Exmos. Senhores,

Com o objetivo de melhorar o processo de faturação, encurtando o prazo de envio das
faturas e reduzindo a utilização de papel, a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira pretende passar
a emitir e enviar todas as faturas em formato eletrónico (pdf) nos termos legais aplicáveis
(Art.º 12º do Decreto-Lei n.º 28/2019).
Esta alteração do processo de envio em papel para fatura eletrónica está legalmente sujeita
ao vosso prévio consentimento, o qual poderá ser prestado através de um email para
departamentofinanceiroportugal@cuatrecasas.com, com a indicação dos seguintes dados:

- entidades abrangidas pelo consentimento;
- endereço de correio eletrónico (se possível, mais do que um) para o qual deverão ser
enviadas as faturas eletrónicas.

Agradecemos a vossa resposta com a maior brevidade possível, ficando ao dispor para
qualquer esclarecimento que entendam necessário.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Irene Martins
Responsável Controlo de Gestão
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Dear client:

As part of our paper reduction measures and our goal to improve invoice management, we
will be issuing our bills only in electronic format. Electronic bills (ebills) are issued only in PDF
format and have the same legal effects as hard copies of bills if they meet the requirements
established in article 12 of Decree-Law 28/2019.

We need your consent to start issuing ebills, which you can give by sending an e-mail to
departamentofinanceiroportugal@cuatrecasas.com, indicating:

- the name of the company or companies for which you would like to switch to ebill; and
- one (or more, preferably) email address to receive the ebill.

Please let us know if you have any questions.

Kind regards,

Irene Martins
Financial Account Manager
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