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À Nicolas Castell (     - 2018) de l´autorité centrale 

française pour l´obtention des preuves.  

Son expertise, son apport toujours valable aux questi-

ons que je lui posais et son amitié, me manquent dans 

le réseau. 
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  ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 

 

 CA     Central Authority  

 DGAJ    Directorate General for Justice Administration  

 DGPJ    Directorate General for Justice Policy   

 DGRSP    Directorate General for Rehabilitation and Prison Services   

 The Commission  European Commission  

 ECJ    European Court of Justice  

 EJN Civil   European Judicial Network in Civil and Commercial Matters  

 ELRA                         European Land Register Association 

 EU    European Union  

 IberRed     Latin-American Countries Judicial Network 

 IGFEJ IP   Institute for Financial Management and Equipment of Justice  

 ISS, IP    Social Security Institute  

 Judicial network of CPLP  Portuguese Speaking Countries Judicial Network 

 MS    Member State    

 WG    Working Group 
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 I am pleased to present the annual report 

of 2018 of the portuguese contact point of EJN Ci-

vil. 

In 2018 the training of national Judges was a main 

priority. EJN Civil was established by Council Deci-

sion 2001/470/EC to enhance judicial cooperation. 

However, it is not possible to achieve this result 

without involving national Judges in the activity of 

the network. 

At national level, some Judges still tend to see 

Union law as alieen in regard to national law, trying 

first to find the solution for the cases they are dea-

ling with  in their own national systems, which may 

hinder the primacy and direct application of the EU 

Regulations. This occurs for many reasons: most 

Regulations did not exist at the time they comple-

ted their studies; the terminology of the European 

legislator is unfamiliar; some provisions of EU law 

are rarely applicable; the autonomous (and diffe-

rent) interpretation of long established concepts in 

the practice of national courts. 

To counteract this trend, with the financial support 

of the High Judicial Council and the cooperation of 

the Portuguese Center of Judicial Studies, me and 

some Judges lecturing there, have decided to orga-

nize twelve workshops all over the country, to re-

ach Judges and Prosecutors in their local courts 

and  train them on thE EU most commonly applied  

Regulations in civil matters. These workshops allo-

wed Judges to enter in an informal and open deba-

te on practical cases they were dealing with. 

Making the application of national law and pro-

cedures compatible with the EU civil instruments is 

not allways an easy task.  

In this context, in 2018, in straight cooperation 

with the Portuguese High Judicial Council, the Mi-

nistry of Justice (DGPJ, DGAJ, IGFEJ IP) and the 

Private Baillifs (OSAE), I launched an informal WG 

that made proposals to adapt the courts`case ma-

nagement system  to the practical operation of so-

me Regulations. 

As a result: it is now possible to distribute an euro-

pean account preservation order under its own 

specific classification; the courts´case manage-

ment system makes available the mandatory form 

in which Judges shall issue the order; also the 

“Group Coordination Procedings” set forth in the 

Insolvency Regulation may now be distributed un-

der a specific classification; additionally, there is a 

new step in the electronic procedure, in  which the 

Judge may specify the grouds for the jurisdiction of 

the Court on main, secondary or territorial insol-

vency proceedings, as the case may be, to comply 

with the Insolvency Regulation. Concerning main-

tenace recovery, it is now possible to introduce in 

the electronic procedure any fiscal number in the 

EU which facilitates the swift transfer of founds to a 

creditor in another MS. 

Despite these successful results, there are still 

many challenges to face in the near future. The 

real cases national Judges and administrative au-

thorities deal with and the questions they pose are 

increasingly complex and diversified. As in many 

cases they need a prompt response, the contact 

point´s team has to react quickly and efficiently. 

Therefore, much effort and additional resourses 

need to be put on training and operational work 

which is hard to reconcilie   with budgetary cons-

traints and indefenition.  

Strengthening national  networks was a goal for 

the Commission, in 2018. In line with this, thanks 

to the support of the Portuguese High Judicial Cou-

ncil, the contact point´s team has been enlarged, 

adapting its organization to the increasing need by 

Courts, Registry Officers, central authorities in the 

Ministry of Justice, and welfare services, to have a 

prompt and high quality response to their queries. 

As a future theme, the management of the EU fun-

ded project — the “EJN Call” — by the contact 

point´s team, and the capacity building and re-

search activities it includes, will be our next chal-

lenge in 2019. 
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CASE HANDLING: some statistics 

In 2018 the Portuguese contact point dealt with 243 requests for cooperation (215 outgoing, 28 incoming), 

35 requests for information which did not require cooperation with another MS and other 23 requests in-

volving third countries. They amounted to the total of 301 requests. The graphic bellow shows the re-

spective percentage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There were at least 14 MSs with which Portugal exchanged requests for judicial cooperation: Austria, Belgium, 

Spain, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Poland, The United 

Kingdom (including UK-EW, UK-GI, UK-NI) and Sweden. The number of incoming and outgoing requests for 

cooperation follows in the next two graphics. 
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Requests of information and cooperation involving Portuguese Judicial authorities and third coun-

tries are mentioned in detail in the graphic bellow. These figures do not include the requests dealt with exclu-

sively under the legal framework of the Judicial Network of CPLP and of IberRed of which Portugal is also a 

Member State. 
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AN INSIGHT ON THE ACTIVITY OF THE CONTACT POINT  

REGARDING THE THREE MOST WIDELY USED REGULATIONS 

 

The number of requests outgoing and incoming regarding taking of evidence, service of documents and paren-

tal responsibilities (respectively Regulation 1206/2001, Regulation 1393/2007 and Regulation 2201/2003) is 

mentioned in the ensuing six tables. These figures do not include requests exclusively dealt with by the CAs or 

by national Courts without the intervention of the contact point. 
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STRUCTURE OF THE NATIONAL NETWORK 

 
Portugal designates only one contact point for EJN Civil, who shall be a Judge. I was appointed as contact point in 

June 2014 by the Portuguese Judicial High Council, for a period of three years, following a public selection proce-

dure. My appointment was renewed in June 2017 for a second term of three years. Besides me, the national network 

is currently  composed by twelve officially appointed members designated by the Ministry of Justice among Govern-

ment agencies and legal professions, as follows. 

 The national members of the network: 

1.  Directorate General for Justice Policy (DGPJ) - Ministry of Justice  

2.  Directorate General for Justice Administration (DGAJ) - Ministry of Justice 

3.  Directorate General for Rehabilitation and Prison Services (DGRSP) - Ministry of Justice  

4.  Institute for Register and Notary Offices (IRN IP) - Ministry of Justice  

5.  Institute for Financial Management and Equipment of Justice (IGFEJ IP) - Ministry of Justice  

6.  Council for Justice of Peace – Ministry of Justice 

7.  Social Security Institute (ISS IP) - Ministry of Labour Solidarity and Social Security  

8.  Commission for the Protection of Crime Victims (CPVC) - Ministry of Justice  

9.  Portuguese Bar Association 

10.  Portuguese Order of Solicitors and Private Bailiffs 

11.  Portuguese Order of Notaries 

12.   Judge of the International Hague Network of Judges 

 

 The Central Authorities and other competent authorities: 

 

 Directorate General for Justice Administration (DGAJ) - Ministry of Justice  

 Regulation (EC) Nº 4/2009 of 18/12/ 2008 

 Regulation (EC) Nº 1393/2007 of 13/11/2000 

 Regulation (EC) Nº 1206/2001 of 28/5/2001 

 Hague Convention of 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil and 

commercial matters 

 Hague Convention of 1970 on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters 

 Hague Convention of 2007 on the international recovery of child support and other forms of family 

maintenance 

 New York Convention of 1956 on the recovery abroad of maintenance 

 Directorate General for Rehabilitation and Prison Services (DGRSP)  - Ministry of Justice 

 Regulation (EC) Nº 2201/2003 of 27/11/2003 

 Hague Convention of 1980 on the civil aspects of international child abduction 

 Hague Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operation in respect 

of parental responsibility and measures for the protection of children 

 Institute for Register and Notary Offices (IRN IP) - Ministry of Justice 

 Regulation (EU) Nº 650/2012 of 4/7/2012 

 Social Security Institute (ISS IP) - Ministry of Solidarity and Social Security 

 Directive 2003/8/EC of 27/1/2003 

 Commission for the Protection of Crime Victims  (CPVC) - Ministry of Justice 

 Directive 2004/80/EC of 29/4/2004 

Public Prosecutor Office 

 Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults 
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COODINATION TOOLS: meetings 

Trimestral meetings with national members of the Network 

Organized by: Date and subject matter: Participants: 

Contact point 

24.1.2018 Contact point 

12th trimestral meeting 
Representatives of the 
officially appointed 
members of the na-
tional network 

 
 

Main subjects of the agenda 

* the web page https://videocivil.csm.org.pt 

* Identifying and overcoming practical problems encountered on the opera-
tion of the Insolvency Regulation 

* Assessing the practical obstacles to the swift operation of the European 
account preservation order Regulation 

* Parental responsibilities 

* Training of professionals in light of the Directive for the protection of crime 
victims. 

* Preparing the Mediation Conference organized by High Judicial Council in 
cooperation with the Council for Justice of Peace and DGPJ 

  

Contact point 

16.4.2018 Contact point 

13th trimestral meeting 
Representatives of the 
officially appointed 
members of the na-
tional network 

 
 

Main subjects of the agenda 

* Maintenance Regulation: overcoming obstacles to the transfer of funds 
and identification of debtors 

* The operation of Brussels IIa Regulation 

* Updating the information in the Judicial Atlas 

* Service of documents Regulation 

* Updating the website https://videocivil.csm.org.pt 

* The EJN Call 
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Organized by: Date and subject matter: Participants: 

Contact point 

27.09.2018  Contact point 

14th trimestral meeting 
Representatives of the 
officially appointed 
members of the na-
tional network 

 
 

Main subjects of the agenda 

* Data protection Regulation 

* Maintenance recovery and transfer of funds across borders 

* Identifying tecnhical obstacles recently encountered in cross border vide-
oconference that may be removed by IGFEJ IP 

* Input to the next meeting of the International Hague Network of Judges 

* State of play of the operation of the European Account Preservation Order 
regulation 

* Factsheet containing information to the victims of crimes 

  

Contact point 

05.12.2018  Contact point 

15th trimestral meeting 
Representatives of the 
officially appointed 
members of the na-
tional network 

 
 

Main subjects of the agenda 

* Maintenance Regulation: overcoming obstacles to the transfer of funds 
and identification of debtors 

* The operation of Brussels IIa Regulation 

* Updating the information in the Judicial Atlas 

* Service of documents Regulation 

* Updating the website https://videocivil.csm.org.pt 

* The EJN Call 
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Organized 
by: 

Date and subject matter: Participants: 

Contact 
point 

15.01.2018 

Contact point 
 
DGPJ 

Main subjects of the agenda 

Giving input to the review of Brussels IIa 

Contact 
point 

13.03.2018 

Contact point 
 
DGPJ and DGAJ 

Main subjects of the agenda 

Giving input to the review of the taking of evidence and service of documents  
Regulations 

Contact 
point 

03.05.2018 

Contact point 
 
Portuguese Center of Judi-
cial Studies 

Main subjects of the agenda 

The participation of young Judges in the Themis competition. 

Contact 
point 

19.11.2018 

Contact point 
 
DGPJ and DGAJ 

Main subjects of the agenda 

Giving input to the review of the taking of evidence and service of documents  
Regulations 

Restricted meetings 

Organized 
by: 

Date and subject matter: Participants: 

Contact 
point 

15.01.2018 

Contact point 
 
High Judicial Council 
DGPJ, DGAJ, IGFEJ IP, OSAE 

Main subjects of the agenda 

Adopting measures to facilitate the operation of the Insolvency Regulation, the 
European Account Preservation Order Regulation and the maintenance Regula-
tion 

Contact 
point 

15.03.2018 
Contact point 
 
High Judicial Council 
DGPJ, DGAJ, IGFEJ IP, OSAE 

Main subjects of the agenda 
Adopting measures to facilitate the operation of the Insolvency Regulation, the 
European Account Preservation Order Regulation and the maintenance Regula-
tion 

Meetings of national working groups 
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Meetings with the Ministry of Justice 

Organized by: Date and subject matter: Participants: 

High Judicial 
Council 

15.01.2018 
Contact point 
 
High Judicial Council 
 
Ministry of Justice 

Main subjects of the agenda 

The operation of the Data Protection Regulation with regard to the activity of 
Courts 

Cabinet of the 
Minister of 
Justice 

15.03.2018  
Ministry of Justice Cab-
inet 
Project manager of 
PACED 
Camões Institute 
Contact point of EJN 
Civil 
Contact Point of EJN 
Criminal 
 

Main subjects of the agenda 

Finding solutions to facilitate the long term operation of PACED, the Project to 
consolidate the rule of law in the Portuguese speaking countries of Africa and 
East Timor. 

 

12th trimestral meeting of  the national members of the network, Lisbon, January 2018, High Judicial Council  
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 In 2018 the contact point´s staff has been enlarged to four persons: the Judge Contact Point, two 

legal assessor and one administrative assessor.  

 This will enable the team to face the new challenges resulting from the management of EU projects 

and the increased involvement in training and research activities on the benefict of national courts and legal 

practitioners. 

 The facilities of the contact point are located in the hedquarters of the High Judicial Council,Rua 

Duque de Palmela, n.º 23, 1250-097 Lisbon, Portugal. 

 The contact point and its staff accumulate funcions in three networks of judicial cooperation in 

civil and comercial matters: EJN Civil, IberRede (the latin american judicial network), and the CPLP Judicial 

Network (the Portuguese speaking countries judicial network). 

 Additionally, being the contact point of IberRed I have been appointed by the high Judicial Council as 

national coordinator for the Summit of Judicial Powers of Latin American Countries (Cumbre Judicial Iberoa-

mericana) in which meetings and working groups I actively participate. 

 Finally, me and my team, we cooperate with the High Judicial Council on the organisation of internati-

onal meetings, conferences and EU projects. 

 

 

STAFF AND EXPENDITURE IN 2018 
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EXECUTIVE SUMMARY: my activity in EJN Civil and relations with other 

networks 

 

In 2018, I attended the six meetings of contact points 

of EJN Civil, inviting, the central authorities, legal pro-

fessionals, representatives of the Minisry of Justice, my 

team and several national Judges, to be part of the 

Portuguese delegation.  

I participated in the three meetings of the Data Gathe-

ring WG to identify the Regulations regarding which 

collecting statistics at national level is feasible. 

I participated in the Forum of Judges which is a 

Commission´s initiative that Portugal welcomes as it 

involves national Judges in the activity of EJN Civil. 

In the EJN meeting of December 2018, in  Viena I pre-

sented the draft of the EJN factsheet to facilitate the 

operation of Article 66(5) of the Succession Regulation. 

It was the result of the effort of experts and contact 

points of several MSs and of representatives of the 

Commission, gathered in a WG that I had the privilegie 

to  chair. 

Regarding my relations with other networks, I am the 

Portuguese contact point of IberRed and of the Judicial 

network of CPLP. 

In 2018 I have been appointed by the Portuguese High 

Judicial Council as national coordinator of the Ibero-

American Summit of Judicial Powers which meetings I 

attended in Mexico City and Buenos Aires. In the Ibero

-American Summit of Judicial Powers, Portugal is part 

of two WGs: one on judicial independency and profes-

sional career, the other on e-justice. In the later, Por-

tugal shared its experience on a pilot project of artifici-

al intelligence to help Judges when assessing evidence 

in complex criminal matters, developed by a Portugue-

se Judge and two police investigators. 

The contact point´s team has presented the online version of the Judicial Atlas in civil matters of the Judicial 

Network of CPLP (https://www.atlascplp.csm.org.pt/) to delegations of Judges of Mozambique and São Tomé e Prínci-

pe which are members of that network. This tool is currently maintained by the contact point´s staff  and by the 

IT team of the Portuguese High Judicial Council to whom I thank the collaboration. 

https://www.atlascplp.csm.org.pt/
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TRAINING VISIBILITY AND DISSEMINATION 

WORKSHOPS 

 for  

national Judges 

 on EU civil  

justice  

instruments  

Faro (Court) 

22 June  

29 June 

Madeira 

(Court)  

14 and 15 June 

Azores (Court)

20  and  21  

September 

Lisbon (CEJ) 

5 January 

12 January 

Porto (CEJ) 

6 April 

13 April 

Coimbra 

(Court)  

12 October 

19 October 

Judicial  

cooperation in civil 

matters 

Center of  

Judicial Studies 

2018 

 

MY   

LECTURES  

SCHEDULE  

23 January 14:30-16:00 16:30-18:00 

6 February 14:30-16:00 16:30-18:00 

20 February 14:30-16:00 16:30-18:00 

5 March 14:30-16:00 16:30-18:00 

7 March 14:30-16:00 16:30-18:00 

1941 hard copies of the Compendium of  

the EU legislation were distributed by national Judges, Law professors, 

University libraries and professional associations. 
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IMPLEMENTING THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE 

In December of 2018 the Portuguese contact point sent its 50th Newsletter! 

The contact Point´s Newsletter is sent every month to all national Judges to keep them informed on the main 

rulings of the ECJ and on updates regarding the civil justice instruments of the EU. 

THE WEBSITE OF THE CONTACT POINT www.redecivil.csm.org.pt 

PROVIDES LEGAL PRACTITIONERS AND CITIZENS WITH  USEFUL INFORMATION  

Bellow: Practical information on how to recover maintenance abroad 
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PORTUGUESE HIGH JUDICIAL COUNCIL - 40th anniversary   

Portuguese Council for Justice of Peace 

Organization of the conference on Mediation  - 23 February 2018 Lisbon 

 

CEJ 

Conference 21 May 2018 

Referring questions of national courts to the ECJ and the Charter of Fundamental Rights of the EU  

Panel moderator 

 

ELRA  

Workshop 1 June 2018 Tallin 

Invited as a speaker on the Matrimonial Property Regimes Regulation 

 

ELRA  

Workshop 29 November 2018 Brussels 

Invited as a speaker on Brussels I Regulation´s scheme of jurisdiction and recognition 

 

MINISTRY OF JUSTICE - Office of the Minister 

Working group on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office 

 September to December 2018 Lisbon 

Drafting proposals for the adoption of legislative and practical measures at national level  

 

ECC-Net 

Portuguese Directorate General for Consumers - Conference 10 December 2018 

Invited as a speaker on the Small Claims Regulation 

CONTACTS AND EXCHANGES WITH LEGAL PRACTITIONERS  

at both national and international level 
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SUCCESS STORY: exchanging information on foreign law 

  

 In this report, instead of mentioning a single success story, as I usually do, I prefer to highlight 

that 2018 has been a successful year regarding the exchange of information on foreign law between con-

tact points. 

 

 In this regard, Article 5 (2) (c) of Council Decision 2001/470/EC establishing the EJN 

Civil reads as follows: 

 “Article 5  - (…) 2 - In particular, the contact points shall:  

 (…) c) supply any information to facilitate the application of the  law of another 

 Member State that is applicable under a Community or international instrument. To 

 this end, the contact point to which such a request is addressed may draw on the support of any 

 of the other authorities in ts Member State referred to in Article 2 in order to supply the informa

 tion requested. The information contained in the reply  shall not be binding on the contact point, 

 the authorities  consulted or the authority which made the request; (…)”. 

 

 Under this legal framework, in 2018, I have exchanged information on foreign law with the con-

tact points of France, Germany and Italy, regarding the following matters: 

  Enforcement of debts  (requested by France; answered by Portugal) 

  International Protection of Adults (requested by France; answered by Portugal) 

  Non contractual obligations resulting from a road accident (requested by  Portugal; answered by 

 France) 

  Power of attorney (requested by Portugal; answered by Italy) 

  Successions (requested by Portugal; answered by Germany). 

 

 This exchange of information, when possible, proves to be a quick way to ease the task of natio-

nal judges who have to apply the law of another MS thus, enhancing the usefulness of the network to 

their daily work. 

 Such a trend has continued in 2019, namelly with exchanges with the UK and Luxembourg.  

 In a near futur, through the IMI electronic system that will be tried by EJN Civil, this kind of in-

formation on foreign law is expected to be available to all contact points, facilitating the operation of Ar-

ticle 5(2)(c) of Council Decision 2001/470/EC.  
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ANNEX: STATISTICAL TABLE 



RJE civil 2018

Votre 

Code 

Pays

----------

--

Your 

Count

ry 

code

No 

de

ma

nde

-------

------

Req

ues

t Nb

Date 

Réception de 

la demande

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

Date of 

receipt

of the 

request

Cooperation

MS Outgoing 

Cooperation 

MS Incoming 
Information 

Third 

Countries

Pays 

requérant

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

Requestin

g Country

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 

contacté

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

Contacted 

country

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 5/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da Relação de 

Lisboa Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Pedido de informação sobre como encontrar a 

certidão do art. 39 do Regulamento 2201/2003 Foi prontamente transmitida a informação pretendida 5/01/2018 Tel

PT 2 5/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal Judicial de 

Cascais Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita apoio no sentido de obter cópia do 

Código Civil do Japão 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. Indicámos o contacto do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros para apurar a existencia de legislação 

estrangeira em alguma representação diplomática nacional junto daquele 

País 5/01/2018 Tel

PT 3 5/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Mealhada - Juízo de 

Competência Genérica- 

J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer uma dúvida relacionada com a 

recepção de um pedido de citação oriundo da 

Alemanha DE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

10/01/2018 E-mail/courriel

PT 4 8/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J22

E-

mail/courriel

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 Espanha ES

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Juzgado 

Decano de 

Madrid

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

10/01/2018 E-mail/courriel

PT 5 9/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Nisa - Juízo de 

Competência Genérica- 

J1 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre reconhecimento de decisão na Suíça 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. 9/01/2018 Tel

PT 6 10/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um huissier francês FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 10/01/2018 E-mail/courriel

PT 7 10/01/2018 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 

de esclarecer uma dúvida relacionada com o 

agendamento de uma videoconferência com um 

Tribunal Francês FR Foram prontamente transmitidas as informações devidas 10/01/2018 Tel

PT 8 10/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J15

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

realização de citação na Alemanha DE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

10/01/2018 E-mail/courriel

PT 9 10/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Póvoa do Varzim - 

Juízo Local Cível - J1 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

preenchimento do Anexo II do Regulamento (UE) 

n.º 655/2014 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 10/01/2018 Tel

PT 10 12/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo de 

Família e de Menores- 

J4

Normal 

post/poste Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher e dissonibilizar legislação Austríaca 

em matéria de responsabilidade parental AT

Contact point/Point 

de contact 15/01/2018 E-mail/courriel

PT 11 12/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J18

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

realização de notificação judicial avulsa na 

Hungria HU

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

15/01/2018 E-mail/courriel

PT 12/01/2018 1 PT Public Particular Tel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

cobrança de alimentos no estrangeiro

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação. 12/01/2018 Tel

PT 13 12/01/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Leiria - Tribunal 

Administrativo e Fiscal Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de provas em Espanha por 

videoconferência ES

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 em matéria civil e comercial no seio da União Europeia, não 

podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão 

colocada. 12/01/2018 Tel

PT 14 12/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um tribunal espanhol ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

15/01/2018 E-mail/courriel

PT 15 15/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Maia - Juízo Local Cível - 

J4

E-

mail/courriel

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 (exame médico) remetido 

para França FR

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

6/02/2018 E-mail/courriel
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PT 16 16/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar o Tribunal português no agendamento 

de uma videoconferência com um Tribunal 

Francês FR

Contact point/Point 

de contact TGI Valence

Foi prontamente solicitada a colaboração do nosso homólogo francês. O 

Tribunal solicitou a retirada do pedido em virtude das partes no processo 

terem chegado a acordo. 6/02/2018 E-mail/courriel

PT 17 17/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viana do Castelo - Juízo 

Central Cível - J1 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de uma certidão ao abrigo do 

Regulamento 1215/2012 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 17/01/2018 Tel

PT 18 17/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oliveira do Hospital - 

Juízo Local Cível - J1

E-

mail/courriel

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 (relatório social) remetido 

para França FR

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

23/05/2018 E-mail/courriel

PT 19 17/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Aveiro - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de uma certidão (Anexo II) ao abrigo do 

Regulamento 2201/2003 FR Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 17/01/2018 Tel

PT 20 18/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo de Família 

e Menores - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de uma certidão ao abrigo do 

Regulamento 1215/2012 FR Foram prontamente transmitidas as informações devidas 17/01/2018 Tel

PT 21 18/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Central 

Cível - J9

E-

mail/courriel

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 Australia Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

18/01/2018 E-mail/courriel

PT 22 22/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência em 

Espanha ES Foram prontamente transmitidas as informações devidas 22/01/2018 Tel

PT 23 22/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal de Comércio 

de Lisboa - 2.º Juízo Tel Bankrupcy/Faillite

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

aplicação do Regulamento 2015/848 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 22/01/2018 Tel

PT 24 22/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo de 

Execução - J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

realização de citação no Reino Unido UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

22/01/2018 E-mail/courriel

PT 25 23/01/2018 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 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Irlanda IE Foram prontamente transmitidas as informações devidas 23/01/2018 Tel

PT 26 23/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J9 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

preenchimento do Anexo II do Regulamento (UE) 

n.º 655/2014 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 23/01/2018 Tel

PT 27 23/01/2018 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 dúvidas relacionadas com e 

emissão de título executivo europeu

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

23/01/2018 Tel

PT 28 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J7 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência em 

Espanha ES Foram prontamente transmitidas as informações devidas 24/01/2018 Tel

PT 29 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo de 

Execução - J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

realização de citação em Gibraltar UK-GI

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

24/01/2018 E-mail/courriel

PT 30 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Local 

Cível – J5

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão residente na Polónia PL

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

24/01/2018 E-mail/courriel

PT 31 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ovar - Juízo de 

execução - J1 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

preenchimento dos Anexos do Regulamento 

(UE) n.º 655/2014 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 25/01/2018 Tel

PT 32 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

LIsboa - Juízo Central 

Cível - J15 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

tramitação do arresto europeu de contas 

bancárias Foram prontamente transmitidas as informações devidas 24/01/2018 Tel

PT 33 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

 Figueira da foz - Juízo 

de Familia e Menores - 

J1

E-

mail/courriel

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 prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

28/01/2018 E-mail/courriel
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PT 34 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Gondomar - Juízo Local 

Cível - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Islândia Autre Foram prontamente transmitidas as informações devidas 24/01/2018 Tel

PT 35 24/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J7 Tel

Marriages, unmarried 

couples/Mariage, couples 

non mariées

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

reconhecimento, em Portugal, de uma decisão 

de divorcio decretada em França FR Foram prontamente transmitidas as informações devidas 17/01/2018 Tel

PT 36 26/01/2018 1 FR

Contact point/Point 

de contact

E-

mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de legislação portuguesa FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 8/02/2018 E-mail/courriel

PT 37 29/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Família e 

Menores - J1

E-

mail/courriel

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 (relatório social) remetido 

para França FR

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

4/04/2018 E-mail/courriel

PT 38 2/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Évora - Juízo Central 

Cível - J1 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de uma certidão ao abrigo do 

Regulamento 1215/2012 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 2/02/2018 Tel

PT 39 6/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

V. F. de Xira (Juízo de 

Família e Menores - J1)

E-

mail/courriel

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 prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

27/03/2018 E-mail/courriel

PT 40 6/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível – J3

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

realização de uma notificação judicial avulsa de 

um cidadão residente nas Ilhas Virgens 

Britânicas Autre

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

14/02/2018 E-mail/courriel

PT 41 7/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Alemanha DE Foram prontamente transmitidas as informações devidas 7/02/2018 Tel

PT 42 7/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos relacionados com a  

obtenção de provas no Reino Unido UK-EW Foram prontamente  transmitidas as informações devidas 7/02/2018 Tel

PT 43 8/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de Família 

e de Menores - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na  

Espanha ES Foram prontamente transmitidas as informações devidas 8/02/2018 Tel

PT 44 8/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Penafiel - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência no 

Luxemburgo LU Foram prontamente transmitidas as informações devidas 8/02/2018 Tel

PT 45 8/02/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Assessoria Técnica - 

Segurança Social . 

Santarém Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova no Reino Unido UK-EW Foram prontamente transmitidas as informações devidas 8/02/2018 Tel

PT 46 8/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

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 Alemanha DE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

1/03/2018 E-mail/courriel

PT 47 9/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Local  

Cível - J2

E-

mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre Direito Sucessório Alemão DE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

9/02/2018 E-mail/courriel

PT 48 12/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo Central 

Cível - J4

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Suíça e Rússia Autre Foram prontamente transmitidas as informações devidas 12/02/2018 E-mail/courriel

PT 49 13/02/2018 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita a intervenção do Ponto de Contacto no 

sentido de apoiar a comunicação entre o tribunal 

português e a autoridade luxemburguesa PT Foram prontamente transmitidas as informações devidas 14/02/2018 Tel

PT 50 15/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Caminha - Juízo de 

Competência Genérica- 

J1 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre como executar uma coima em Espanha ES

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.  Foi transmitido o contacto do 

Ponto de Contacto Português da Rede Europeia em Matéria Penal 15/02/2018 Tel

PT 51 15/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Évora - Família e 

Menores - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas relacionadas com de 

obtenção de prova (relatório social) no Reino 

Unido UK-EW

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

15/02/2018 Tel
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PT 52 15/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé - Juízo Central 

Cível - J2

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um huissier luxemburguês LU

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

10/01/2018 E-mail/courriel

PT 53 15/02/2018 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 dúvidas relacionadas com 

cobrança de alimentos no estrangeiro

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

15/02/2018 Tel

PT 54 20/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Valongo - Juízo local 

Cível - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão residente em França FR Foram prontamente transmitidas as informações devidas 23/02/2018 Tel

PT 55 20/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila do Conde - Juízo 

de Família e de 

Menores - J1

E-

mail/courriel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

realização de um arrolamento em Espanha ES Foram prontamente transmitidas as informações devidas 21/02/2018 E-mail/courriel

PT 56 21/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Barcelos - Juízo Local 

Cível - J2

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um huissier belga BE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

22/02/2018 E-mail/courriel

PT 57 22/02/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

execução de sentença portuguesa em Espanha ES

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

15/02/2018 E-mail/courriel

PT 58 22/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de 

Trabalho - J2

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência no 

Reino Unido UK-EW Foram prontamente transmitidas as informações devidas 8/02/2018 Tel

PT 59 22/02/2018 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita a intervenção do Ponto de Contacto no 

sentido de apoiar a comunicação entre o tribunal 

português e a autoridade luxemburguesa PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Central 

Cível - J17 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 14/02/2018 Tel

PT 60 22/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Évora - Juízo de Família 

e Menores - J1

Normal 

post/poste

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

relatório social por parte das autoridades 

norueguesas Autre

Foram prontamente transmitidas as informações devidas. O tribunal 

Português teve de repetir o envio, vom tradução para Norueguês 30/10/2018 E-mail/courriel

PT 61 28/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

certidão de citação emitida pelo agente de 

execução holandês NL

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

28/02/2018 Tel

PT 62 28/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

certidão de citação emitida pelo agente de 

execução francês FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

28/02/2018 Tel

PT 63 28/02/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

certidão de citação emitida pelo agente de 

execução espanhol ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

28/02/2018 Tel

PT 64 28/02/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Procuradoria-Geral da 

República Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de conhecer os mecanismos de cooperação 

judiciária aplicáveis à recuperação de ativos no 

estrangeiro

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.  Foi transmitido o contacto do 

Ponto de Contacto Português da Rede Europeia em Matéria Penal 15/02/2018 Tel

PT 65 1/03/2018 1 PT

local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Amarante - Ministério 

Público - Familia e 

Menores Tel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de conhecer os mecanismos de cooperação 

judiciária aplicáveisao reconhecimento de 

decisão francesa sobre tutela de maior vulnerável Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 15/02/2018 Tel
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PT 66 1/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo de 

Trabalho - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

feita através de consulado português no Reino 

Unido

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

1/03/2018 Tel

PT 67 2/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um tribunal espanhol ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

2/03/2018 E-mail/courriel

PT 68 6/03/2018 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 esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Alemanha DE Foram prontamente transmitidas as informações devidas 6/02/2018 Tel

PT 69 6/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão residente na França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

6/03/2018 Tel

PT 70 6/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Fundão - Tribunal de 

Comércio - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de credores no estrangeiro FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

6/03/2018 Tel

PT 71 8/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Local Cível 

- J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova na Bulgária BG Foram prontamente transmitidas as informações devidas 8/02/2018 Tel

PT 72 8/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Tribunal de Comércio - 

J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de credores no estrangeiro (art. 54 do 

Regulamento 848/2015)

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

8/03/2018 Tel

PT 73 9/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J13 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

notificação judicial avulsa de cidadãos residentes 

em Espanha ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

9/03/2018 Tel

PT 74 12/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo de família 

e Menores - J1 Tel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas sobre como obter 

informação sobre o domicílio do devedor de 

alimentos em Itália IT Foram prontamente transmitidas as informações devidas 9/02/2018 Tel

PT 75 12/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Leiria - Juízo Local Cível 

- J2 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

aplicação do Regulamento 805/2004 Foram prontamente transmitidas as informações devidas 12/02/2018 Tel

PT 76 13/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo Central 

cível - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada em Espanha ES

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

13/03/2018 Tel

PT 77 12/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

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 Nanterre

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

4/05/2018 E-mail/courriel

PT 78 12/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre Direito Sucessório Holandês NL

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

14/03/2018 E-mail/courriel

PT 79 12/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Central 

Cível - J3

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte da autoridade  requerida inglesa UK-EW

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

19/03/2018 E-mail/courriel

PT 80 15/03/2018 1 PT Public Particular

E-

mail/courriel

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com divórcio

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

16/03/2018 E-mail/courriel

PT 81 22/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J4

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

marcação de uma videoconferência para 

obtenção de prova com o Reino Unido UK-EW

Central 

authority/Autorité 

centrale RCJ

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

23/04/2018 E-mail/courriel

PT 82 22/03/2018 1 DE

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Alemão da RJECC

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um Tribunal português PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto de Mós - 

Unidade de 

serviço externo

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

23/03/2018 E-mail/courriel

PT 83 24/03/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo de 

Trabalho - J1

E-

mail/courriel

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 esclarecimentos devidos

29/04/2018 E-mail/courriel
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PT 84 3/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Tribunal da 

Relação Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada em França FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

4/04/2018 E-mail/courriel

PT 85 3/04/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

Arresto Europeu de Contas Bancárias FR

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

15/02/2018 E-mail/courriel

PT 86 4/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juizo Central 

Cível Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

preenchimento do formulário I do regulamento 

1393/2007

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

4/04/2018 E-mail/courriel

PT 87 16/04/2018 1 BE

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Belga da RJECC

E-

mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir os contactos de um tribunal 

Português para enviar informação sobre direito 

estrangeiro PT Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos 16/04/2018 E-mail/courriel

PT 88 16/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Ministério 

Público - Tribunal de 

Trabalho Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

execução de coima (ACT) em espanha ES

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.  Foi transmitido o contacto do 

Ponto de Contacto Português da Rede Europeia em Matéria Penal 16/04/2018 Tel

PT 89 16/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada na Alemanha DE

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

16/04/2018 E-mail/courriel

PT 90 16/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juizo Central 

Cível - J15 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência para a Alemanha DE

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

16/04/2018 E-mail/courriel

PT 91 16/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Central 

Cível - J3 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 África do Sul Autre

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

16/04/2018 E-mail/courriel

PT 92 17/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal de 

Propriedade Intelectual Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência para a Alemanha DE

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

17/04/2018 Tel

PT 93 19/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

família e Menores - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

averiguação do estado de cumprimento de um 

pedido de obtenção de prova remetido para a 

Alemanha DE

Foram prontamente solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

devidas 29/06/2018 Tel

PT 94 20/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Local Cível 

- J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada na Inglaterra UK-EW

Foram prontamente analisados e  transmitidos os esclarecimentos devidos

20/04/2018 E-mail/courriel

PT 95 20/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Matosinhos - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas sobre cobrança de 

alimentos no Luxemburgo

LU Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 20/04/2018 Tel

PT 96 20/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Tribunal de 

Trabalho – J3 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas sobre cobrança de coima 

(ACT) em Espanha ES

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.  Foi transmitido o contacto do 

Ponto de Contacto Português da Rede Europeia em Matéria Penal 20/04/2018 Tel
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PT 97 20/04/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações sobre um pedido de 

cobrança de alimentos dirigido à Alemanha DE

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

20/04/2018 Tel

PT 98 24/04/2018 1 UK-EW

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

High Court - Family 

Court

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

DGAj solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

recolha de informação sobre a mãe dos menores UK-EW Foram  recolhidos e transmitidos os elementos 26/04/2018 E-mail/courriel

PT 99 23/04/2018 1 PT Public Particular

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com medidas 

de protecção de adulto vulnerável

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

23/04/2018 Tel

PT 100 26/04/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

execução de uma medida de colocação de 

menor alemão em Portugal DE Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 26/041/2018 E-mail/courriel

PT 101 30/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência para a Austria AT

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

30/04/2018 E-mail/courriel

PT 102 30/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J11 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência para a Alemanha DE

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

30/04/2018 E-mail/courriel

PT 103 30/04/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência para a Suécia e Alemanha SE

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

30/04/2018 E-mail/courriel

PT 104 4/05/2018 1 HU

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Húngaro da RJE-Civil

E-

mail/courriel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de um pedido de citação que foi 

tramitado em portugal como uma injunção 

europeia PT

Foram prontamente solicitadas, recolhidas e transmitidas as informações 

devidas 4/05/2018 E-mail/courriel

PT 105 4/05/2018 1 PT

Contact point/Point 

de contact

Funchal - Juízo de 

execução

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

resolução de dificuldades técnicas que surgiram 

na realização de videoconferência com a 

Escócia. UK-EW

A testemunha foi entretanto ouvida em território nacional. Propôs-se à 

autoridade escocesa realizar testes para ultrapassar os problemas 

existentes. Aguarda resposta.

PT 106 4/05/2018 1 PT Public Particular

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

execução de uma decisão portuguesa em 

França FR

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

23/04/2018 Tel

PT 107 10/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tomar - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas sobre cobrança de 

alimentos em França

FR Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 10/05/2018 E-mail/courriel

PT 108 14/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal de 

Propriedade Intelectual Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência para a Austria AT

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

30/04/2018 E-mail/courriel
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PT 109 21/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

entrega de um menor ao progenitor residente no 

Reino Unido UK-EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 21/05/2018 E-mail/courriel

PT 110 21/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada na França FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

21/05/2018 Tel

PT 111 21/05/2018 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 esclarecer dúvidas relacionadas com 

videoconferência realizada na Russia Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

21/05/2018 Tel

PT 112 21/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Gouveia - Juízo 

competência Genérica- 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de relatório social no Luxemburgo LU

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

21/05/2018 Tel

PT 113 21/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de 

Trabalho - J2

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

execução de uma decisão Luxemburguesa em 

Portugal LU

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

21/05/2018 Tel

PT 114 22/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo do 

Trabalho - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência na França e no Reino 

Unido FR

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 115 22/05/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com a 

injunção europeia

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

22/05/2018 Tel

PT 116 22/05/2018 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 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

videoconferência realizada em Espanha ES

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

22/05/2018 Tel

PT 117 25/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer uma dúvida relacionada com o 

agendamento de uma videoconferência com um 

Tribunal Inglês UK-EW Foram prontamente recolhidas e transmitidas as informações devidas 10/01/2018 Tel

PT 118 25/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Arcos de Valdevez - 

Juízo Local Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova (relatório social)  em Andorra Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

25/05/2018 Tel

PT 119 25/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer uma dúvida relacionada com o 

agendamento de uma videoconferência com um 

Tribunal Inglês UK-EW Foram prontamente recolhidas e transmitidas as informações devidas 10/01/2018 Tel

PT 120 29/05/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar o estado de cumprimento de um 

pedido de relatório social remetido para um 

tribunal Francês FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale TGI Mulhouse

Foram prontamente  solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos.

6/09/2018 E-mail/courriel

PT 121 29/05/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com a 

alteração de decisão de responsabilidades 

parentais na Polónia PL

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

1/06/2018 Tel

PT 122 1/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ovar - Juízo Local Cível - 

J1

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de certidão do Regulamento 1212/2012

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

1/06/2018 Tel

PT 123 1/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Local 

Cível - J3

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de certidão do Regulamento 1215/2012

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

1/06/2018 Tel
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PT 124 4/06/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Particular

E-

mail/courriel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com a 

interposição de providência cautelar

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

1/06/2018 E-mail/courriel

PT 125 5/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre de pedidos de obtenção 

de provas por videoconferência dirigidos para 

Suécia e Noruega SE

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 126 5/06/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

relacionados com a propositura de uma acção de 

alimentos a pedido de uma mãe, em 

representação da sua filha, residentes no Reino 

Unido, sem que tenha sido regulado o exercício 

de responsabilidades parentais UK-EW Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 5/06/2018

PT 127 7/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Monção - Juízo de 

Competência Genérica - 

J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada na Nova Caledónia Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

7/06/2018 Tel

PT 128 7/06/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com a 

aplicação do Regulamento 650/2014 sobre 

Sucessões 

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

8/06/2018 Tel

PT 129 7/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paredes - Juízo de 

Família e Menores - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar o estado de cumprimento de um 

pedido de relatório social remetido para um 

tribunal Francês FR

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale TGI Bastia

Foram prontamente  solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos.

14/09/2018 E-mail/courriel

PT 130 7/06/2018 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 na recolha 

de informações sobre um pedido de obtenção de 

provas por videoconferência dirigido à Suécia SE

Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 131 11/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Matosinhos - Juízo 

Local Cível - J1

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de certidão do Regulamento 1215/2012

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

11/06/2018 Tel

PT 132 11/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo local Cível - 

J3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

Regulamento 1393/2007 Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 11/06/2018 Tel

PT 133 11/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ponta Delgada – Juízo 

Central Cível e Criminal - 

J1 Tel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

aplicação da Directiva sobre Concorrência Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 11/06/2018 Tel

PT 134 12/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé - Juízo Local Cível 

- J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada nos EUA Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

12/06/2018 Tel

PT 135 12/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portalegre - Juízo 

Central Cível - J1

E-

mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o Direito Francês 

relacionada com o regime de responsabilidade 

civil FR

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 22/06/2018 E-mail/courriel

PT 136 12/06/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com a 

execução de decisão em França

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

12/06/2018 TelPage 9
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PT 137 14/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

preenchimento de formulário on line para pedir 

um depoimento de parte por videoconferência no 

Reino Unido UK-EW

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

14/06/2018 Tel

PT 138 15/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Unidade 

Central

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de certidão do Regulamento 44/2001

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

11/06/2018 Tel

PT 139 15/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Leiria - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte de um huissier francês FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

19/06/2018 E-mail/courriel

PT 140 18/06/2018 1 Autre

Central 

authority/Autorité 

centrale

Autoridade Central - 

Conv. NY - Canadá

E-

mail/courriel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita informação sobre informação sobre 

rendimentos de uma cidadã portuguesa ao 

abrigo de um pedido de alimentos Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 19/06/2018 E-mail/courriel

PT 141 18/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

4.ª Conservatória 

Registo Civil do Porto

E-

mail/courriel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o Direito 

Sucessório vigente na África do Sul Autre Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 18/06/2018 E-mail/courriel

PT 142 19/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

instrução de um pedido de obtenção de prova 

por videoconferência na Bélgica BE

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

19/06//2018 E-mail/courriel

PT 143 19/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre reconhecimento de 

decisão alemã em matéria sucessória em 

Portugal DE Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 19/06/2018 E-mail/courriel

PT 144 21/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paços de Ferreira - 

Juízo local Cível - J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas no preenchimento do 

anexo I do Regulamento 1393/2007 com vista 

pedir uma citação no Reino Unido UK-EW Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 21/06/2018 Tel

PT 145 22/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loures - Juízo de 

execução - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

obtenção de prova dirigido a um Tribunal 

Francês FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

27/06/2018 E-mail/courriel

PT 146 26/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Conservatória Registo 

Civil de Portalegre

E-

mail/courriel

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

reconhecimento de uma decisão de Divórcio 

Luxemburguesa LU Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 26/06/2018 E-mail/courriel

PT 147 28/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo local 

Cível - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvida relacionada com a certidão 

de citação exarada por um agente de execução 

holandês NL Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 21/06/2018 Tel

PT 148 28/06/2018 1 PL

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Consulado da Polónia 

em Lisboa

E-

mail/courriel Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvida relacionada com os meios 

disponíveis em portugal para que um cidadão 

Polaco possa usufruir de apoio judiciário Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 28/06/2018 E-mail/courriel

PT 149 28/06/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Advogado

E-

mail/courriel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com o 

reconhecimento de decisão de alimentos 

proferida em portugal em França

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

28/06/2018 E-mail/courriel

PT 150 28/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Local Cível - 

J3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada nas Ilhas Jersey Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

28/06/2018 Tel

PT 151 28/06/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative GDDC Tel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre a aplicação do 

regulamento Sucessões Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 19/06/2018 E-mail/courriel

PT 152 28/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Olhão - Juízo 

Competência Genérica - 

J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre um pedido de obtenção de 

provas por videoconferência dirigido à Alemanha DE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

153 2/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Local 

Cível - J1

E-

mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o Direito Irlandês 

relacionada com o regime de responsabilidade 

civil IE

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 22/06/2018 E-mail/courriel
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PT 154 28/06/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

Família e Menores - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre obtenção de provas em 

Espanha ES

Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 155 2/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Loulé - Juízo local cível - 

J1

E-

mail/courriel

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

reconhecimento de uma decisão de Divórcio 

Inglesa UK-EW Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 3/07/2018 E-mail/courriel

156 2/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Local Cível - 

J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o preenchimento do 

formulário A do Regulamento 1206/2001 com 

vista a obter prova em Espanha ES

Foram prontamente recolhidos e  transmitidos os esclarecimentos devidos

5/07/2018 E-mail/courriel

PT 157 2/07/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o esclarecimento de dúvidas relacionadas 

com os custos inerentes ao Reconhecimento de 

uma decisão estrangeira em Portugal Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 2/07/2018 Tel

PT 158 2/07/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o esclarecimento de dúvidas relacionadas 

com os custos inerentes ao Reconhecimento de 

uma decisão estrangeira em Portugal Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 2/07/2018 Tel

PT 159 5/07/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGRSP Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o esclarecimento de dúvidas relacionadas 

com a obtenção de consentimento prévio tendo 

em vista a colocação de crianças junto a 

familiares no estrangeiro Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 2/07/2018 Tel

PT 160 5/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo de 

Execução - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o preenchimento do 

formulário A do Regulamento 1206/2001

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

5/07/2018 Tel

PT 161 5/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas sobre a aplicabilidade 

da Convenção internacional de Protecção de 

Adulto Vulneravel no caso de uma cidadã de 

nacionalidade inglesa internada em Portugal UK-EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 6/07/2018 E-mail/courriel

PT 162 5/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas sobre se Convenção 

internacional de Protecção de Adulto Vulneravel  

da Haia aplica-se no território de Guernsey, UK Autre Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos 5/07/2018 E-mail/courriel

PT 163 9/07/2017 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Direcção-Geral da 

Administração da 

Justiça Tel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas sobre o 

reconhecimento e executoriedade em Portugal 

de uma sentença Italiana que condenou o 

Estado português Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 9/07/2018 E-mail/courriel

PT 164 9/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Juízo Central 

Cível - J2 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas relacionadas com a 

certificação de uma decisão como título executivo 

europeu

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

5/07/2018 Tel

PT 165 9/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo local 

Cível – J5 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas relacionadas com a 

aplicação do Arresto Europeu de Contas 

Bancárias

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

5/07/2018 Tel

PT 166 12/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

4.ª Conservatória 

Registo Civil do Porto

E-

mail/courriel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o Direito 

Sucessório vigente em Espanha ES Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 12/07/2018 E-mail/courriel

PT 167 13/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

V. F. de Xira – Juízo de 

Trabalho – J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre um pedido de obtenção de 

provas por videoconferência dirigido ao Reino 

Unido UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

13/07/2018 E-mail/courriel

PT 168 17/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo 

Família e Menores - J1

Normal 

post/poste

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação por parte da autoridade  requerida inglesa UK-EW

Central 

authority/Autorité 

centrale

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

23/08/2018 E-mail/courriel

PT 169 20/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

Família e Menores - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o preenchimento do 

formulário A do Regulamento 1206/2001 com 

vista à colheita de prova em França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

5/07/2018 Tel

PT 170 23/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santo Tirso - Juízo 

Local Cível - J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

realizada na Polónia Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

23/07/2018 Tel
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PT 171 24/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

Família e Menores - J1 Tel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre procedimentos a adoptar 

tendo em vista a organização de visitas do Pai 

português para ver a filha que reside com a Mãe 

em Espanha num contexto de grande 

litigiosidade ES

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

18/09/2018 Tel

PT 172 25/07/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

acompanhamento de um pedido de obtenção 

directa de prova feito pelo Reino Unido a 

executar por duas técnicas dos serviços sociais 

ingleses UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

18/09/2018 Tel

PT 173 27/07/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo de 

Trabalho - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o preenchimento do 

formulário A do Regulamento 1206/2001 com 

vista àobtenção de relatório de autópsia em 

França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

27/07/2018 Tel

PT 174 30/07/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

acompanhamento de um pedido de sinalização e 

acompanhamento de um menor, para os efeitos 

de aplicação da CH96, que vem do RU para 

Portugal UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

30/07/2018 Tel

PT 175 31/07/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

acompanhamento de um pedido de sinalização  

de uma menor de nacionalidade portuguesa, 

para os efeitos de aplicação da CH96, que foi 

alvo de abusos sexuais em França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

2/08/2018 E-mail/courriel

PT 176 2/08/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

acompanhamento de um pedido de obtenção 

directa de prova feito pelo Reino Unido a 

executar por duas técnicas dos serviços sociais 

ingleses, com vista à colocação de menores 

junto de familiares em Albufeira, Portugal UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

7/08/2018 E-mail/courriel

PT 177 3/08/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

acompanhamento de um pedido de obtenção 

directa de prova feito pelo Reino Unido a 

executar por duas técnicas dos serviços sociais 

ingleses, com vista à colocação de menores 

junto de familiares no Barreiro, Portugal UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

8/08/2018 E-mail/courriel

PT 178 6/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale Porto - Tribunal judicial

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita esclarecimentos junto do Ponto de 

Contacto relacionados com a aplicação do 

Regulamento sobre Acção de Pequenos 

montantes

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

6/08/2018 E-mail/courriel

PT 179 7/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Angra do Heroísmo - 

Juízo Central Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informações sobre o preenchimento do 

formulário A do Regulamento 1206/2001 com 

vista à colheita de prova na Alemanha DE

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

23/08/2018 Tel

PT 180 7/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

V. F. de Xira - Juízo 

Local Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma audição de testemunhas 

por videoconferência com as autoridades do 

Reino Unido UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 181 8/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Família e 

Menores - J1

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas sobre a aplicabilidade 

da Convenção da Haia Relativa à Proteção 

Internacional de Adultos de no sentido de rever 

uma sentença francesa em Portugal FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 6/07/2018 E-mail/courriel

PT 182 16/08/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Agente de Execução Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas no preenchimento do 

anexo I do Regulamento 1393/2007 com vista 

pedir uma citação no Reino Unido UK-EW Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos. 16/08/2018 Tel
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PT 183 20/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Família 

e Menores - J1

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas sobre a aplicabilidade 

da Convenção da Haia Relativa à Proteção 

Internacional de Adultos de no sentido de ser 

possível aplicar uma sentença portuguesa no 

Reino Unido UK-EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 6/07/2018 E-mail/courriel

PT 184 20/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Aveiro - Juízo de 

Comércio

E-

mail/courriel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o Direito Italiano 

relacionado com a constituição e extinção de 

pessoas colectivas IT

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 28/08/2018 E-mail/courriel

PT 185 21/08/2018 1 PT Public Particular

E-

mail/courriel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de colher informações relacionadas com 

alimentos devidos a filho após maioridade

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

21/08/2018 E-mail/courriel

PT 186 21/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Barreiro - Juízo Família 

e Menores - J1

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer o Tribunal sobre a possibilidade de 

transferência de um processo de 

responsabilidades parentais de Portugal para o 

Reino Unido UK-EW Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 21/08/2018 E-mail/courriel

PT 187 23/08/2018 1 UK-EW

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto do 

RU da RJE-Civil

E-

mail/courriel Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na 

transmissão de um documento apresentado por 

um requerente de apoio judiciário transfronteiriço Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 23/08/2018 E-mail/courriel

PT 188 23/08/2018 1 PT

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

acompanhamento de esclarecer umas dúvidas 

face a um pedido de obtenção directa de prova 

feito pelo Reino Unido UK-EW

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

23/08/2018 E-mail/courriel

PT 189 29/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Local Cível 

– J2

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão residente em Malta Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

29/08/2018 E-mail/courriel

PT 190 22/08/2018 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita a intervenção do Ponto de Contacto no 

sentido de apoiar a comunicação entre o tribunal 

português e a autoridade Luxemburguesa PT Foram prontamente transmitidas as informações devidas 22/08/2018 Tel

PT 191 24/08/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Barreiro - Juízo Família 

e Menores - J1

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de auxiliar o Tribunal a organizar a transferência 

de três menores institucionalizados em Portugal 

para o Reino Unido UK-EW

PT 192 3/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Juízo local Cível - 

J1

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão de certidão do Regulamento 44/2001

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

3/09/2018 Tel

PT 193 3/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Ministério 

Público

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão do título executivo europeu

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos.

3/09/2018 Tel

PT 194 4/09/2018 1 UK-EW

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto do 

RU da RJE-Civil

E-

mail/courriel Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre o estado de cumprimento 

de um pedido de apoio judiciário transfronteiriço 

transmitido de Inglaterra para Portugal Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 4/09/2018 E-mail/courriel

PT 195 6/09/2018 1 PT Public Particular

E-

mail/courriel Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita informação sobre como beneficiar de  

apoio judiciário transfronteiriço

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

1/06/2018 E-mail/courriel

PT 196 7/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Braga - Juízo Central 

Cível – J2

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão residente em Andorra Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

7/09/2018 E-mail/courrielPage 13
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PT 197 7/09/2018 1 PL

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

Polónia

E-

mail/courriel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto para 

reecaminhamento de um pedido de alimentos à 

autoridade Portuguesa Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 7/09/2018 E-mail/courriel

PT 198 10/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da Relação do 

Porto Tel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer algumas questões relacionadas 

com a aplicação do Regulamento 1896/2006 Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 10/09/2018 Tel

PT 199 10/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível – J22

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência no 

Canadá Autre

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

10/09/2018 E-mail/courriel

PT 200 12/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Família e 

Menores - J1

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer o Tribunal sobre a possibilidade de 

transferência de um processo de 

responsabilidades parentais de Portugal para a 

França FR

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos 13/11/2018 E-mail/courriel

PT 201 12/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Local 

Cível – J2

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência em 

França FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

12/09/2018 E-mail/courriel

PT 202 12/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma audição de testemunhas 

por videoconferência com as autoridades do 

Reino Unido UK-EW

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 203 13/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paços de Ferreira - 

Juízo Local Cível – J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão residente na Irlanda do Norte UK-NI

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

13/09/2018 E-mail/courriel

PT 204 14/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa – Juízo local 

Cível – J22 Tel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar o estado de cumprimento de uma 

decisão de Arresto Europeu de Contas Bancárias 

junto de um Huissier de justiça Francês FR

Foram prontamente solicitados e transmitidos os esclarecimentos devidos

24/10/2018 E-mail/courriel

PT 205 14/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J20

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma audição de testemunhas 

por videoconferência com as autoridades alemãs DE

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

22/05/2018 E-mail/courriel

PT 206 14/09/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Consul Geral de 

Portugal em Genebra Tel Legal order/Ordre juridique

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar se existe um registo nacional de 

injunções que possa emitir uma certidão de 

"nada consta", documento solicitado com 

frequência a cidadãos portugueses residentes na 

Suíça Autre Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 17/09/2018 E-mail/courriel

PT 207 17/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Conservatória Registo 

Civil da Figueira da Foz

E-

mail/courriel

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre a aplicação do 

regulamento 2201/2003 e do Regulamento 

1259/2010 UK-EW Foram prontamente recolhidos transmitidos os esclarecimentos devidos 17/09/2018 E-mail/courriel

PT 208 17/09/2018 1 FR

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Francês da RJE-Civil

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de alertar o Tribunal português de que convocou 

uma testemunha a se apresentar na autoridade 

central ao invés de o fazer para o TGI indicado 

como competente para o efeito PT Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 17/09/2018 E-mail/courriel

PT 209 17/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J5

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimentos sobre mecanismos de 

cooperação existentes que permitam o 

reconhecimento de decisão francesa de 

interdição de maior em Portugal FR Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 17/09/2018 E-mail/courriel

PT 210 17/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Local 

Cível – J3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

através do consulado por aplicação do 

Regulamento 1393/2007

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

17/09/2018 E-mail/courriel

PT 211 24/01/1900 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Central 

Cível – J4

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

competência ao abrigo do Regulamento 

1206/2001

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

24/09/2018 E-mail/courriel

PT 212 24/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto  - Juízo de Família 

e Menores - J3

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre a existência processos de 

protecção relacionados com um menor em 

França FR

Contact point/Point 

de contact Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 24/09/2018 E-mail/courriel

PT 213 25/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Pinhel - Juízo de 

Competência Genérica - 

J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com os meios 

disponíveis para obtenção de uma certidão de 

Óbito em França FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

25/09/2018 E-mail/courriel
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PT 214 27/09/2018 1 PT Public Advogada

E-

mail/courriel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

tramitação da Injunção Europeia

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

27/09/2018 E-mail/courriel

PT 215 27/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma audição de testemunhas 

por videoconferência com as autoridades do 

Reino Unido UK-EW

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente solicitados, recolhidos e transmitidos os 

esclarecimentos devidos

27/09/2018 E-mail/courriel

PT 216 28/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Alcobaça - Juízo Local 

Cível – J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência no 

Reino Unido UK-EW

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

28/09/2018 E-mail/courriel

PT 217 28/09/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Cascais- Juízo Central 

Cível – J1

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Polónia PL

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

28/09/2018 E-mail/courriel

PT 218 2/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oeiras - Juízo Local 

Cível – J3

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de prova por videoconferência na 

Espanha ES

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

27/09/2018 E-mail/courriel

PT 219 2/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível – J5

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com os meios 

disponíveis para obtenção de relatório pericial em 

França no âmbito de um processo de interdição FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

25/09/2018 E-mail/courriel

PT 220 2/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ponta Delgada - Juízo 

Central Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência nos 

EUA Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/10/2018 Tel

PT 221 2/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santa Cruz - Secção de 

Serviço Externo Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

cumprimento de um pedido de citação 

proveniente da Bélgica, ao abrigo do 

Regulamento 1393/2007 BE

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

9/10/2018 E-mail/courriel

PT 222 2/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa  - Juízo de 

Família e Menores - J5

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre os procedimentos a adoptar 

tendo em vista a saída regular de menor de 

Portugal para a Alemanha para ali se reunir à sua 

Mãe DE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 4/10/2018 E-mail/courriel

PT 223 7/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Local 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

agendamento de uma audição de testemunhas 

por videoconferência com as autoridades da 

Bélgica BE

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

8/10/2018 E-mail/courriel

PT 224 7/10/2018 1 LT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ponto de Contacto 

Lituano da RJE-Civil

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de agilizar o cumprimento de um pedido de 

citação remetido por um Tribunal Lituano para 

Portugal PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal 

Judicial da 

Comarca da 

Madeira - 

Funchal Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos 8/10/2018 E-mail/courriel

PT 225 8/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo Central 

Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência na 

Irlanda IE

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/10/2018 Tel

PT 226 8/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de Família 

e de Menores - J1

E-

mail/courriel

Maintenance 

obligations/Obligations 

alimentaires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

reconhecimento e executoriedade de uma 

decisão de divórcio que regula os alimentos 

devidos a menor residente em Portugal FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

8/10/2018 E-mail/courriel

PT 227 8/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo de Família 

e de Menores - J1

E-

mail/courriel

Separation, divorce, 

annulment/Séparation de 

corps, divorce, annulation 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com um 

pedido de reconhecimento e executoriedade de 

decisão ao abrigo do Regulamento Bruxelas IIa 

(Regulamento 2201/2003) FR

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

8/10/2018 E-mail/courriel

PT 228 9/10/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paços de 

Ferreira - Juízo 

local Cível

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

9/10/2018 E-mail/courrielPage 15
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PT 229 9/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da Relação de 

Lisboa Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos sobre a  Existência de 

Tratado ou Acordo que vinculem Portugal e a 

Suíça no que respeita ao reconhecimento e 

executoriedade de decisões em matéria de 

divórcio.

Autre Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 9/10/2018 Tel

PT 230 12/10/2018 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita a intervenção do Ponto de Contacto no 

sentido de apoiar a comunicação entre o tribunal 

português e a autoridade luxemburguesa PT Foram prontamente transmitidas as informações devidas 15/10/2018 Tel

PT 231 12/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santa Maria da Feira - 

Juízo Central Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência na 

África do Sul Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

12/10/2018 Tel

PT 232 15/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível – J22 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

instrução de um pedido de citação dirigido a um 

huissier de justice em França FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

15/10/2018 Tel

PT 233 16/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Moita - Juízo Local Cível 

– J1 Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

competência ao abrigo do Regulamento 

1215/2012 FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

15/10/2018 Tel

PT 234 18/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paços de Ferreira - 

Juízo Local Cível – J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

cumprimento de um pedido de citação 

proveniente do Reino Unido, ao abrigo do 

Regulamento 1393/2007 UK-EW

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

18/10/2018 Tel

PT 235 23/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Portimão - Juízo Central 

Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

cumprimento de um pedido de obtenção de 

provas (relatórios periciais) por parte das 

autoridades alemãs competentes DE

Contact point/Point 

de contact

Ponto de 

Contacto 

Alemão da RJE-

Civil

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/10/2018 Tel

PT 236 23/10/2018 1 PT Public Advogada

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

citação por carta registada c/AR para o Reino 

Unido UK-EW

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação.

23/10/2018 E-mail/courriel

PT 237 23/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viana do Castelo - Juízo 

Central Cível - J1

E-

mail/courriel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apoiar o tribunal português na comunicação 

com o Huissier encarregado de cumprir a 

decisão de arresto europeu de contas bancárias 

rememetida para França FR

Contact point/Point 

de contact

Ponto de 

Contacto 

Francês da 

RJE-Civil Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos 28/10/2018 E-mail/courriel

PT 238 23/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ovar - Juízo de 

execução - J1

E-

mail/courriel

Provisional 

measures/Mesures 

conservatoires

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer o tribunal português sobre o 

resultados das diligências da autoridade alemã 

encarregue de cumprir a decisão de arresto 

europeu de contas bancárias rememetida para 

Alemanha DE

Contact point/Point 

de contact

Ponto de 

Contacto 

Francês da 

RJE-Civil Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 28/10/2018 E-mail/courriel

PT 239 23/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paços de Ferreira - 

Juízo Local Cível - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer os procedimentos que deve 

adoptar o tribunal português na organização de 

uma videoconferência para audição de 

testemunha no estrangeiro

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

23/10/2018 E-mail/courriel

PT 240 23/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Seixal - Ministério 

público

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimentos sobre mecanismos de 

cooperação existentes que permitam o 

reconhecimento de decisão sueca de interdição 

de maior em Portugal SE Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 24/10/2018 E-mail/courriel

PT 241 23/10/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Almada - Juízo 

Central Cível

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

9/10/2018 E-mail/courriel

PT 242 23/10/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Covilhã- Juízo 

Local Cível

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

9/10/2018 E-mail/courriel
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PT 243 25/10/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Tribunal de 

Propriedade Intelectual

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com os 

mecanismos judiciais de cooperação que 

vinculam o Estado Português no âmbito de 

citações transfronteiriças

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

25/10/2018 E-mail/courriel

PT 244 29/10/2019 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tribunal da Relação de 

Lisboa

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita esclarecimentos ao Ponto de Contacto 

sobre se os regulamentos comunitários de 

cooperação judiciária (em particular o 

regulamento 2201/2003 - responsabilidades 

parentais) também se aplicam no EEE (em 

particular na suíça), e em caso afirmativo qual o 

fundamento jurídico. Autre

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

29/10/2018 E-mail/courriel

PT 245 2/11/2018 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 apurar o estado de cumprimento de um 

pedido de obtenção de provas por 

videoconferência remetido para Espanha ES

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/11/2018 Tel

PT 246 2/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oeiras - Juízo de 

execução - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência na 

Suíça e França FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/11/2018 Tel

PT 247 2/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1

E-

mail/courriel

Parental 

responsibility/Responsabilité 

parentale

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter a certidão a que se reporta o anexo II do 

Regulamento 2201/2003 junto das autoridades 

do Reino Unido UK-EW Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos 2/11/2018

PT 248 2/11/2018 1 FR

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Francês da RJE-Civil

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar qual o meio mais expedito para 

Tribunal Francês poder obter uma certidão de 

nascimento em Portugal PT

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

2/11/2018 E-mail/courriel

PT 249 7/11/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Administrador Judiciário

E-

mail/courriel Bankrupcy/Faillite

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar que forma será possível obter a 

descrição de todos os bens em nome do 

insolvente na Holanda, designadamente, imóveis 

e veículos automóveis, junto das Autoridades 

Oficiais Holandesas NL Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos 8/11/2018 E-mail/courriel

PT 250 9/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Évora - Juízo de Família 

e Menores - J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de informar sobre a remessa de um pedido de 

relatório social  para um tribunal alemão DE

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/11/2018 Tel

PT 251 12/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Local 

Cível - J5 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos sobre cumprimento de 

um pedido de notificação de cinco cidadãos 

remetido para Espanha ES

Contact point/Point 

de contact

PT 252 12/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo Local Cível 

- J1 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

na África do Sul Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

2/10/2018 Tel

PT 253 13/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Figueira da Foz - Juízo 

de Família e Menores - 

J1 Tel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimentos sobre mecanismos de 

cooperação existentes que permitam o 

reconhecimento de decisão decisões em matéria 

de adopção de menores Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos 13/11/2018 E-mail/courriel

PT 254 13/11/2018 1 LU

Central 

authority/Autorité 

centrale

Tribunal 

D'Arrondissement du 

Luxembourg

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita a intervenção do Ponto de Contacto no 

sentido de apoiar a comunicação entre o tribunal 

português e a autoridade luxemburguesa PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Maia - Juízo de 

Execução Foram prontamente transmitidas as informações devidas 15/10/2018 Tel

PT 255 14/11/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tomar - Juízo 

de Família e 

Menores

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

14/11/2018 E-mail/courriel

PT 256 14/11/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo 

Local Cível

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

14/11/2018 E-mail/courriel

PT 257 14/11/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Gondomar - 

Juízo de 

Família e 

Menores

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

14/11/2018 E-mail/courriel

PT 258 15/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oeiras - Juízo Local 

Cível - J4 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência na  

França FR

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

15/11/2018 E-mail/courriel
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PT 259 19/01/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Moita - Juízo Local Cível 

– J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

no Reino Unido por aplicação do Regulamento 

1393/2007 UK-EW

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

19/11/2018 E-mail/courriel

PT 260 15/11/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar novamente mal instruído PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Tomar - Juízo 

de Família e 

Menores

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

15/11/2018 E-mail/courriel

PT 261 15/11/2018 1 FR

Contact point/Point 

de contact

Ponto de Contacto 

Francês da RJE-Civil

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos relacionados com a 

execução de uma decisão Francesa em Portugal

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

15/11/2018 E-mail/courriel

PT 262 21/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo de 

Comércio – J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o não 

cumprimento de um pedido de citação dirigido 

para o Reino Unido UK-EW

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

22/11/2018 E-mail/courriel

PT 263 21/11/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Ponta Delgada - 

Tribunal Administrativo 

e Fiscal

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

em Itália IT

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 em matéria civil e comercial no seio da União Europeia, não 

podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão 

colocada.

22/11/2018 E-mail/courriel

PT 264 22/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível – J4 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com citação 

em Tenerife ES

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

22/11/2018 E-mail/courriel

PT 265 22/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Olhão - Juízo de 

Comércio – J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

viabilidade de aprensão de bens de insolvente 

que reside actualmente no Canadá Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

22/11/2018 E-mail/courriel

PT 266 23/11/2018 1 PT

Legal 

profession/Professi

on juridique Agente de Execução Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com um 

pedido de citação dirigido para o Reino Unido UK-EW

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

23/11/2018 E-mail/courriel

PT 267 23/11/2018 1 PT Public Advogada

E-

mail/courriel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita esclarecimentos relacionados com a 

execução de sentença para cobrança de dívidas 

no estrangeiro

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente. 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 ou de cooperação. 23/10/2018 E-mail/courriel

PT 268 23/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santa Maria da Feira - 

Juízo de Família e 

Menores – J1 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

competência para tramitar um pedido de 

alteração de uma decisão de alimentos proferida 

em Portugal mas cujo menor reside com a mãe 

na Suíça Autre

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

23/11/2018 E-mail/courriel

PT 269 23/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível – J17 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar o estado de cumprimento de um 

pedido de citação proveniente remetido para a 

Polónia PL

Contact point/Point 

de contact

Ponto de 

Contacto 

Polaco da RJE-

Civil

PT 270 29/11/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Porto - Tribunal 

Administrativo e Fiscal

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de provas por videoconferência em 

França FR

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 em matéria civil e comercial no seio da União Europeia, não 

podendo o Ponto de Contacto responder directamente à questão 

colocada.

22/11/2018 E-mail/courriel

PT 271 29/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Faro - Juízo local Cível - 

J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

instrução de um pedido de citação dirigido para a 

França FR

Foram prontamente transmitidos os esclarecimentos devidos

29/11/2018 E-mail/courriel

PT 272  03/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oeiras - Juízo de - 

Execução - J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência na  

Suíça

Foram prontamente transmitidas as informações devidas. 

 03/12/2018 E-mail/courriel

PT 273 30/11/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Cascais - Juízo Local 

Cível - J3 Tel Small claims/Petites créances

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com o 

pagamento dade justiça, os documentos e a 

constituição de mandatário, ao abrigo do 

Regulamento 861/2007

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

 03/12/2018 E-mail/courriel
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PT 274  03/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Oeiras - Juízo de 

Execução - J2 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão português residente no Canadá

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

  04/12/2018 E-mail/courriel

PT 275  04/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Lisboa - Juízo Central 

Cível - Juiz 3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a citação 

de um cidadão português residente na Austrália

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

 05/12/2018 E-mail/courriel

PT 276  05/12/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Covilhã - Juízo 

Local Cível - J2

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

 06/12/2018 Tel

PT 277  05/12/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Cantanhede - 

Juízo Local 

Cível

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

 06/12/2018 Tel

PT 278  05/12/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Ordem dos 

Solicitadores e Agentes 

de Execução - OSAE

Fax/Téléco

pie Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no 

esclarecimento de dúvidas sobre a entidade 

holandesa que solicita um pedido de cooperação 

ao abrigo do Regulamento (EU) n.º 655/2014 e 

qual o número do processo holandês NL

Contact point/Point 

de contact

Foram prontamente recolhidos e transmitidos os esclarecimentos devidos

 06/12/2018 E-mail/courriel

PT 279  06/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Madeira - Ponta do Sol - 

Serviços do MP Tel

Uncontested 

claims/Créances non 

contestées

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com multas 

penais e como executá-las no estrangeiro

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

 06/12/2018 Tel

PT 280  06/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Coimbra - Juízo Central 

Cível - J1

Normal 

post/poste Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto na recolha 

de informação sobre Direito Internacional Privado 

nos EUA

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

 06/12/2018 E-mail/courriel

PT 281  07/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Juízo Central 

Cível Tel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de saber como executar bens noutro EM da EU

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

 07/12/2018 E-mail/courriel

PT 282  07/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Sintra - Juízo Central 

Cível Tel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de saber se pode aplicar uma decisão italiana 

quanto à representação de uma sociedade por 

um liquidatário, decidida em Itália.

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

 07/12/2018 Tel

PT 283 11/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Soure - Juízo de 

Execução de Coimbra Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com um 

pedido de citação dirigido para o Reino Unido 

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

11/12/2018 E-mail/courriel

PT 284 11/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Porto - Juízo de Família 

e Menores - J1

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com um 

pedido de citação dirigido para a Finlândia

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

11/12/2018 E-mail/courriel

PT 285 13/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Paços de Ferreira - 

Juízo Local Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de provas por videoconferência em 

França

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

13/12/2018 Tel

PT 286 13/12/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de 

Famalicão - 

Juízo de 

Execução - J2

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

14/12/2018 E-mail/courriel

PT 287 13/12/2018 1 PT Public Cidadã portuguesa

E-

mail/courriel Other/Autre

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de saber se este trata de compra e venda de 

acções

O Ponto de Contacto da RJE-Civil (Rede Judiciária Europeia em matéria 

Civil e comercial), não tem competência para fornecer informações 

destinadas a cidadãos individuais, aos seus representantes, aos 

advogados ou membros de outras profissões jurídicas agindo 

individualmente.

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 ou de cooperação. 
13/12/2018 E-mail/courriel

PT 288 13/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Santa Maria da Feira - 

Juízo Central Cível - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de obter esclarecimentos sobre obtenção de 

prova/documentos em França

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

14/12/2018 E-mail/courriel

PT 289 14/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Ponta Delgada - Juízo 

de Família e Menores - 

J2 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de apurar o estado de cumprimento de um 

pedido de obtenção de provas (relatório social) 

remetido a França FR

Central 

authority/Autorité 

centrale DGAJ

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

14/12/2018 E-mail/courriel
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requérant
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Requestin

g Country
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----------------------------------

-
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-------------------------------------------
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-----------------
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PT 290 16/12/20018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça de 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção directa de 

prova por estar mal instruído e de apoiar o 

mesmo no envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Castelo Branco 

- Juízo de 

Família e 

Menores

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

17/12/2018 E-mail/courriel

PT 291 17/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Moita - Juízo Central 

Cível Tel Small claims/Petites créances

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

recepção de um formulário não traduzido, veio 

em francês

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

17/12/2018 E-mail/courriel

PT 292 19/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Guimarães - Tribunal da 

Relação - Juiz 

Desembargadora 

Secção Cível Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova na Suíça

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

19/12/2018 E-mail/courriel

PT 293 19/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Barcelos - Juízo Local 

Cível - J3 Tel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com um 

pedido de citação dirigido para a Bélgica, face ao 

pagamento de custas BE

Contact point/Point 

de contact

Ponto de 

Contacto Belga 

- SPF Justice 

em Bruxelas

PT 294 20/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale Porto

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com um 

pedido de citação dirigido para Saint Moritz na 

Suíça

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

20/12/2018 E-mail/courriel

PT 295 20/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Vila Nova de Gaia - 

Juízo de Família e 

Menores - J3 Tel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com 

obtenção de prova por videoconferência na  

Irlanda

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

20/12/2018 E-mail/courriel

PT 296 20/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Viseu - Ministério 

Público - Procuradoria 

do Juízo Central Cível e 

do Comércio Tel

Recognition & enforcement in 

general/Reconnaissance & 

exécution en général

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

emissão do título executivo europeu

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

20/12/2018 E-mail/courriel

PT 297 20/12/2018 1 PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Funchal - Ministério 

Público - Procuradoria 

do Juízo Central Cível

E-

mail/courriel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre a aplicação do 

regulamento Sucessões na Alemanha DE

Contact point/Point 

de contact

PT 298

(30/11/2018) 

20/12/2018 1 PT Other/Autre

Funcionário Judicial a 

título particular

E-

mail/courriel

Service of 

documents/Notification des 

actes

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

recepção de um pedido de citação, ao abrigo do 

Regulamento (CE) 1393/2007, dirigido a 

Portugal

Foram transmitidos os esclarecimentos devidos

 07/01/2019 E-mail/courriel

PT 299 21/12/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Assessoria Técnica - 

Segurança Social de 

Lisboa

E-

mail/courriel Legal aid/Aide judiciaire 

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de esclarecer dúvidas relacionadas com a 

obtenção de documento de identificação pessoal 

em Portugal - Jovem Refugiada IT

Contact point/Point 

de contact

Foram transmitidos os esclarecimentos devidos 1.ª: 21/12/2018           

Encerramento: 

14/02/2019 E-mail/courriel

PT 300 26/12/2018 1 PT

Other 

administrative 

authority/Autre 

autorité 

administrative

Notário - Constança 

Augusta Barreto de 

Oliveira

E-

mail/courriel

Inheritance, succession and 

wills/Testaments et 

successions

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de recolher informação sobre o Direito 

Sucessório vigente nos Estados Unidos

Foram prontamente  transmitidos os esclarecimentos devidos

26/12/2018 E-mail/courriel

PT 301 27/12/2018 1 FR

Central 

authority/Autorité 

centrale

Ministério da Justiça da 

França

E-

mail/courriel

Taking of evidence/Obtention 

de preuves

Solicita o apoio do Ponto de Contacto no sentido 

de transmitir a um Tribunal português as razões 

de recusa de um pedido de obtenção de prova 

por estar mal instruído e de apoiar o mesmo no 

envio de novo pedido PT

Local judicial 

authority/Autorité 

judiciaire locale

Guimarães - 

Juízo Local 

Cível - J4

Foram transmitidos os esclarecimentos devidos

 07/01/2018 E-mail/courriel
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This report is intended to the European Commission. Without prejudice to its use by the Commission according to  

the applicable legal framework, namely Decision 2001/470/CE of 28/5/2001 amended by Decision 568/2009/CE of 

18/6/2009, no part of this report may be otherwise reproduced or used in any form by any means, graphic, elec-

tronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems, with-

out the permission of the Portuguese contact point. 

Thank you to the contact point´s staff, in particular Marisa Martins, Paula Gomes, César de Melo, Carla Governo and 

Ricarda Melo, who assembled the data for this report. 

Thank you to the financial unit of the Portuguese High Judicial Council for its information on the expenditure. 

A special thanks to my son Joaquim and my daughter Laura for their suggestions regarding graphic details and sta-

tistical tables. 

Photos at page 20: source https://www.elra.eu/ . 

Remaining photos: files of the Portuguese contact point. 

https://www.elra.eu/
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