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Dar prioridade
à estabilidade

José Luís Nunes e Nuno Tavares são dois dos
sócios da IPMG (Isabel Paiva, Miguel Galvão
& Associados – Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Lda.). Os dois
conversaram connosco acerca da atividade da
sociedade, abordando igualmente a realidade
em que a classe está inserida.
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