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Recuperação lenta
mas gradual

Com empresas da sua rede internacional em
mais de 90 países a UHY Portugal
especializa-se em serviços de Auditoria e
Consultadoria Financeira. Têm por isso um
conhecimento muito particular da economia
nacional que o “Perspetivas” pretende
destacar
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nos modelos de negócio. A propósito,
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rio que os mercados em que estas
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apostaram continuem fortes”.
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ressantes com uma capacidade brutal

co de um país, já que as suas empresas

em termos de força de exportação. No
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conexão entre estes é fraca. Ainda fal-
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pública aumentasse aproximadamen-

O aumento da confiança no país

Com forte presença da rede em

um pouco esse processo. Nesta fase

brutal. Criou-se um mecanismo per-
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