Economia

DFK CONSULTING

“Rede DFK alarga, em Portugal, as suas competências na área da
auditoria e da consultoria, através da DFK & Associados, SROC em
Lisboa e Faro e a C & R Ribas Pacheco, SROC no Porto.”
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com base na simplicidade, eficiência e produtividade.

