FICHA TÉCNICA DE JUSNET
JusNet é uma solução integral de informação jurídica online, que inter-relaciona
um enorme volume de conteúdos exaustivos e de elevada qualidade,
funcionalidades únicas de pesquisa e tratamento da informação com serviços
diferenciais que oferecem respostas seguras, rápidas e precisas ao profissional.
Página web
www.jusnet.pt
O sítio da base de dados na internet está otimizado para todos os sistemas
operativos e browsers.
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