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Agentes de confiança
num clima de instabilidade

Manuel Pires de Matos e Luís Pinheiro
Torres, audit partners da Baker Tilly
Portugal, falam da sua integração nesta
multinacional de auditoria e consultoria,
denunciando o clima de instabilidade
económico-fiscal que se vive no país.
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