Justiça

AAMM – Abecasis, Azoia, Moura Marques & Associados – Sociedade de Advogados, RL

Novo paradigma
na saúde

Filipe Azoia, sócio-fundador da AAMM –
Abecasis, Azoia, Moura Marques &
Associados – Sociedade de Advogados, RL
e também coordenador da área do Direito
da Saúde, apresentou-nos as mudanças na
legislação com maior impacto nesta área.
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