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As tecnologias geram oportunidades para transformar e modernizar os municípios. A região do
Alentejo começou a potenciar todo o seu valor com estratégia e processos estruturados. Com o
SmartPortals, o Alentejo dispõe de todas as condições para promover a região, economia, serviços
sociais, emprego, recursos para transformar oportunidades em realidade.
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