
A Ordem dos Notários, a ACENODE e a UCLy (Université catholique de Lyon),
com o apoio da União Europeia convidam-no a assistir

ao workshop luso-francês, 
com tradução simultânea a realizar, em Lisboa, 
no dia 7 de fevereiro de 2020, sobre o tema:

‘‘ Os novos regulamentos europeus 2016/1103 sobre 
os regimes matrimoniais e 2016/1104 sobre os efeitos 
patrimoniais das parcerias registadas’’

Programa

• 9h00 - Receção dos participantes e apresentação dos serviços oferecidos no site

• 9h15 - Apresentação dos Regulamentos (UE) 2016/1103 sobre os regimes matrimoniais e 2016/1104 
sobre os efeitos patrimoniais das parcerias registadas por Cyril NOURISSAT, professor catedráti-
co das Faculdades de Direito, professor da Universidade Jean Moulin- LYON III, Cátedra Notarial 
Europeia (FR)

• 9h35 - Lei aplicável e o seu âmbito de aplicação por Marjorie DEVISME, doutorada em direito e 
diretora do Centro Notarial de Direito Europeu (FR)

• 10h00 - Regras das competências, circulação das decisões e aceitação dos atos autênticos em 
Portugal por Francisca CASTRO, Notária em Cascais (PT)

• 10h30 - Pausa para café

• 10h45 - Os regimes matrimoniais no direito português: aspetos específicos, por Elsa Dias OLIVEI-
RA, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (PT)

• 11h15 - Os regimes matrimoniais no direito francês: aspetos específicos por Frédéric VARIN, 
notário em DISTRE (FR)

• 11h45 - Apresentação de casos práticos luso-franceses.

• Perguntas/respostas

• 12h30 - Almoço 

• 14h00-16h00 - Apresentação de casos práticos luso-franceses (continuação)

• Debate

• 17h00 -  Conclusões

Partners Associate partners

This project is funded by 
the European Union’s 
Justice Programme 
(2014-2020).

www.nbfproject.eu



Para se inscrever, preencha o boletim de 
inscrição disponível em :  
https://qrgo.page.link/dFZmG

Para mais informações, 
contacte a Ordem dos Notários
internacional@notarios.pt

                              

Metro
Saldanha / São Sebastião

Morada :
HOTEL OLISSIPPO MARQUÊS DE SÁ
SALA DOURO
AVENIDA MIGUEL BOMBARDA,130
1050-167 LISBOA

Prazo de inscrição: 1 de fevereiro de 2020
 
Participação gratuita, mas sujeita a inscrição.
Almoço buffet (oferecido).

Limite de inscrições: 30 participantes

Almoço buffet (oferecido).


