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Foi publicado hoje o Manual de Integração de Software 
relativo à Comunicação dos Documentos de Transporte 
à Administração Tributária e Aduaneira. 

 

 

The Software Integration Manual regarding the 
Communication of Transport Documents to the Tax 
Authorities was published today. 
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