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São incontáveis as relações jurídicas susceptíveis de sofrerem modificações
por força da pandemia COVID- 19: pagamentos a prestações em geral,
crédito à habitação, leasing, renting e ALDs, arrendamento comercial,
suspensão de despejos, lojistas nos centros comerciais, pensões de alimentos,
pagamentos de impostos e segurança social, contratos de empreitada,
contratos promessa, contratos de distribuição em geral (agência, concessão,
franchising), questões laborais diversas (suspensão dos contratos, férias,
despedimentos colectivos e por extinção de postos de trabalho, ius variandi,
trabalho suplementar), embargos de executado, per e insolvência, seguros,
transportes, viagens e turismo, restauração, redução de cláusulas penais,
contratos relacionados com o desporto, espectáculos, ensino, etc.

Esperamos que este livro de mera compilação e sistematização de juris-
prudência contribua para o muito trabalho jurídico que se avizinha para
os profissionais do direito nesta matéria, sobretudo, na diligente missão
de procurar paciente inteligente e persistentemente, com uma criatividade
justa, antes da litigância judicial, equitativos acordos de “boa paz”, para
usar uma feliz expressão de Inocêncio Galvão Telles.

Agradecemos prévia e penhoradamente, qualquer sugestão, ou mesmo
correção, que o estimado leitor entenda por bem fazer.
Email: jbotelho- 11925l@adv.oa.pt

Dedico este trabalho à boa memória de todos os homens e mulheres
que, com um bom coração, num exemplar e raro gesto de amor, cederam
serenamente a sua possibilidade de tratamento a outros e depois partiram
e aos que serviram o próximo infectado com este maldito COVID- 19 até
à exaustão.
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