
ACURIA - Avaliação dos processos de reestruturação e insolvência: melhores práticas, 
bloqueios e formas de melhoria

ACURIA  - Evaluation of restructuring and insolvency processes: best practices, blockages  
and ways of improvement

O projecto ACURIA visa identificar estratégias legais e processuais, bloqueios e melhores práticas que possam ser replicadas 
ou evitadas em diferentes sistemas jurídicos e judiciais, permitindo assim aos tribunais dar uma resposta mais exata e justa.

O projecto apoiará, por conseguinte, a melhoria da legislação e das políticas a nível nacional e da UE em matéria de insolvência 
e insolvência das empresas, incluindo questões relacionadas com a aplicação das regras transfronteiras de insolvência e das 
práticas de reestruturação e insolvência dos grupos empresariais.

A investigação pretende reforçar a investigação a nível da UE e promover a cooperação entre académicos, profissionais e 
agentes económicos para reforçar a aprendizagem mútua e divulgação do conhecimento.

Project ACURIA aims to identify the legal and procedural strategies, blockages and best practices that may be replicated or avoided in different 
legal and judicial systems, allowing the courts to respond in a more exact and just manner.

The Project will support a better regulation at a national and European level of the insolvency and business insolvency matters, including 
cross-border insolvencies and restructuring principles. 

The investigation also intends to reinforce the investigation at an European level and promote the cooperation between the academia, 
professionals and economical agents in order to achieve mutual apprenticeship and knowledge diffusion.
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