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Workshop “Formaça o para Juí zes que lidam com 
a injunça o de pagamento europeia e com outros 

instrumentos de cooperaça o civil” 
(Projecto europeu JUST-JCOO-EJN-AG-2018 Nº. 830995 CB and RA – PT) 

Porto 

Destinatários: Juízes 

Número de participantes: 16 

Duração: 7 horas 

Local: Delegação do Porto do Centro de Estudos Judiciários, na Rua de Camões, n.º 155, 6. Piso 

4049-074 Porto 

Formadores: Dra. Paula Pott (Ponto de Contacto de Portugal da RJE Civil) 

          Dra. Estrela Chaby (Centro de Estudos Judiciários) 

Data: 15 de novembro de 2019 

 

Programa Definitivo 

15 de novembro de 2019 

9:00 – Recepção e registo dos participantes  

9:15 – Breve exposição sobre o funcionamento do Regulamento das citações e notificações - 

Dra. Paula Pott 

9:45 – Análise de um documento de trabalho com casos práticos para resolução em grupos - 

Dra. Paula Pott e Dra. Estrela Chaby 

10:15 - Análise comparativa e discussão conjunta das soluções propostas com o auxílio das 

formadoras - Dra. Paula Pott e Dra. Estrela Chaby 

10:35 - PAUSA PARA CAFÉ  

10:55 – Breve exposição sobre o regulamento de obtenção de prova - Dra Estrela Chaby 

11:25 – Análise de um documento de trabalho com um caso de estudo de videoconferência, 

um caso de estudo de obtenção de relatório social e questões práticas para discussão 

em grupos com o auxílio das formadoras – Dra. Paula Pott e Dra. Estrela Chaby 
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11:55 – Análise comparativa e discussão conjunta das soluções propostas com o auxílio das 

formadoras 

12:15 – Almoço oferecido pela organização no Restaurante O Ginjal, na Rua Bonjardim, 726 

(junto ao JN) 4000-119 Porto. 

14:00 – Breve exposição sobre o Regulamento do Arresto Europeu de Contas Bancárias -       

Dra. Paula Pott 

14:30 – Análise comparativa e discussão das soluções propostas com o auxílio das formadoras 

– Dra. Paula Pott e Dra. Estrela Chaby 

15:30 – Breve exposição sobre o funcionamento do Regulamento das Injunções de Pagamento 

Europeias – Dra. Paula Pott  

16:00 – Pausa para café  

16:20 – Análise de um documento de trabalho com casos práticos para resolução em grupos – 

Dra. Paula Pott e Dra. Estrela Chaby 

16:50 – Apresentação dos Guias sobre Acções de Pequeno Montante – Dra. Paula Pott  

17:10 – Entrega dos certificados de participação e avaliação da actividade pelos participantes 

17:30 – Final da actividade. 

Em caso de dúvida ou dificuldade contacte a nossa equipa para um dos seguintes e-mails 

correio@redecivil.mj.pt, paula.c.gomes@redecivil.mj.pt,  marisa.f.martins@redecivil.mj.pt 

sara.r.miranda@redecivil.mj.pt  

Em alternativa, poderá contactar a equipa através dos seguintes telefones: 21 323 220 
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