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Um novo player na
auditoria, nascido num
contexto de mudança

Desde agosto de 2015 que a YourAudit vem
reforçar o leque de atividades do Grupo
Your, nomeadamente pela inclusão da
auditoria e revisão legal de contas. Criada
por profissionais com experiência relevante
numa das Big Four do setor, procura
responder aos requisitos de um mercado em
clara mutação, através de uma filosofia
inovadora que Hugo Salgueiro (um dos
sócios) nos ajudou a conhecer.
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