ENCARGOS GLOBAIS
CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
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A informação contida na presente nota informativa reveste carácter geral e abstrato, não devendo servir para qualquer tomada de decisão sobre um caso concreto. O conteúdo
da presente nota não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem a expressa autorização da CALDEIRA PIRES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, S.P., R.L.
Caso necessite de algum esclarecimento adicional, solicitamos que contacte Zita Brito Limpo (zita.bl@caldeirapires.pt).

