
                                                     

 

TREIO – Ação de formação em cascata (WP2) 
 

Procuradoria-Geral da República – Estúdio da Duquesa, Lisboa, Portugal 

10 e 11 de Novembro de 2022 

 

AGENDA 
Quinta-feira, 10 de Novembro de 2022 

Ínicio Fim Tópicos 

14:00 14:30 Receção e registo de participantes 

14:30 15:30 

Discussão de temas relacionados com cartas rogatórias e DEI’s 
o Problemática da transmissão de pedidos e plataformas de transmissão de medidas investigatórias: os 

casos do Brasil e do Reino Unido 

o Constrangimentos e bloqueios na emissão e execução de decisões europeias de investigação 

15:30 16:00 Pausa para café 

16:00 17:15 

Discussão de temas relacionados com cartas rogatórias e DEI’s (cont.) 
o Organização interna e registos estatísticos 

o Jurisprudência do TJUE 

o Discussão de outras questões colocadas pelos colegas 

17:15 17:30 10ª Ronda de avaliações sobre a aplicação da Diretiva 2014/41/EU 

20:00 Jantar & Convívio 

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022 

Ínicio Fim Tópicos 

09:30 11:00 

Introdução ao sistema e-Edes 
o Objetivos 

o Principais características 

o Comarcas piloto 

11:00 11:30 Pausa para café 

11:30 12:30 

A emissão de DEI através do sistema e-Edes 
o Preenchimento secção a secção 

o Principais pontos técnicos 

o Prerrogativas de preenchimento, revisão e supervisão 

o Assinatura 

o Tradução 

12:30 14:00 Pausa para almoço 

14:00 15:15 

A emissão de DEI através do sistema e-Edes (cont.) 
o Transmissão através do sistema e-EDES 

o Comunicações com a autoridade de execução 

o Demonstração de um caso real 

15:15 15:30 Pausa para café 

15:30 16:00 
A execução de DEI através do sistema e-Edes 

o Envio do anexo B 

o Preenchimento do anexo C 

16:00 17:00 Simulação de emissão de DEI através do sistema e-Edes 

17:00 Encerramento da formação 

 
Notas: 

Solicita-se a todos os participantes que tragam os seus computadores portáteis. 

Previamente à formação serão remetidas credenciais de acesso ao módulo, podendo os participantes explorar o sistema por si, simulando a 

emissão e recebimento/execução de DEI’s e CR’s. 

Os colegas que desejam ver abordados temas/questões específicas poderão comunicar as mesmas previamente, via SIMP ou email para o colega Júlio 

Barbosa e Silva (julio.m.silva@mpublico.org.pt). 

mailto:julio.m.silva@mpublico.org.pt

