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Introdução



o comércio é, verdadeiramente, o motor do mundo: aglomerados urbanos
foram erguidos tendo em atenção a facilitação das relações comerciais, guerras
foram travadas por causa do comércio e foi esse mesmo comércio que ditou o
fim de conflitos ou casamentos reais....
E visto este facto histórico, não causa estranheza que desde sempre o comércio
assente na celeridade, na informalidade e, sobretudo, na seriedade, e isto quer
as relações comerciais sejam de troca directa quer sejam contra pagamento de
um preço: afinal aquilo que hoje damos como garantido, a internet, é novinho
de décadas e o mundo não podia parar na expectativa de uma carta do correio...
reconhecendo que o comércio é um mundo, a Autora pretendeu autonomizar
alguns contratos e negócios: não estão todos os contratos ou negócios possíveis,
e os que estão poderão nem sequer ser os melhores.

Seja como for, e porque se aceita que seja discutível a selecção a que se procedeu
e ou o clausulado proposto, a Autora disponibiliza estes textos de boa fé e no
pressuposto de que estão actualizados no momento da sua publicação.
A publicação deste livro não constitui um acto de consultoria jurídica.
Este livro é meramente informativo e não tem um conteúdo publicitário.
Quem consultar este livro ou qualquer dos seus textos deve estar ciente de que
podem ter ocorrido alterações legislativas ou outros eventos que o desactualizem,
pelo que deve consultar sempre um advogado ou solicitador para se certificar da
actualidade e pertinência dos textos publicados. Por este motivo, a Autora exclui
a sua responsabilidade por quaisquer danos que possam ocorrer relacionados
com a informação contida nesta obra e com a utilização de qualquer das minutas
ora publicadas sem recurso prévio a um Advogado ou Solicitador por quem o
não seja.

A AUTorA
Lisboa, Julho de 2019


