre o 

paradeiro dos pais ou outros familiares 

da criança em Lisboa. 

A autoridade central portuguesa pe-

diu a minha assistência neste caso. 

 

Dos esforços coordenados feitos pe-

los membros da RJE Civil foi possível 

colher a seguinte informação com vista à 

localização dos pais da criança. 

Fora instaurado no Tribunal Distrital de 

Dublin o processo para proteger a crian-

ça. Nesse processo a criança manifestou 

vontade que as autoridades localizassem 

os seus pais  ou  familiares. Antes de ir 

para Dublin, a criança tinha viajado de 

Luanda para Lisboa com um visto turísti-

co.  Viajou com uma pessoa que detinha 

uma procuração para representar a crian-

ça em Portugal, assinada pelos progeni-

tores. Em Lisboa, a criança  frequentou a 

escola por algum tempo e morou com 

essa pessoa.  

 

“A tale  

Enquanto a criança morou em Lisboa  a 

mãe veio a Portugal visitá-la por um curto 

período e regressou a Angola. 

Quando foi encontrada em Dublin, a cri-

ança, ao ser ouvida, declarou que a pes-

soa com quem vivera em Lisboa tinha 

morrido. No entanto essa pessoa estava 

viva e tinha regressado a Angola. Os pais 

da criança residiam em Luanda, Angola.  

Na minha qualidade de ponto de con-

tacto da Rede Judiciária da CPLP per-

guntei ao meu congénere, Juiz do Tri-

bunal Provincial de Luanda, se ao abri-

go do direito nacional Angolano seria pos-

sível localizar e ouvir os pais do menor.  

Adicionalmente solicitei ao meu congéne-

re em Luanda que me informasse se as 

autoridades judiciais em Angola iriam 

adoptar alguma medida para pedir o re-

gresso da criança a Luanda.  

Esta informação foi pedida ao abrigo 

da Decisão que criou a Rede Judiciá-

ria da CPLP assinada  na  Praia, em 

Cabo Verde, em Novembro de 2005. 
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Angola não é parte da Convenção da Haia 

de 1980 (deslocação ilícita de crianças) e 

o pai da criança não solicitou o seu re-

gresso ao abrigo de outras normas. O au-

to de declarações do pai e demais in-

formação relevante foram-me enviados 

pelo Tribunal Provincial de Luanda. 

Reencaminhei esses elementos para 

o Tribunal Distrital de Dublin,  depois 

de os traduzir  para inglês atenta a sim-

plicidade dos textos e a urgência do pro-

cesso. Isto, através do ponto de contacto 

irlandês da RJE Civil e com conhecimento 

das autoridades centrais portuguesa e 

irlandesa e do Tribunal Provincial de Lu-

anda.  

 

Graças aos esforços complementares 

feitos pelos pontos de contacto e autori-

dades de ambas as redes — RJE Civil e 

Rede Judiciária da CPLP — o Tribunal ir-

landês pode levar em conta as 

declarações do progenitor antes de tomar 

uma decisão sobre a criança. Adicional-

mente a criança conseguiu manter con-

tactos telefónicos com os progenitors. 

Este caso, com o qual termino o 

relatório de 2017, ilustra claramente 

como  a colaboração mais estreita en-

tre as diferentes redes de cooperação 

judiciária em matéria civil permite 

obter resultados palpáveis na defesa 

dos direitos fundamentais, num espa-

ço cada vez mais alargado. 

No meu pedido, informei as autorida-

des judiciárias em Luanda que a res-

posta e os elementos que me trans-

mitissem seriam reenviados para as 

autoridades judiciárias irlandesas  ao 

abrigo do quadro legal no qual actua 

a RJE Civil (artigos 13, 20 e 54 do Re-

gulamento Bruxelas IIa relativo às res-

ponsabilidades parentais; artigos 5, 6 e 

15 da Convenção da Haia de 1996 sobre 

medidas de protecção de menores). 

Na sequência do meu pedido, o magistra-

do do Ministério Público do Tribunal Pro-

vincial de Luanda abriu um processo ad-

ministrativo no qual notificou os pais da 

criança para declarações. Compareceu 

apenas o pai e foi recolhido o seu de-

poimento. A mãe não compareceu. Ao 

prestar declarações o pai forneceu os 

seus contactos telefónicos e indicou a 

morada de cada um dos progenitors em 

Angola. Foi ouvido sobre a situação da 

criança e o seu futuro. 

À luz da lei nacional angolana o magis-

trado do Ministério Público representa os 

menores e pode abrir um processo ad-

ministrativo para recolha de prova com 

vista à instauração de um processo judi-

cial  para regular ou limitar o exercício 

das responsabilidades parentais. 

Após a tomada de declarações ao pro-

genitor não foi proposta nenhuma acção 

judicial relativamente à criança, no Tribu-

nal de Luanda. 

of  two cities” 
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ANEXOS:  

estatísticas das três redes  



RJE civil 2017

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

Cooperation 

MS Outgoing 

Cooperation 

MS Incoming 
Information 

Third 

Countries

Pays 

requé

rant

---------

-----

Requ

estin

g 

Coun

try

Category of the 

requesting 

authority/person

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

Catégorie de 

l'autorité/personn

e requérante

Nom de l’autorité 

requérante

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

---

Requesting 

authority's name

Forme/mo

yen 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 2-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Entroncamento - Juízos 

de Execução Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos sobre a possibilidade 

de se realizar a audição de uma testemunha 

residente em Espanha ES Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 2-01-2017 Tel Average (%) MS Total outgoing Total Incoming

PT 2 2-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

V. N. de Famalicão, 

Juízo Central, Sec. de 

Execução Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

possibilidade de ser solicitada uma penhora em 

França FR Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 3-01-2017 E-mail/courriel Outgoing 214 67,72 ES 47 2

PT 3 3-01-2017 1 PT Particular

E-

mail/courrie

l Others/Autres

Solicita informação relacionada com a 

possibilidade de realizar estágio profissional no 

Ponto de Contacto

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 4-01-2017 E-mail/courriel Incoming 21 6,65 FR 57 2

PT 4 5-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Guarda - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informação relacionada com os 

procedimentos a adoptar na instrução de um 

pedido de citação dirigido a Itália, nos termos do 

Regulamento 1393/2007 IT Após análise foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 6-01-2017 E-mail/courriel Inform. 49 15,51 BE 10 1

PT 5 5-01-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

aplicação do Regulamento 1215/2012

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 6-01-2017 E-mail/courriel Third C. 32 10,13 LU 6 5

PT 6 6-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale Ovar, Juízo Local Cível

Normal 

post/poste

Substantive civil and 

commercial law/Droit 

matériel civil et commercial

Solicita apoio do PC na recolha de legislação 

espanhola ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 9-01-2017 E-mail/courriel Total 316 100,00 DE 23 2

PT 7 9-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Central 

Cível – J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita apoio ao Ponto de Contacto na 

marcação de videoconferência para obtenção de 

provano Reino Unido

UK-

EW

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 23-01-2017 E-mail/courriel UK-EW 35 2

PT 8 9-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo Central 

Cível – J15

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita apoio ao Ponto de Contacto na 

marcação de videoconferência para obtenção de 

provano Reino Unido

UK-

EW

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 10-01-2017 E-mail/courriel UK-GI 5 0

PT 9 9-01-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Agente de Execução Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informação relacionada com os 

procedimentos a adoptar na instrução de um 

pedido de citação, por via postal, dirigido a 

França, nos termos do Regulamento 1393/2007 FR

Foram prontamente fornecidas as informações indicando os campos de 

pesquisa no atlas judiciário civil. 9-01-2017 Tel UK-SC 3 0

PT 10 10-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Gondomar, Juízo Local 

Cível, J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos sobre a possibilidade 

de se realizar a audição de uma testemunha 

residente em França, por videoconferência, 

nomeadamente através do consulado FR Foram prontamente fornecidos todos os esclarecimentos pretendidos 10-01-2017 Tel IE 7 0

PT 11 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Central 

Cível – J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

em Gibraltar, UK

UK-

GI

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-01-2017 E-mail/courriel IT 6 1

PT 12 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale Loulé, TAF, UO1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência em Almeria, Espanha ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-01-2017 E-mail/courriel SE 3 0

PT 13 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Esposende, Juízo local 

cível, J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

em Les Milles, França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 16-01-2017 E-mail/courriel AT 1 0

PT 14 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J14

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre o estado de cumprimento 

de um pedido de citação remetido às 

autoridades francesas competentes FR

Legal 

profession/Professi

on juridique

Huissier de 

Justice

 Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 19-01-2017 E-mail/courriel NL 8 1

PT 15 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da Relação de 

Lisboa Tel

Substantive civil and 

commercial law/Droit 

matériel civil et commercial

Solicita ao PC informação sobre recolha de 

legislação Suíça Autre Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 17-01-2017 E-mail/courriel LT 1 0

PT 16 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Central - 

Fam. e Menores

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre estado de 

cumprimento de pedido de relatório social 

remetido para a Bélgica BE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 18-01-2017 E-mail/courriel DK 1 0

PT 17 13-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Leiria - Juízo Central - 

Sec. de Trabalho Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência no Malawi Autre Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 13-01-2017 E-mail/courriel PL 1 2

PT 18 17-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Alcobaça - Juízo local 

cível Tel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita ao PC esclarecimentos relacionados 

com a Injunção Europeia Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 17-01-2017 E-mail/courriel HU 0 1

PT 19 19-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Barreiro - Juízo Central - 

Sec. de Trabalho Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre um processo a correr 

termos em França FR

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente requeridas, colhidas e transmitidas as informações 

devidas 20-01-2017 E-mail/courriel RO 0 2

PT 20 20-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Penafiel, Juízo Central 

cível, J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

em  França por videoconferência FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 20-01-2017 E-mail/courriel Total 214 21

PT 21 20-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal de 

Propriedade Intelectual - 

J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

em  Espanha por videoconferência ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 20-01-2017 E-mail/courriel

PT 22 20-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Leiria - Juízo local cível 

- J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

em  Espanha por videoconferência ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 20-01-2017 E-mail/courriel

PT 23 23-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Tribunal 

de Comércio Tel Others/Autres

Solicita informações sobre o recurso ao Arresto 

Europeu de Contas Bancárias no âmbito de 

processos de insolvência

ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 23-01-2017 Tel

PT 24 23-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Guarda - Tribunal de 

Família e de Menores - 

J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre elaboração de 

relatório social em França

FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 24-01-2017 E-mail/courriel

PT 25 23-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J12

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

devolução de um pedido remetido para Espanha ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos as 

informações devidas 30-01-2017 E-mail/courriel

Requests
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PT 26 23-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J12

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre estado de 

cumprimento de um pedido obtenção de prova 

por videoconferência transmitido para Espanha ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 7-02-2017 E-mail/courriel

PT 27 23-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto, Juízo local cível, 

J2

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informações relacionadas com a 

realização de notificação judicial avulsa de 

cidadãos residentes  em França, Reino Unido e 

Luxemburgo LU

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 24-01-2017 E-mail/courriel

PT 28 23-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J4

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre estado de 

cumprimento de um pedido obtenção de prova 

por videoconferência transmitido para o Reino 

Unido

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 24-02-2017 E-mail/courriel

PT 29 24-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa- Juízo Central 

Cível - J8

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

em  Itália por videoconferência IT

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 25-01-2017 E-mail/courriel

PT 30 24-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa, Juízo Local 

Cível, J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informações relacionadas com a 

realização de citação em França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 30-01-2017 E-mail/courriel

PT 31 25-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz- Juízo 

Fam. e Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova no 

Reino Unido

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 8-02-2017 E-mail/courriel

PT 32 30-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé, Juízo de 

Execuções, J1

E-

mail/courrie

l

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com  o 

reconhecimento e execução de uma decisão 

proferida na Bélgica BE Após análise foram prontamente  transmitidos os elementos devidos 30-01-2017 E-mail/courriel

PT 33 30-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Juízo Local Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre estado de 

cumprimento de um pedido obtenção de prova 

por videoconferência transmitido para a França FR

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos. Videoconferência marcada para 6 de Maio de 2017 15-03-2017 E-mail/courriel

PT 34 30-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sesimbra - Juízo de 

Competência Genérica - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova  

para a França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

30-01-2017 E-mail/courriel

PT 35 30-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J12 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na Alemanha DE

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 30-01-2017 Tel

PT 36 30-01-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Real, Juízo Local 

cível, J1

E-

mail/courrie

l

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com  o 

reconhecimento e execução de uma decisão 

proferida em Portugal no Luxemburgo LU

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 31-01-2017 E-mail/courriel

PT 37 2-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa, Juízo Local 

Cível, J15 a J18 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova  

para a França FR

Foram prontamente transmitidos os elementos devidos

2-02-2017 E-mail/courriel

PT 38 2-02-2017 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courrie

l

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

Chaves, Juizo 

de Execução

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 2-02-2017 Tel

PT 39 6-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra, Juízo Local 

Cível, J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informações sobre regularidade da 

citação realizada pelas autoridades francesas FR

Contact point/Point 

de contact

Após análise foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

elementos devidos 7-02-2017 Tel

PT 40 7-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre estado de 

cumprimento de um pedido obtenção de prova 

por videoconferência transmitido para a 

Alemanha DE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos. 10-02-2017 E-mail/courriel

PT 41 8-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Juízo Local Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na Espanha ES

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos. 8-02-2017 E-mail/courriel

PT 42 9-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J9 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 10-02-2017 Tel

PT 43 13-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Matosinhos – Fam. e 

Menores – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na Irlanda IE

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 14-02-2017 Tel

PT 44 15-02-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

relativamente a um pedido de obtenção directa 

de prova feito pelo reino Unido, no sentido de 

ser realizado um relatório social por técnicos 

ingleses em território nacional

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 15-02-2017 E-mail/courriel

PT 45 16-02-2017 1 HU

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Hugarian Chamber of 

Civil Law Notaries

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de contacto na recolha 

de informação sobre o papel dos notários 

portugueses nos processos de foro sucessório PT

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 16-02-2017 E-mail/courriel

PT 46 16-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Conservatória do 

Registo Civil da sertã

E-

mail/courrie

l

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimentos de algumas dúvidas 

relativamente a uma certidão de uma decisão 

francesa de divórcio FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 16-02-2017 E-mail/courriel

PT 47 16-02-2017 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courrie

l

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 Real, Juizo 

de Execução

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 16-02-2017 Tel

PT 48 17-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Bragança - Juízo local 

Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre como executar, em França, uma decisão 

portuguesa referente ao regime de visitas FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 17-02-2017 E-mail/courriel

PT 49 20-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Montemor-o-Novo - 

Juízo de Execuções - 

J1

E-

mail/courrie

l

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o Título Executivo Europeu IT

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 20-02-2017 E-mail/courriel

PT 50 20-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal de Trabalho de 

Vila Nova de Gaia, J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre possibilidade de colher prova por 

videoconferência no Malawi Autre

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 

2001, 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, não podendo o Ponto de 

Contacto responder directamente à questão colocada. Deverá, para o 

efeito, contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros para apurar a 

existencia de videoconferência em alguma representação diplomática 

nacional junto daquele País 20-02-2017 Tel

PT 51 20-02-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre procedimentos a adoptar tendo em vista a 

execução de uma decisão  proferida em 

Espanha  concedendo alimentos ao cônjuge. 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 20-02-2017 E-mail/courriel
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PT 52 20-02-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courrie

l

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o procedimento de Arresto europeu de 

contas bancárias

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

20-02-2017 E-mail/courriel

PT 53 21-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Castelo Branco - Juízo 

Local Cível - J1 Tel

Substantive civil and 

commercial law/Droit 

matériel civil et commercial

Solicita ao PC informação sobre citação na 

Suíça Autre Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 21-02-2017 E-mail/courriel

PT 54 21-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Central 

Cíve l– J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na Irlanda e Bélgica IE

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 24-02-2017 E-mail/courriel

PT 55 24-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Gondomar - Juízo 

Local Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na Suíça Autre Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 24-02-2017 E-mail/courriel

PT 56 24-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso, Juízo 

Local Cível, J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informações sobre estado de 

cumprimento de um pedido de citação dirigido a 

um tribunal Espanhol ES

Contact point/Point 

de contact

Após análise foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

elementos devidos 6-03-2017 E-mail/courriel

PT 57 24-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Local 

Cível – J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova na 

Áustria AT

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 24-02-2017 E-mail/courriel

PT 58 27-02-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Anadia - Juízo 

Competência Genérica - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma videoconferência na 

França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-03-2017 Tel

PT 59 6-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Juízo Local Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre possibilidade de colher prova por 

videoconferência junto do consulado mais 

próximo do estado de Washington, EUA Autre EUA

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 

2001, 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, não podendo o Ponto de 

Contacto responder directamente à questão colocada. Indicámos o 

contacto do Ministério dos Negócios Estrangeiros para apurar a 

existencia de videoconferência em alguma representação diplomática 

nacional junto daquele País 6-03-2017 Tel

PT 60 6-03-2017 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courrie

l

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

Montemor-o-

Velho, Juizo de 

Competência 

Genérica

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-03-2017 Tel

PT 61 8-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 9-03-2017 E-mail/courriel

PT 62 9-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na Suécia SE

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 10-03-2017 E-mail/courriel

PT 63 9-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Caldas da Rainha - 

Juízo Local Criminal – 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre obtenção de prova 

por videoconferência na França FR

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo crime, o 

Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o 

auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida.

9-03-2017 E-mail/courriel

PT 64 9-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

Família e de Menores - 

J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

devolução de um pedido de obtenção de prova 

remetido para a França FR

Foi prontamente contactado o Tribunal requerido

9-03-2017 Tel

PT 65 9-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos ao ponto de contacto 

sobre a não aceitação do pedido obtenção de 

prova por videoconferência por parte das 

autoridades competentes em França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 9-03-2017 E-mail/courriel

PT 66 9-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

devolução de um pedido de obtenção de prova 

remetido para a Holanda NL

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

9-03-2017 Tel

PT 67 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

V.N. de Famalicão - 

Juízo de Trabalho – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na Suíça Autre Suíça

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 E-mail/courriel

PT 68 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo local 

Cível - J5 Tel

Small claims/Petites 

créances

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

os meios disponíveis para um cidadão efetuar 

opagamento da taxa inicial referente a uma 

acção europeia de pequenos montantes a partir 

do estrangeiro BE

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-03-2017 Tel

PT 69 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na França FR

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 Tel

PT 70 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J4 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de um pedido de citação dirigido a 

Espanha ES Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 13-03-2017 Tel

PT 71 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J15 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de um pedido de citação dirigido à 

Suíça Autre Suíça Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 13-03-2017 Tel

PT 72 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de um pedido de citação dirigido a 

Espanha ES Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 13-03-2017 Tel

PT 73 13-03-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita informação relacionada com a 

execução, no estrangeiro, de uma Injunção

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

13-03-2017 Tel

PT 74 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J15 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na França FR

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 Tel
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PT 75 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo de Família 

e de Menores - J1 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos sobre mecanismos de 

cooperação judicial existentes e que possam ser 

activados face à recusa de um menor de 16 

anos em regressar para inglaterra onde residia 

juntamente com os seus pais

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-03-2017 Tel

PT 76 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível – J10 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na França FR

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 Tel

PT 77 13-03-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

relativamente a um pedido de obtenção directa 

de prova feito pelo reino Unido, no sentido de 

ser realizado um relatório social por técnicos 

ingleses em território nacional

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-03-2017 E-mail/courriel

PT 78 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

Família e de Menores - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova em espanha ES

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 Tel

PT 79 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível – J15 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na França FR

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 E-mail/courriel

PT 80 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo de 

Execuções – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma videoconferência no 

Reino Unido

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-03-2017 Tel

PT 81 13-03-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

relativamente ao Arresto Europeu de Contas 

Bancária

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

13-03-2017 Tel

PT 82 13-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Torres Vedras - Juízo 

Local Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na França FR

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

13-03-2017 E-mail/courriel

PT 83 14-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo de 

Família e de Menores - 

J1

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos relacionados com 

competência internacional em matéria de 

responsabilidades parentais

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 14-03-2017 Tel

PT 84 14-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Barreiro - Juízo de 

Trabalho - j1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência no Reino Unido

UK-

EW

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

14-03-2017 E-mail/courriel

PT 67 16-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Local 

Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto sobre 

possibilidade de obter prova por 

videoconferência na Suíça Autre Suíça

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

16-03-2017 E-mail/courriel

PT 86 16-03-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Gabinete de 

Documentação e 

Direito Comparado da 

PGR

E-

mail/courrie

l Other/Autre

Solicita informações sobre questões 

relacionadas com a publicidade de decisões 

disciplinares relativas a magistrados aplicáveis 

noutros Estado-Membros Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 16-03-2017 E-mail/courriel

PT 87 16-03-2017 1 RO

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

Roménia

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos relacionados com um 

pedido de obtenção de prova por 

videoconferência remetido por um tribunal 

português para um Tribunal Romeno PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Após análise foram prontamente colhidos e transmitidos os elementos 

devidos 16-03-2017 E-mail/courriel

PT 88 16-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Juízo de 

Trabalho - J1

E-

mail/courrie

l Bankrupcy/Faillite

Solicita esclarecimentos relacionados com o 

Regulamento 1346/2000

Após análise foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

elementos devidos 16-03-2017 Tel

PT 89 16-03-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

relativamente ao Arresto Europeu de Contas 

Bancária

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

17-03-2017 E-mail/courriel

PT 90 16-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da 

Concorrência

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita esclarecimentos tendo em vista a 

possibilidade de promover por um reenvio 

prejudicial

Após análise foram prontamente colhidos e transmitidos os elementos 

devidos 16-03-2017 E-mail/courriel

PT 91 22-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal de 

Comércio - J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o Regulamento 1215/2012 ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 12-04-2017 E-mail/courriel

PT 92 22-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Central 

Cível – J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informações sobre os contactos da 

entidade requerida para receber um pedido de 

citação dirigido à Escócia, no Reino Unido

UK-

EW

Após análise foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

elementos devidos 22-03-2017 E-mail/courriel

PT 93 22-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal de 

Comércio - J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o Regulamento 1215/2012 ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 23-03-2017 E-mail/courriel

PT 94 29-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Secção de 

Execuções Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

remetido para a Escócia

UK-

SC

Foram prontamente  transmitidas as informações devidas

31-04-2017 E-mail/courriel

PT 95 30-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga – Juízo Central 

Cível – J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de um pedido de citação dirigido a 

Espanha ES

Após análise foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

elementos devidos 31-03-2017 E-mail/courriel

PT 96 31-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal da 

Relação

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre legislação e 

jurisprudência italiana em matéria de 

responsabilidade civil IT

Contact point/Point 

de contact

Após análise foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

elementos pretendidos 10-04-2017 E-mail/courriel

PT 97 31-03-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Benavente- Juízo Civel - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de um pedido de obtenção de 

prova por videoconferência remetido para o 

Reino Unido

UK-

EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

31-03-2017 Tel

PT 98 5-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Central 

Cível – J3

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de um pedido de citação dirigido 

ao Reino Unido

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-04-2017 E-mail/courriel

PT 99 5-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro – Juízo Central 

Cível – J2

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de um pedido de citação dirigido 

ao Reino Unido

UK-

EW

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-04-2017 E-mail/courriel

PT 100 6-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Esposende - Juízo de 

Competência Genérica - 

J1 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o funcionamento do Arresto Europeu de 

contas Bancárias DE

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-04-2017 E-mail/courriel
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PT 101 6-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo Central 

Cível – J3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentios relacionados com o 

cumprimento de pedidos de citação dirigidos à 

França FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-04-2017 E-mail/courriel

PT 102 6-04-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale

Instituto de Segurança 

Social Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

Convenção de Haia de 1996 DK

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-04-2017 Tel

PT 103 6-04-2017 1 PT Public Particular

E-

mail/courrie

l Other/Autre

Solicita ao Ponto de Contacto que publique na 

sua página um estudo de sua autoria sobre 

refugiados. Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 6-04-2017 E-mail/courriel

PT 104 6-04-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative DGPJ

E-

mail/courrie

l Mediation/Mediation

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na  

participação num estudo de monotorização e 

avaliação diagnóstica do sistema de mediação Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 24-04-2017 E-mail/courriel

PT 105 10-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Anadia - Juízo de 

Competência Genérica - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

remetido para a França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

10-04-2017 E-mail/courriel

PT 106 12-04-2017 1 DE

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courrie

l

Small claims/Petites 

créances

Solicita o apoio do Ponto de Contacto 

esclarecimentos sobre a forma de um cidadão 

residente na Alemanha poder pagar a taxa de 

justiça devida pela propositura, em Portugal, de 

uma acção europeia de pequeno montante PT Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 5-05-2017 E-mail/courriel

PT 107 13-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo Central 

cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de um pedido de obtenção de 

prova por videoconferência remetido para a 

Holanda NL

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

13-04-2017 E-mail/courriel

PT 108 18-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lamego - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

18-04-2017 E-mail/courriel

PT 109 19-04-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Conservatória do 

Registo Civil de Vila 

Nova de Paiva

E-

mail/courrie

l

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimentos de algumas dúvidas 

relativamente às normas aplicáveis à sucessão 

de cidadão português com residência habitual 

no Brasil Autre

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 20-04-2017 E-mail/courriel

PT 110 19-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Famalicão - Juízo de 

Execução - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

a Irlanda IE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

26-04-2017 E-mail/courriel

PT 111 18-04-2017 1 PL

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

Polónia

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de citação dirigido por um Tribunal 

polaco ao tribunal de Porto de Mós PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal de 

Porto de Mós Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 24-04-2017 E-mail/courriel

PT 112 20-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra (Juízo de 

Trabalho – J1) Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de informar sobre osm procedimentos 

associados à expedição de carta rogatória com 

vista à penhora e venda de bens situados em 

Espanha ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

20-04-2017 Tel

PT 113 21-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo 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 à Polónia, nos termos 

do Regulamento 1393/2007 PL Após análise foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 24-04-2017 E-mail/courriel

PT 114 21-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informação relacionada com os 

procedimentos a adoptar na instrução de um 

pedido de citação dirigido à Alemanha, nos 

termos do Regulamento 1393/2007 DE Após análise foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 21-04-2017 Tel

PT 115 21-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Póvoa do Varzim 

(Procuradoria da 

República - cível)

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de obtenção de prova dirigido à 

Lituânia LT Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-05-2017 Tel

PT 116 24-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Espanha ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

18-04-2017 E-mail/courriel

PT 117 24-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga – Juízo local 

Criminal Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Alemanha DE

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo crime, o 

Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o 

auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida.

18-04-2017 E-mail/courriel

PT 118 27-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de um pedido de obtenção de 

prova por videoconferência remetido para a 

Alemanha DE

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

13-04-2017 E-mail/courriel

PT 119 24-04-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Torres Vedras - Juízo 

Local Cível – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

o Canadá Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

24-04-2017 E-mail/courriel

PT 120 2-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informação relacionada com os 

procedimentos a adoptar na instrução de um 

pedido de citação dirigido à França, nos termos 

do Regulamento 1393/2007 FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 2-05-2017 E-mail/courriel

PT 121 2-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Madeira – Secção de 

Execuções – J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informação relacionada com a aplicação 

do Regulamento 1393/2007 relativamente à 

citação postal

UK-

EW Foram prontamente  transmitidos os elementos devidos 2-05-2017 Tel

PT 122 3-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Monção – Juízo de 

Competência Genérica Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação relacionada com a aplicação 

do Regulamento 1206/2001 relativamente 

obtenção de prova por videoconferência em 

França FR Foram prontamente  transmitidos os elementos devidos 3-05-2017 Tel

PT 123 4-05-2017 1 PT Particular Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita informação relacionada com o 

reconhecimento e a execução de decisão para 

cobrança de dívida de 400.000 euros em 

Espanha

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

4-05-2017 Tel
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PT 124 4-05-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

4.ª Conservatória do 

Registo Civil do Porto

E-

mail/courrie

l

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de algumas dúvidas 

relativamente às normas aplicáveis à sucessão 

de cidadão português com residência habitual 

no Luxemburgo LU

Contact point/Point 

de contact

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 4-05-2017 E-mail/courriel

PT 125 4-05-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto a fim de 

recolher junto das autoridades alemãs 

informações sobe três menores portugueses 

que se encontram institucionalizados na 

Alemanha após terem sido retirados da guarda 

da mãe DE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 4-05-2017 Tel

PT 126 8-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Matosinhos – Juízo de 

Família e de Menores - 

J1 

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de Relatório Social para a 

Bélgica BE Foram prontamente  transmitidos os elementos devidos 8-05-2017 Tel

PT 127 8-05-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita informação relacionada com menores 

de nacionalidade portuguesa que se encontram 

sob medidas de protecção decretadas pela 

Alemanha

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

8-05-2017 Tel

PT 128 10-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Leiria - Juízo Local 

Cível - J2 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o Regulamento 1215/2012 ES

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 10-05-2017 Tel

PT 129 10-05-2017 1 PT Particular

E-

mail/courrie

l Other/Autre

Solicita ao Ponto de Contacto informações 

relacionadas com o pagamento de pensão de 

alimentos

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 10-05-2017 E-mail/courriel

PT 130 11-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J15 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de saber qual o tribunal competete para dirigir 

um pedido de obtenção de provas para audição 

de uma testemunha residente em Irún, Espanha ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

11-05-2017 Tel

PT 131 11-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Caldas da Rainha - 

Juízo Família e 

Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de relatório social remetido para a França FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

18-05-2017 E-mail/courriel

PT 132 11-05-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

esclarecer dúvidas sobre um pedido remetido 

por um tribunal sueco solicitando a Portugal a 

obtenção directa de prova por teleconferência SE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

11-05-2017 Tel

PT 133 15-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Central 

Cível - J2 Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita informação sobre lei aplicável em 

matéria de seguros na Suíça Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 15-05-2017

PT 134 16-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Aveiro – Tribunal de 

Trabalho Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de execução por coima 

dirigido a Espanha DE

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo crime, o 

Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o 

auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida.

16-05-2017 Tel

PT 135 16-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita informação relacionada com a aplicação 

do Regulamento 1393/2007 relativamente aos 

pedidos recebidos por Portugal provenientes de 

outro Estado-Membro Foram prontamente  transmitidos os elementos devidos 16-05-2017 Tel

PT 136 17-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé – Tribunal 

Administrativo e Fiscal Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Suíça Autre

Por se tratar de uma de um pedido de natureza administrativa, o Ponto de 

Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o auxílio 

pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida.

17-05-2017 Tel

PT 137 17-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J4

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedidos 

de citação remetido para o Reino Unido

UK-

EW

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

22-05-2017 E-mail/courriel

PT 138 17-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedidos 

de citação remetido para o Reino Unido

UK-

EW

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

23-05-2017 E-mail/courriel

PT 139 18-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Monção - Juízo de 

competência Genérica Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

18-05-2017 E-mail/courriel

PT 140 18-05-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Child abduction/Enlèvements 

d’enfants

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar na troca de informações entre as 

autoridades portuguesas e alemãs a respeito de 

dois menores de nacionalidade portuguesa que 

se encontram institucionalizados na Alemanha DE

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 22-05-2017 E-mail/courriel

PT 141 18-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e de 

Menores, J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o Apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de saber se o tribunal de Portsmouth deseja 

ouvir uma testemunha que se apresentou no 

tribunal português para ali ser ouvida por 

videoconferência

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 23-05-2017 E-mail/courriel
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PT 142 23-05-2017 1 DE

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Alemão de Baden-

Württemberg

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de citação remetido por um tribunal 

alemão para o tribunal da comarca de Braga PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da 

comarca de 

Braga Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 1-06-2017 E-mail/courriel

PT 143 25-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Póvoa do Varzim - 

Juízo Local Cível - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de citação pessoal para o 

Reino Unido

UK-

EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

25-05-2017 Tel

PT 144 26-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Juízo local Cível - J1 Tel Other/Autre

Solicita Informação relacionada com a aplicação 

do Regulamento 606/2013  do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013 

, relativo ao reconhecimento mútuo de medidas 

de proteção em matéria civil Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-05-2017 Tel

PT 145 30-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo de 

Execução - J9

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Alemanha DE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

30-05-2017 E-mail/courriel

PT 146 30-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Gondomar - Juízo 

Local Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de citação para a Islândia Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

30-05-2017 E-mail/courriel

PT 147 31-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J4

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para Gibraltar, UK

UK-

GI

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

31-05-2017 E-mail/courriel

PT 148 31-05-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para França (dúvidas no 

preenchimento do formulário I) FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

31-05-2017 Tel

PT 149 30-05-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a autoridade central num pedido feito 

pelos serviços sociais do Reino Unido para que 

um técnico inglês se desloque a território 

português a fim de realizar um relatório social

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 30-05-2017 Tel

PT 150 30-05-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a autoridade central na recolha de 

relatórios sociais de acompanhamento sobre 

uma medida de protecção aplicada a um menor 

estrangeiro no âmbito de um processo judicial DE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 20-06-2017 Tel

PT 151 1-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo de 

Execução - J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de citação para a 

Alemanha DE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

1-06-2017 E-mail/courriel

PT 152 2-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Chaves – Juízo Local 

Criminal - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Por se tratar de uma de um pedido de natureza administrativa, o Ponto de 

Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o auxílio 

pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida.

2-06-2017 E-mail/courriel

PT 153 5-06-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a autoridade central num pedido feito 

pelos serviços sociais do Reino Unido para que 

técnicos ingleses se desloquem a território 

português a fim de realizar um relatório social

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 6-06-2017 Tel

PT 154 5-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo Local 

Cível

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com um consulado 

português no Brasil Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 5-06-2017 E-mail/courriel

PT 155 5-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo Local 

Cível - J15 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de um pedido de obtenção de 

prova por videoconferência remetido para a 

Espanha ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

6-06-2017 E-mail/courriel

PT 156 6-06-2017 1 IT

Contact point/Point 

de contact

Ministério da Justiça de 

Itália

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do ponto de contacto na recolha 

de legislação portuguesa relacionada com os 

critérios de admissão de funcionário judicial PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 8-06-2017 E-mail/courriel

PT 157 6-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J7 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do ponto de contacto na recolha 

de informação sobre mecanismos existentes 

para reconhecer e executar em França uma 

medida de proibição de publicidade em território 

nacional de uma empresa sediada em França FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 6-06-2017 Tel

PT 158 7-06-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a autoridade central na recolha de 

informações sobre o progenitor de um menor 

institucionalizado no Reino Unido

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 7-06-2017 Tel

PT 159 7-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Melgaço - Juízo de 

competência Genérica - 

J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de obtenção de provas remetido para 

a Irlanda IE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 7-06-2017 E-mail/courriel

PT 160 7-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Melgaço - Juízo de 

competência Genérica - 

J1

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de citação remetido para França FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 7-06-2017 E-mail/courriel

PT 161 8-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de Família 

e de Menores - J2 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Coloca a questão de saber se existem limites à 

possibilidade de o autor (holandês) requerer em 

Portugal a modificação/cessação da decisão 

proferida em Itália que fixou alimentos aos filhos 

menores (quando estes lá residiam), agora já 

maiores de 23 e 25 anos, e residentes em 

Portugal há 4 anos NL Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 8-06-2017 E-mail/courriel
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PT 162 8-06-2017 1 PT Other/Autre

Centro Hospitalar do 

Algarve Tel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

aplicação do Regulamento (CE) n. o  1896/2006 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Dezembro de 2006 , que cria um procedimento 

europeu de injunção de pagamento

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 8-06-2017 Tel

PT 163 16-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J17

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de citação para a Suíça Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

16-06-2017 E-mail/courriel

PT 164 16-06-2017 1 BE

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Cour D'Appel de 

Bruxelles

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar, junto de um Tribunal português, a 

possibilidade do mesmo decidir pela 

transferência de um processo tutelar cível a 

correr termos em Portugal PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal 

judicial da 

Comarca da 

Lisboa Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 16-06-2017 E-mail/courriel

PT 165 16-06-2017 1

UK-

EW

Central 

authority/Autorité 

centrale

London Borough of 

Enfield

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de obtenção de prova em que solicita 

informações à polícia e aos serviços sociais 

portugueses PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal 

judicial da 

Comarca da 

Amadora Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 27-09-2017 E-mail/courriel

PT 166 16-06-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar na recolha de informação sobre o 

estado de uma menor congolesa que foi 

encontrada em espanha depois de ter fugido de 

um centro de acolhimento em Portugal ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 16-06-2017 Tel

PT 167 16-06-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a autoridade central na recolha de 

informações sobre familiares de um menor 

português que se encontra entregue a uma 

família de acolhimento no Reino Unido

UK-

EW

Foram prontamente  solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 13-10-2017 E-mail/courriel

PT 168 19-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J9

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de citação para os EUA Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

19-06-2017 E-mail/courriel

PT 169 19-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Tribunal 

Administrativo e Fiscal - 

Unidade 5 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre os procedimentos a adoptar 

tendo em vista a obtenção de prova por 

videoconferência no Reino Unido

UK-

EW

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo de natureza 

administrativa, o Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência 

para prestar o auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE 

e Decisão 568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e 

comerciais.

19-06-2017 Tel

PT 170 19-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo de 

Família e de Menores - 

J2 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar na recolha de informação sobre os 

procedimentos a adoptar tendo em vista a 

entrega de três menores institucionalizados em 

portugal à guarda do irmão mais velho que 

reside no Reino Unido

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 22-06-2017 E-mail/courriel

PT 171 19-06-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a autoridade central na agilização de 

um pedido de relatório sobre uma instituição de 

acolhimento de menores alemã a operar em 

portugal DE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 21-06-2017 E-mail/courriel

PT 172 20-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Caldas da Rainha - 

Juízo de Família e de 

Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a agilização de um pedido de 

certificado escolar remetido para o Reino Unido

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 21-06-2017 E-mail/courriel

PT 173 20-06-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de recolher informação junto das autoridades 

Irlandesas e Angolanas sobre um menor  de 

nacionalidade Angolana e residência habitual 

em Portugal encontrado com cópia do 

passaporte a circular no aeroporto de Dublin IE

Foram prontamente solicitados recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 24-07-2017 E-mail/courriel

PT 174 20-06-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

aplicação do Regulamento (CE) n. o  1896/2006 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Dezembro de 2006 , que cria um procedimento 

europeu de injunção de pagamento

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 20-06-2017 Tel

PT 175 21-06-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de saber se o tribunal de Munique possui 

equipamento de videoconferência que permita a 

audição de uma testemunha naquela localidade

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 21-06-2017 Tel

PT 176 23-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Procuradoria - Tribunal 

Judicial da Comarca de 

Evora Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informação ao Ponto de Contacto 

relacionada com a posição da autoridade 

competente francesa em recusar um pedido de 

obtenção directa de prova por videoconferência 

por entender que o pedido não é feito no âmbito 

civil e comercial FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 23-06-2017 E-mail/courriel

PT 177 23-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - JuízoLocal Cível 

- J3

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de videoconferência remetido para Espanha ES

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Granada

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

27-06-2017 E-mail/courriel

PT 178 26-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo de 

Execução - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de videoconferência para a 

Escócia

UK-

SC

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

26-06-2017 E-mail/courriel

PT 179 29-06-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a recolha de informação sobre como 

fazer constar do registo predial, em Portugal, o 

averbamento de um prédio, em resultado de 

sentença judicial proferida por um Tribunal 

Inglês

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 29-06-2017 Tel
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PT 180 29-06-2017 1 ES

Central 

authority/Autorité 

centrale

DGAJ - Centro de 

Formação Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relativamente a um 

expediente que deu entrada no tribunal de 

Penafiel, com uma certidão emitida ao abrigo do 

Regulamento 1215/2012 PT Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 29-06-2017 Tel

PT 181 30-06-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e de 

Menores, J1

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre o estado de cumprimento de 

um pedido de notificação pessoal remetido para 

Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-07-2017 E-mail/courriel

PT 182 3-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Matosinhos - Juízo de 

Família e de Menores, 

J1 Tel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de obter esclarecimento acerca dos 

mecanismos existentes, no plano da 

cooperação internacional, que permitam a 

penhora de saldos bancários e de vencimentos, 

a título de alimentos devidos a ex-conjuge, de 

um executado residente em Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 3-07-2017 E-mail/courriel

PT 183 3-07-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a recolha de informação sobre como 

tormar executória sentença portuguesa no reino 

Unido

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 3-07-2017 Tel

PT 184 3-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de obtenção de prova remetido para Gibraltar

UK-

GI

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Granada

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

27-06-2017 E-mail/courriel

PT 185 3-07-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a recolha de informação sobre  título 

executivo europeu e sobre como executar 

sentença portuguesa em França

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 3-07-2017 Tel

PT 186 4-07-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de recolha de informação sobre  como 

reconhecer sentença estrangeira em Portugal

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 4-07-2017 Tel

PT 187 4-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Real - Juízo de 

Trabalho - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a recolha de informação sobre  

obtenção de uma certidão de registo comercial 

em Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-07-2017 Tel

PT 188 4-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oliveira de Azeméis - 

Juízo de Execução - J1

Normal 

post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de auxiliar a recolha de legislação italiana em 

matéria de títulos executivos IT Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 5-07-2017 E-mail/courriel

PT 189 5-07-2017 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courrie

l

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

Marinha 

Grande - Juízo 

de 

Competência 

Genérica

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 5-07-2017 Tel

PT 190 6-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Procuradoria - Tribunal 

Judicial da Comarca de 

Viseu Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de recolha de informação sobre como executar 

custas em Espanha ES 6-07-2017 Tel

PT 191 11-07-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Administradora de 

Insolvência

Normal 

post/poste Bankrupcy/Faillite

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de recolha de informação sobre o serviço 

competente na Holanda para registar  a 

declaração de insolvência, proferida em 

portugal, de um particular de nacionalidade 

holandesa NL

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 11-07-2017 E-mail/courriel

PT 192 11-07-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos 

e Protecção das 

Crianças e Jovens

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de obter esclarecimentos sobre o procedimento 

correcto a adoptar para sinalizar uma criança 

portuguesa sujeita a uma medida de protecção 

em Portugal e que passa a residir em território 

estrangeiro

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 11-07-2017 E-mail/courriel

PT 193 12-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Central 

Cível - J5 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

a Suécia SE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

13-07-2017 E-mail/courriel

PT 194 19-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma videoconferência com um 

tribunal Irlandês IE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

26-07-2017 E-mail/courriel

PT 195 19-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J16 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Suíça Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

19-07-2017 E-mail/courriel

PT 196 27-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo de 

Família e Menores - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova 

(Relatório Social) para Inglaterra

UK-

EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

27-07-2017 E-mail/courriel

PT 197 27-07-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J4 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos relacionados com a 

passagem e pagamento de certidão de título 

executivo europeu

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

27-07-2017 E-mail/courriel

PT 198 2-08-2017 1

UK-

EW

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale Family Court of Tauton

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto apoio na 

recolha de informações junto de um Tribunal 

Português tendo em vista a transferência de um 

processo a correr termos no Reino Unido, para 

efeitos do disposto no artigo 15 do Regulamento 

Bruxelas IIa. PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Família 

e Menores - J5

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

11-10-2017 E-mail/courriel
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PT 199 3-08-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer algumas dúvidas relacionadas 

com o Regulamento 1393/2007

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente.

3-08-2017 Tel

PT 200 17-08-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Espanha ES Foram  recolhidos e transmitidos os elementos devidos 7-09-2017 E-mail/courriel

PT 201 24-08-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal Judicial de 

Viana do Castelo

E-

mail/courrie

l

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o funcionamento do Arresto Europeu de 

contas Bancárias FR

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 25-08-2017 E-mail/courriel

PT 202 4-09-2017 1 PT Particular

E-

mail/courrie

l Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto 

informação sobre como pedir o reembolso de 

despesas de saúde feitas em Espanha

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. Foi 

sugerido o contacto junto do apoio ao cidadão disponível em 

http://europa.eu/your europe

5-09-2017 E-mail/courriel

PT 203 4-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J5

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de 

citação  para França FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-06-2017 E-mail/courriel

PT 204 4-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J5

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de 

citação  para Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-06-2017 E-mail/courriel

PT 205 6-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Local - 

J2 

Normal 

post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de recolher legislação alemã que regule o direito 

sucessório DE

Contact point/Point 

de contact

Ministério da 

Justiça Alemão

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 11-10-2017 E-mail/courriel

PT 206 6-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e de 

Menores, J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de recolher informação relacionada com a 

notificação de um pedido de comparência da 

Mãe, em portugal, feito pelas autoridades de 

Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 6-09-2017 Tel

PT 207 12-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lamego - Juizo local 

Cível - J1 

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de citação para os EUA Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

12-09-2017 E-mail/courriel

PT 208 14-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Juízo Local Cível - J1

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido para 

colher informações junto de uma sociedade de 

Advogados em Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 14-06-2017 E-mail/courriel

PT 209 14-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga – Juízo de 

Execução - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

14-09-2017 E-mail/courriel

PT 210 14-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com um Tribunal de 

Macau Autre Macau

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 

2001, 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. 

14-09-2017 E-mail/courriel

PT 211 14-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com um Tribunal de 

Macau Autre Macau

No âmbito da Decisão do Conselho da União Europeia de 28 de Maio de 

2001, 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. 

14-09-2017 E-mail/courriel

PT 212 14-09-2017 1 PT Particular

E-

mail/courrie

l Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto 

informação sobre como prestar depoimento por 

videoconferência a partir do Reino Unido

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 14-09-2017 E-mail/courriel

PT 213 15-09-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada

E-

mail/courrie

l Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de ser reaberto um processo judicial

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 18-09-2017 E-mail/courriel

PT 214 18-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

Fam. e Men. - J1 Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de contacto na recolha 

de legislação processual civil do Luxemburgo LU Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 18-09-2017 Tel

PT 215 19-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de citação remetido para França FR

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 19-09-2017 Tel

PT 216 19-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo 

Fam. e Men. - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de obtenção de prova remetido para o Reino 

Unido

UK-

GI

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

27-06-2017 E-mail/courriel

PT 217 20-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J21

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma videoconferência com um 

tribunal espanhol ES

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Madrid

Após análise foram prontamente solicitados,recolhidos e transmitidos os 

elementos devidos 20-09-2017 Tel

PT 218 20-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Entroncamento - Juízos 

de Execução Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o funcionamento do Arresto Europeu de 

contas Bancárias

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 20-09-2017 E-mail/courriel

PT 219 21-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Fam. e 

Men. 

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o reconhecimento em Portugal de 

Sentença proferida no Reino Unido

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 21-09-2017 Tel

PT 220 19-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo 

Fam. e Men. - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de obtenção de prova remetido para a França FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale TGI Bastia
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PT 221 22-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J20 Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de legislação relacionada com responsabilidade 

civil do Reino Unido

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 18-09-2017 Tel

PT 222 27-09-2017 1 PL

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto da 

Polónia

E-

mail/courrie

l

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de contacto na recolha 

de informação sobre um pedido de cobrança de 

alimentos solicitado à autoridade central 

portuguesa (DGAJ) PT

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 6-10-2017 E-mail/courriel

PT 223 27-09-2017 1 PT

Contact point/Point 

de contact

Porto - Juízo Fam. e 

Men. - J2

E-

mail/courrie

l

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o Regulamento 4/2009 Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos 29-09-2017 Tel

PT 224 29-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J9 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Alemanha DE Foram  recolhidos e transmitidos os elementos devidos 3-10-2017 E-mail/courriel

PT 225 29-09-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Tribunal de Trabalho Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Bélgica BE Foram  recolhidos e transmitidos os elementos devidos 29-09-2017 E-mail/courriel

PT 226 2-10-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 1393/2007

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 2-10-2017 E-mail/courriel

PT 227 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J20 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos

14-09-2017 E-mail/courriel

PT 228 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Alemanha DE Foram  recolhidos e transmitidos os elementos devidos 3-10-2017 E-mail/courriel

PT 229 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J18 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

10-10-2017 E-mail/courriel

PT 230 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J5 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com o Reino Unido

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

3-10-2017 E-mail/courriel

PT 231 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Alcobaça - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita ao Ponto de Contacto esclarecimentos 

sobre o Regulamento 1215/2012 Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 2-10-2017 E-mail/courriel

PT 232 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Central 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

o Luxemburgo, Bélgica e Alemanha LU Foram  recolhidos e transmitidos os elementos devidos 3-10-2017 E-mail/courriel

PT 233 3-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo  de 

Fam e Men.- J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

a Holanda NL Foram  recolhidos e transmitidos os elementos devidos 3-10-2017 E-mail/courriel

PT 234 3-10-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 805/2004

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 3-10-2017 Tel

PT 235 2-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Cerveira - 

Juízo Comp. Gen.- J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 805/2004 Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-10-2017 E-mail/courriel

PT 236 4-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Local 

Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de 

citação  para o Reino Unido

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-10-2017 E-mail/courriel

PT 237 9-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J12 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

9-10-2017 E-mail/courriel

PT 238 10-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juizo 

de Fam. e Men - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de obtenção de prova remetido para o Reino 

Unido

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

10-10-2017 E-mail/courriel

PT 239 10-10-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Arresto Europeu de contas 

Bancárias

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 10-10-2017 Tel

PT 240 10-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juizo 

de Fam. e Men - J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de citação remetido para a França FR

Contact point/Point 

de contact

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

5-03-2018 Tel

PT 241 10-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível 

E-

mail/courrie

l

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de identificar acordos internacionais que 

vinculem os EUA e Portugal no que diz respeito 

à Cobrança de Alimentos Autre

Foram recolhidos e transmitidos os elementos devidos

11-10-2017 E-mail/courriel

PT 242 11-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de 

citação  para a Bélgica BE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 11-10-2017 E-mail/courriel

PT 243 11-10-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Conservatória Registo 

Civil de Guimarães

E-

mail/courrie

l

Marriages, unmarried 

couples/Mariage, couples 

non mariées

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 2201/2003 e 

do Regulamento 1259/2010 Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 11-10-2017 E-mail/courriel
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PT 244 12-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da Relação de 

Guimarães

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de 

citação para a Suíça Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 12-10-2017 E-mail/courriel

PT 245 12-10-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Loulé Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova por 

videoconferência para a Irlanda IE

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo de natureza 

administrativa, o Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência 

para prestar o auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE 

e Decisão 568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e 

comerciais. 13-10-2017 E-mail/courriel

PT 246 12-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de 

notificação para a Austrália Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 16-10-2017 E-mail/courriel

PT 247 17-10-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre o Título Executivo Europeu

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 17-10-2017 Tel

PT 248 17-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J22 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a Espanha ES

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Madrid

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

23-10-2017 E-mail/courriel

PT 249 17-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lamego - Juízo Local 

Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer algumas dúvidas relativamenete a 

um expediente para citação remetido por um 

Tribunal Alemão DE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 17-10-2017 E-mail/courriel

PT 250 17-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo  de Fam 

e Men. Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

a Ilha de Jersey, no Reino Unido

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 17-10-2017 E-mail/courriel

PT 251 18-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Procurador junto do 

Tribunal de Trabalho de 

Lisboa Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita informações sobre execução de coima 

em Espanha ES

Por se tratar de uma de um pedido que envolve uma pena contra-

ordenacional, o Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência 

para prestar o auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE 

e Decisão 568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e 

comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida.

18-10-2017 E-mail/courriel

PT 252 18-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de instruir um pedido de obtenção de prova para 

Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 18-10-2017 Tel

PT 253 19-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J20 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

França FR Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 19-10-2017 E-mail/courriel

PT 254 19-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível 

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de informar sobre como instruir um pedido de  

citação para Jersey, UK

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 19-10-2017 E-mail/courriel

PT 255 19-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas sobre um pedido de 

citação para a Escócia, UK

UK-

SC Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 19-10-2017 Tel

PT 256 19-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé - Juízo Local 

Cível - J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas sobre um pedido de 

citação para os EUA Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 24-10-2017 E-mail/courriel

PT 257 20-10-2017 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale Ministére de la Justice

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 

no sentido de esclarecer dúvidas sobre um 

pedido de obtenção de provas remetido por um 

Tribunal Português PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de 

Fam. e 

Menores - J1 Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 27-10-2017 E-mail/courriel

PT 258 20-10-2017 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale Ministére de la Justice

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 

no sentido de esclarecer dúvidas sobre um 

pedido de obtenção de provas remetido por um 

Tribunal Português PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Guarda - Juízo 

Local Criminal - 

J1 Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 27-10-2017 E-mail/courriel

PT 259 23-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J22 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir informações sobre um pedido de 

obtenção de prova  por videoconferência 

remetido para Espanha ES

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Castuera Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 3-11-2017 E-mail/courriel

PT 260 23-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Bélgica BE Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 23-10-2017 E-mail/courriel

PT 261 10-10-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do título Executivo europeu e 

posterior execução da decisão em França

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 10-10-2017 Tel

PT 262 24-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Aveiro- Juízo de 

Comércio - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Ucrânia Autre Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 24-10-2017 E-mail/courriel

PT 263 24-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Matosinhos - Juízo de 

Família e de Menores - 

J2

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto Português 

no sentido de esclarecer dúvidas sobre a 

aplicação do Arresto Europeu de Contas 

Bancárias Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 24-10-2017 Tel

PT 264 26-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal da 

Propriedade Intelectual Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informações sobre um pedido de 

obtenção de prova remetido para Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 Tel

PT 265 26-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informação sobre a existência de 

instrumento legal que permita a execução de 

decisão portuguesa na Suíça Autre Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 Tel

PT 266 26-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal da 

Propriedade Intelectual Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informações relacionadas com colheita 

de prova em Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 Tel

PT 267 26-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Local Cível 

- J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer algumas dúvidas relativamente a 

uma notificação para Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 Tel

PT 268 26-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Cascais - Juízo de 

Trabalho - J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 805/2004 Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 E-mail/courriel
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PT 269 27-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto- Juízo Central 

Cível - J5

E-

mail/courrie

l

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 1896/2006 

(Injunção Europeia) NL Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 E-mail/courriel

PT 270 31-10-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Aveiro - Juízo de 

Comércio - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para o 

Luxemburgo LU Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 31-10-2017 E-mail/courriel

PT 271 31-10-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogada Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre o Citação em Espanha

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 31-10-2017 Tel

PT 272 3-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer algumas dúvidas relativamente a 

uma notificação para Espanha ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 26-10-2017 Tel

PT 273 3-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

3-11-2017 Tel

PT 274 6-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J17 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informações relacionadas com colheita 

de prova em França FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 6-11-2017 Tel

PT 275 6-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo do 

Trabalho - J5 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Alemanha DE Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 6-11-2017 E-mail/courriel

PT 276 7-11-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

4ª Conservatória do 

Registo Civil do Porto

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informação sobre Direito Australiano Autre Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 7-11-2017 E-mail/courriel

PT 277 3-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

3-11-2017 Tel

PT 278 6-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Família e 

Menores - J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informações relacionadas com colheita 

de prova por videoconferência na Suíça Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 8-11-2017 E-mail/courriel

PT 279 7-11-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre o Título Executivo Europeu

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 7-11-2017 Tel

PT 280 9-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer algumas dúvidas relativamente a 

uma citação para o Reino Unido

UK-

EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 9-11-2017 Tel

PT 281 9-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informações sobre a sede e sobre 

os sócios gerentes de uma pessoa colectiva 

espanhola ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 13-11-2017 Tel

PT 282 9-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J15

E-

mail/courrie

l

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

aplicação do Regulamento 655/2014 (Arresto 

Europeu de contas bancárias) BE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 9-11-2017 E-mail/courriel

PT 283 9-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher legislação alemã que regule a 

insolvência DE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 9-11-2017 Tel

PT 284 9-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Resende - Juízo de 

Proximidade - J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de esclarecer algumas dúvidas relativamente a 

um pedido de citação proveniente da Alemanha DE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 9-11-2017 Tel

PT 285 13-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de contacto no sentido 

de obter informações do registo comercial 

espanhol ES Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 13-11-2017 Tel

PT 286 13-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo 

Família e Menores - J1 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informações relacionadas com o 

Procedimento de Consulta previsto no artigo 56 

do Regulamento Bruxelas IIa Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 13-11-2017 E-mail/courriel

PT 287 13-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J5

E-

mail/courrie

l

Filiation, adoption/Parentage, 

adoption

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher legislação Tailandesa que regule a 

adopção. Autre Foram prontamente transmitidas as informações devidas 13-11-2017 Tel

PT 288 13-11-2017 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de um teste de  videoconferência 

com um tribunal português PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viana do 

Castelo, Juizo 

de 

Competência 

Genérica de 

Ponte de Lima

Após análise foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 14-11-2017 E-mail/courriel

PT 289 13-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Pombal - Secção Cível - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Holanda NL Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 13-11-2017 E-mail/courriel

PT 290 13-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Central 

Cível – J5 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Alemanha DE Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 21-11-2017 E-mail/courriel

PT 291 19-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Local 

Cível – J2

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

regime de citação para pessoas residentes na 

Alemanha com nacionalidade Alemã DE Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 20-11-2017 E-mail/courriel

PT 292 20-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Covilhã - Juízo de 

Família e Menores - J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o estado de cumprimento 

de um pedido de relatório social remetido para a 

França FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

TGI Bourg en 

Bresse

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 19-02-2018 E-mail/courriel

PT 293 20-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Covilhã - Juízo de 

Família e Menores - J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o estado de cumprimento 

de um pedido de relatório social remetido para a 

França FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale TGI de Dax

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 19-02-2018 E-mail/courriel
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PT 294 21-11-2017 1 NL

Contact point/Point 

de contact

Ponto de contacto 

Holandês da RJECC

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informação sobre as normas de direito 

português que regulam a aposentação 

(jubilação) dos Juízes PT Foram prontamente recolhidos transmitidos os elementos devidos 7-11-2017 E-mail/courriel

PT 295 23-11-2017 1 RO

Contact point/Point 

de contact

Ponto de contacto 

Romeno da RJECC

E-

mail/courrie

l Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informação sobre as normas de direito 

português que regulam averiguação oficiosa de 

paternidade PT Foram prontamente recolhidos transmitidos os elementos devidos 6-12-2017 E-mail/courriel

PT 296 23-11-2017 1 ES

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça de 

Espanha

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter informação sobre um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência em 

matéria penal remetido de Espanha para 

Portugal PT

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo crime, o 

Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o 

auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida. 23-11-2017 E-mail/courriel

PT 297 24-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Juízo Família e 

Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o estado de 

cumprimento de um pedido de citação expedido 

para a Holanda NL

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 18-12-2017 E-mail/courriel

PT 298 27-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J20

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre como dirigir um 

pedido ao Reino Unido com vista à citação da 

Corôa Inglesa

UK-

EW

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 5-01-2018 E-mail/courriel

PT 299 29-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courrie

l

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o estado de 

cumprimento de um pedido de citação expedido 

para a Bélgica BE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos 10-01-2018 E-mail/courriel

PT 300 29-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo de 

Trabalho - J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre como proceder à penhora de saldos 

bancários em França FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 5-12-2017 E-mail/courriel

PT 301 29-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

Família e Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de relatório social remetido para a França FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos

6-03-2017 E-mail/courriel

PT 302 29-11-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Procuradoria-Geral da 

República

E-

mail/courrie

l

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

relacionados com o reconhecimento e 

execução, em portugal, de uma decisão de 

alimentos proferida em Andorra Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 4-12-2017 E-mail/courriel

PT 303 4-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J17 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a França FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

4-12-2017 Tel

PT 304 4-12-2017 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courrie

l

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do ponto de contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

cobrança alimentos dirigido a Espanha ES

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 20-12-2017 E-mail/courriel

PT 305 4-12-2017 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

possibilidade de arrestar contas bancárias em 

França ao abrigo do Regulamento 655/2014 

(Arresto Europeu)

Nos termos dos artigos 5(2) e 5a da decisão 2001/470/CE, alterada pela 

Decisão nº 568/2009/CE, os Pontos de Contacto só têm competência 

para assistir as autoridades judiciárias ou as autoridades centrais, outras 

entidades públicas ou organismos profissionais, quando estes actuem no 

âmbito de poderes conferidos pelos Regulamentos ou Directivas da UE 

aos quais se referem os pedidos de informação. O Ponto de Contacto da 

RJE-Civil não tem competência para fornecer informações destinadas a 

cidadãos individuais, aos seus representantes, aos advogados ou 

membros de outras profissões jurídicas agindo individualmente. 4-10-2017 Tel

PT 306 6-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo de 

Trabalho - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de indicar ao tribunal português a entidade 

requerida em Espanha para receber um pedido 

de obtenção directa de prova ES

Foram recolhidos e transmitidos os elementos devidos

6-12-2017 Tel

PT 307 6-11-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Guimarães - Juízo 

Central Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Itália IT Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 6-11-2017 E-mail/courriel

PT 308 6-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a Espanha ES

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

6-12-2017 Tel

PT 309 11-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J20 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

auxiliar o tribunal português no agendamento de 

uma videoconferência com a Gibraltar

UK-

GI

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos devidos

12-12-2017 Tel

PT 310 11-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

Família e Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de relatório social remetido para a Bélgica BE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos

13-12-2017 E-mail/courriel

PT 311 13-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

Família e Menores - J1

E-

mail/courrie

l

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

apurar o estado de cumprimento de um pedido 

de relatório social remetido para a Alemanha DE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os elementos 

devidos

17-01-2018 E-mail/courriel

PT 312 14-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J12 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

Australia Autre Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 14-12-2017 Tel

PT 313 15-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal de 

Instrução Criminal Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer quais os procedimentos a adoptar 

tendo em vista a cobrança de coima em 

Espanha ES

Por se tratar de uma de um pedido que envolve um processo crime, o 

Ponto de Contacto da RJE-Civil não tem competência para prestar o 

auxílio pretendido nessa matéria (cf. Decisão 2001/470/CE e Decisão 

568/2009/CE) cingindo-se a mesma a matérias civis e comerciais.

Para o efeito sugerimos que contacte o Ponto de Contacto Português da 

RJE-Penal, nomeadamente, a Sra. Procuradora Doutora Joana Ferreira, 

que melhor poderá apoiar o Tribunal na recolha da informação 

pretendida. 15-12-2017 Tel

PT 314 15-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J16 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar a instrução de um pedido de 

obtenção de prova por videoconferência para a 

França e Brasil FR Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 15-12-2017 Tel
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PT 315 19-12-2017 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Recognition & enforcement 

in general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre a aplicação do Regulamento 805/2004 Foram prontamente recolhidos e transmitidos os elementos devidos 19-12-2017 E-mail/courriel

PT 316 20-12-2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Ministário dos Negócios 

Estrangeiros de 

Portugal

E-

mail/courrie

l

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita apoio ao Ponto de Contacto no sentido 

de dar resposta a questões colocadas pela 

Advogada que deseja ter acesso às peças 

processuais que estão incluídas na tramitação 

de uma carta rogatória expedida por um 

Tribunal Francês para Portugal Foram prontamente transmitidos os elementos devidos 20-12-2017 E-mail/courriel
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IberRede 2017 IBERREDE 2017

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 02/01/2017 Portugal

Organismo 

público IGFEJ Telefone Cooperação Internacional

Solicita a lista dos Pontos de Contacto e 

das autoridades centrais da IberRede Foram transmitidos os dados requeridos 03/01/2017 E-mail

2 20/02/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Porto - Juízo Local Cível - J4 E-mail Obtenção de prova

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

colheita de prova por videoconferência na 

Venezuela Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 20/02/2017 E-mail

3 13/03/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Juízo Local Cível - J18 E-mail Obtenção de prova

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

colheita de prova no Panamá Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 13/03/2017 E-mail

4 16/03/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Setúbal - Juízo Central Cível - J1 E-mail Obtenção de prova

Solicita informação sobre estado de 

cumprimento de pedido de obtenção de 

provas expedido para o Brasil Brasil

Ponto de 

Contacto

Ministério da 

Justiça Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 17/03/2017 E-mail

5 04/04/2017 Portugal Profissão Jurídica Advogado Telefone Obtenção de prova

Informação sobre possibilidade de audição 

de uma testemunha por videoconferência 

no 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 04/04/2017 Telefone

6 11/04/2017 Brasil

Ponto de 

Contacto Ministério da Justiça do Brasil E-mail Obtenção de prova

Solicita apoio do ponto de contacto na 

recolha de informações adicionais junto de 

um tribunal português que remeteu uma 

carta rogatória para realização de perícia 

médica à Justiça Brasileira Portugal

Autoridade 

Judiciária

Loures - Juízo 

do trabalho - 

j2

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 02/11/2017 Telefone

7 17/04/2017 Portugal

Autoridade 

Central DGAJ E-mail Cobrança de Alimentos

Solicita apoio do ponto de contacto no 

sentido de auxiliar a transferência de 

dinheiro para a credora que reside na 

Colômbia destinado a pagar alimentos 

devidos a menor Colombia

Ponto de 

Contacto

Ministério da 

Justiça

Foram solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos. A Credora confirmou a recepção do 

dinheiro 17/03/2018 E-mail

8 05/05/2017 Brasil

Ponto de 

Contacto Ministério da Justiça do Brasil E-mail Obtenção de prova

Solicita apoio do ponto de contacto na 

recolha de informações adicionais junto de 

um tribunal português que remeteu uma 

carta rogatória para realização de 

inquirição de testemunhas por 

videoconferência à Justiça Brasileira Foram recolhidos e  transmitidos os esclarecimentos devidos 11/05/2017 E-mail

9 18/05/2018 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Juízo Central Cível - J20 E-mail Direito aplicável

Solicita apoio do ponto de contacto na 

recolha de informação sobre legislação 

aplicável à responsabilidade 

extracontratual Brasil

Ponto de 

Contacto

Ministério da 

Justiça Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 23/05/2017 E-mail

10 04/10/2018 Brasil

Ponto de 

Contacto Ministério da Justiça do Brasil E-mail Obtenção de prova

Solicita apoio do ponto de contacto na 

recolha de informações adicionais junto de 

um tribunal português que remeteu uma 

carta rogatória para realização de 

inquirição de testemunhas por 

videoconferência à Justiça Brasileira Foram recolhidos e  transmitidos os esclarecimentos devidos 10/10/2017 E-mail

11 06/10/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Vila Franca de Xira - Família e 

Menores - J2 E-mail Obtenção de prova

Informação sobre estado de cumprimento 

de pedido de obtenção de provas expedido 

para o Brasil Brasil

Ponto de 

Contacto

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 09/10/2017 E-mail

12 10/10/2017 Portugal Publico Particular Telefone Cobrança de Alimentos

Solicita informação sobre instrumentos 

internacionais que regulam a possibilidade 

de penhora de conta bancária de pai 

devedor de alimentos

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 10/10/2017 Telefone

13 11/10/2017 Portugal Profissão jurídica Advogado Telefone Execução de decisão

Solicita informação sobre instrumentos 

internacionais de cooperação que 

permitam requerer a penhora, no Brasil, 

de uma pensão de cidadão brasileiro que 

reside em Portugal

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 11/10/2017 Telefone



IberRede 2017 IBERREDE 2017

14 13/10/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Montemor o Velho - Juízo de 

Competência Genérica Telefone Obtenção de prova

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

colheita de prova por videoconferência no 

Brasil

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 13/10/2017 E-mail

15 17/10/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária

Vila Pouca de Aguiar - Juízo 

Competência Genérica Telefone Obtenção de prova

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

colheita de prova no Brasil Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 17/10/2017 Telefone

16 26/10/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Juízo Local Cível - J24

Correio 

postal Obtenção de prova

Solicita esclarecimentos sobre a razão pela 

qual se executou parcialmente um pedido 

de obtenção de provas expedido para o 

Brasil Brasil

Ponto de 

Contacto

Ministério da 

Justiça

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 27/10/2017 E-mail

17 07/11/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Porto - Juízo Local Cível - J2 E-mail Citações e notificações

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

citação no Brasil Foram transmitidas as informações pretendidas 07/11/2017 E-mail



Rede Judiciária da CPLP 2017 RJPLP 2017

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 13/03/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Juízo Local Cível - J18 Telefone Obtenção de provas

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

colheita de prova em Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 13/03/2017  E-mail

2 16/03/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Penafiel - Juízo de Trabalho - J2

Correio 

postal Obtenção de provas

Informação sobre estado de cumprimento 

de pedido de obtenção de provas expedido 

para Angola Angola

Ponto de 

Contacto

Tribunal 

Provincial do 

Lobito

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas 10/11/2017 E-mail

3 20/06/2017 Portugal Autoridade Central DGRSP E-mail Protecção de Menores

Solicita o apoio do ponto de contacto no 

sentido de recolher informação junto das 

autoridades Irlandesas e Angolanas sobre 

um menor, de nacionalidade Angolana e 

com residência habitual em Portugal, 

encontrado com cópia do passaporte a 

circular no aeroporto de Dublin Angola

Ponto de 

Contacto

Ministério da 

Justiça de 

Angola Foram solicitadas as informações pretendidas. 24/07/2017 E-mail

4 14/09/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Tribunal da Relação do Porto Telefone

Competência 

Internacional

Solicita informação sobre acordos ou 

convenções que vinculem 

simuntaneamente Portugal e Angolana 

área da justiça Foram  transmitidas as informações pretendidas 14/09/2017 E-mail

5 23/10/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Juízo Central Cível - J18 Telefone Obtenção de provas

Solicita informação dos contactos do 

Tribunal Angolano competente para 

receber uma carta rogatória para 

inquirição de testemunhas Foram transmitidas as informações pretendidas 23/10/2017  E-mail

6 22/11/2017 Angola Ponto de Contacto Ministério da Justiça de Angola E-mail Citação e notificação

Informação sobre estado de cumprimento 

de pedido de obtenção de provas expedido 

para Portugal Portugal Tribunal Judicial

Vila Nova de 

Gaia - Juízo 

Família e 

Menores - J1

Foram solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

pretendidas

7 23/11/2017 Portugal

Autoridade 

Judiciária Lisboa - Juízo Local Cível - J17 Telefone Citação e notificação

Solicita informação sobre procedimentos a 

adoptar tendo em vista a realização de 

citação em Angola Foram transmitidas as informações pretendidas 23/11/2017 E-mail
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Este relatório destina-se ao Conselho Superior da Magistratura de Porugal. Sem prejuízo 

do seu uso pelo Conselho Superior da Magistratura nenhuma parte deste relatório pode 

ser de outro modo reproduzida ou usada por qualquer forma ou meio, gráfico, electróni-

co ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação, redacção, ou sistemas de arma-

zenamento e pesquisa  de informação, sem a permissão do ponto de contacto de Portu-

gal. 

Agradeço à equipa do ponto de contacto — Marisa Martins e, à data, César Melo — os 

elementos que recolheram para este relatório. Agradeço à Divisão Financeira do Con-

selho Superior da Magistratura a informação sobre a despesa.  

Um agradecimento especial ao meu filho Joaquim por ter desenhado a capa, a contra-

capa, os detalhes gráficos nas páginas interiores e os gráficos estatísticos das páginas 5 

e 6. 

Um agradecimento especial à minha filha Laura pelo tratamento das estatísticas para 

este relatório. 

Foto da página 17: cortesia de Viviane Faber, ponto de contacto da RJE Civil do Luxem-

burgo. 

Restantes fotos: arquivos do ponto de contacto. 
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