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Exmos. Srs.
Na falta do Balcão Único Electrónico, vimos pela presente efectuar o pedido de licença em
anexo, através do presente email que, salvo melhor opinião, corresponde “aos suportes
informáticos existentes” mencionados no art.º 100.º do DL 38/2015 de 12 de Março.
Por nos ter sido dada essa indicação telefonicamente, e por forma a acelerar o processo,
desde já copiamos o técnico responsável pela análise destes processos, o Sr. André Couto.
A presente carta não será emitida em papel.
Estamos ao vosso inteiro dispor para os esclarecimentos que considerem necessários sobre
esta matéria, através dos contactos indicados no footer desta mensagem.
Atentamente,
Paulo Pires
(Director Administrativo Financeiro)
Telem. +351 93 79 22 144
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