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NOTA PRÉVIA

A ideia de uma pandemia de escala planetária, fonte de restrições 
à livre circulação de pessoas e bens e de distorções na execução de 
programas contratuais, não me ocorreu sequer como caso académico 
quando, em agosto de 2014, escrevia as últimas linhas da tese de dou-
toramento sobre impossibilidade da prestação, defendida dois anos 
depois na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, entre-
tanto, publicada pela Almedina. 

Estamos em março de 2021 e melhor seria que certos cenários 
tivessem continuado apenas nos estudos académicos. A verdade é que, 
durante o último ano, problemas sérios impuseram-se aos agentes 
económicos como dura realidade. Neste contexto, tornou-se impos-
sível ignorar o ritmo dos acontecimentos e interpelações várias inten-
sificaram o apelo a intervenções e, com elas, o estímulo à escrita. 

Foi assim que decidi reunir neste estudo unitário reflexões escri-
tas perante (e durante) a pandemia que teve origem em março de 
2020. A estas, juntei o texto de uma conferência em Brasília preci-
samente sobre força maior, ainda que proferida em 2019. As páginas 
que se publicam têm por base textos de intervenções e mantivemos, 
em regra, o estilo que as carateriza.

Além desta publicação, com relevo para o mesmo contexto, o lei-
tor pode encontrar disponíveis on-line em livre acesso outros estu-
dos, entre os quais saliento Cláusulas de preço fixo, de ajustamento de 
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preço e de alteração material adversa (“MAC”) e cláusulas de força maior 
– Revisitando problemas de riscos de desequilíbrio e de maiores despesas em 
tempos virulentos, publicado na Revista da Ordem dos Advogados, nº 
80, vol I-II, 2020, disponível em https://portal.oa.pt/media/131416/
catarina-monteiro-pires.pdf e Crédito empresarial em tempos virulentos 
– primeiras reflexões, em co-autoria com Diogo Seixas, publicado na 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, edição temá-
tica especial Covid-19 e Direito, 2020, disponível em: http://www.
fd.ulisboa.pt/investigacao/producao-cientifica/revistas-cientificas/
revista-da-fdul/numeros-issues/. Pode ainda consultar o Comentário 
ao Código Civil, intitulado Novo Coronavírus e Crise Contratual, ano-
tação ao Código Civil, AAFDL, 2020, o qual se encontra disponível 
em: https://aafdl.cld.bz/Novo-Corona-virus-e-Crise-Contratual, o 
qual tive a honra de coordenar e no qual anotei o regime dos artigos 
790º e ss do Código Civil.

Finalmente, com Diogo Tapada dos Santos, escrevi “Contratos pro-
longados”: entre dogmas carecidos de revisão e problemas carecidos de sinali-
zação”, texto que oferecemos para os Estudos em Homenagem a José 
Emílio Nunes Pinto, publicados este ano no Brasil pela Quartier Latin.

As minhas reflexões inserem-se, em regra, no quadrante geral de 
contratos comerciais, negociados entre as partes, ponderando o modo 
como o Direito das Obrigações previsto no Código Civil regula esta 
matéria, tendo presente o contexto do último ano. São ainda ideias 
que adquirem (ou readquirem) forma num cenário em permanente 
transição e que não deixará de reclamar novas perguntas e, quem 
sabe, outras reflexões. São, finalmente, posições de quem também foi 
testemunha de um tempo cujas exatas dimensões (além mesmo das 
que são objeto deste livro) não podemos pretender absorver num só 
ano, nem num só livro.

Lisboa, março de 2021
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