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INTRODUÇÃO

A persistência do contexto pandémico que o País atravessa com repercussões imediatas
e futuras muito pesadas em termos económicos e sociais, com o avolumar de
insolvências pessoais e empresariais a pairar no horizonte, levou a que a Autora
decidisse complementar o seu anterior trabalho de Minutas de Direito Insolvencial
com estas Novas Minutas de Direito Insolvencial, que espera mereçam o lisonjeiro
acolhimento dispensado às antecessoras.

Cabendo- lhe a responsabilidade da escolha, enquanto Autora, foram seleccionadas
aquelas que poderão ter agora maior relevância prática, visto o contexto sobre- descrito.

O livro está organizado por critério de ordem alfabética e não por temas, lógica
que a Autora já seguiu em obras anteriores.

Como a Autora sempre afirmou em cada obra publicada, a presente tem fins ex-
clusivamente informativos que possam ser relevantes para potenciais interessados
num contacto preliminar com algumas áreas do ordenamento jurídico quanto à
matéria da insolvência e recuperação de empresas, pelo que não visa nem pode ser
entendida como aconselhamento jurídico relativamente a qualquer das matérias
abordadas.

Assim, a publicação deste livro não constitui um acto de consultoria jurídica, sendo
este livro meramente informativo e desprovido de qualquer 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.


