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Portugalia
Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)
În Portugalia se aplică următoarele dispoziții:
- articolul 63 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Código de Processo Civil), în măsura în care prevede o competență extrateritorială a instanțelor, de
exemplu competența instanței din raza teritorială a sucursalei, filialei sau agenției, a delegației sau a reprezentanței (dacă sunt situate în Portugalia) în cadrul
unei cereri de notificare sau comunicare a sediului principal și
- articolul 10 din Codul procedural al muncii (Código de Processo do Trabalho), în măsura în care prevede o competență extrateritorială a instanțelor, de
exemplu competența instanței din raza teritorială a domiciliului reclamantului în cadrul unei acțiuni bazate de un contract de muncă, inițiate de un lucrător
împotriva angajatorului său.
Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39
În Portugalia: judecătoriile (Tribunal de Comarca).
Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)
În Portugalia: curțile de apel (Tribunal da Relação).
Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44
În Portugalia: recurs limitat la motive de drept.
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