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Documentos necessários para o requerimento internacional de cobrança de prestação de 
pensão de alimentos 

 
 
Formulário de requerimento 
- seleccionar a Convenção e língua relevante 
 
Procuração do(s) credor(es), emitida em nome da entidade estrangeira requerida 
- no caso de filhos menores com assinatura do seu representante legal 
- filhos maiores de idade assinam por si próprios, e também em relação aos pagamentos em 
 atraso relativos ao período em que eram menores 
 
Título Alimentar 
- original ou cópia autenticada da sentença com declaração de transição em julgado 
- em caso de sentença à revelia, agradecemos que consulte o "Folheto informativo sobre 
 sentença à revelia" 
- acordo de prestação de pensão de alimentos aprovado pela autoridade de 
 tutela/autoridade de protecção da criança: original ou cópia autenticada do acordo, bem 
 como da decisão da autoridade de tutela/autoridade de protecção da criança 
 acompanhada de declaração de transição em julgado 
- no tocante à decisão ou convenção da autoridade de tutela proferida após 1 de Janeiro de 
 2011 (1 de Janeiro 2010) agradecemos que consulte o "Folheto informativo da Convenção 
 de Lugano de 30 de Outubro de 2007" 
 
Cálculo detalhado dos pagamentos em atraso 
- com apresentação dos pagamentos em atraso para cada credor, por mês e por ano 
- com cálculo de índice apresentado de maneira compreensível 
 
Formulário de dados bancários/de correio 
 
Quaisquer outros documentos adicionais necessários 
 por exemplo: 
- declaração de frequência escolar/de formação profissional em caso de requerentes de 
 pensão de alimentos de maior idade 
- comprovativo de assistência jurídica do Estado de origem 
- Certidão de nascimento do(s) credor(es) (em caso de pagamento de pensão de alimentos 

para filhos) 
 
 

Por favor tenha em consideração que toda a documentação deve ser entregue com 
tradução para a língua oficial do Estado receptor 
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