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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.

Cliente

Comunidade

Intermunicipal do 

Alentejo Central 

(CIMAC) e Adral

Tecnologia

Microsoft

Promover o 
planeamento e a 
gestão do 
desenvolvimento 
económico, social e 
ambiental de toda a 
região do Alentejo, 
juntando interesses 
inter-municipais
para o investimento, 
programas 
participativos para o 
desenvolvimento 
regional 
(enquadrado na 
NSRF - National
Strategic Reference) 
e planeamento de 
ações de natureza 
municipal lideradas 
por autoridades 
públicas.

The Solution

A |create|it| é uma empresa líder na criação soluções on-line de suporte ao negócio, eficazes e inovadoras, caracterizando-se por um forte 

alinhamento estratégico com os seus clientes, trazendo-lhes vantagens competitivas e liderança no mercado. Focada no desenvolvimento de 

soluções de alta qualidade, a |create|it| aposta na criação de valor e retorno do investimento, no sentido de associar as melhores experiências e 

resultados aos projetos. Desenvolve soluções multi-plataforma, soluções de colaboração, portais e serviços de integração, especializada em 

SharePoint, BizTalk Server, Windows Azure e tecnologias Cloud, incluindo Office 365.

f
The Multi-Portal Platform is a aggregation solution that supports multiple 

independent portals. Each portal has its own domain name and look & feel. 

Provides a common set of functional components that are used across all 

portals: sharing and importing content, search-based solution, location-

based content filtering, interactive maps, advance image edition
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• 1 aggregation web portal (CIMAC) based in a unique platform that 

hosted city councils portals, sharing information and functional features 

between them. 

• Economic and social initiatives with more visibility, impact and results

• Technology infrastructure optimization, reducing management cost

• Promote business opportunities and promote all region dimensions: 

culture, history, tourism, gastronomy, traditions, news and events.

A Solução

O SmartPortals é uma solução integrada da |create|it| que suporta múltiplos 

portais independentes ou interligados. Cada portal tem o seu próprio 

domínio e look & feel. Dispõe de um conjunto de componentes funcionais, 

aplicáveis aos diferentes portais, totalmente flexíveis na sua utilização, tais 

como a partilha e importação de conteúdo, pesquisa avançada, filtros por 

localização, mapas interativos e redimensionamento de imagens.

Contacte-nos para mais informações: 
info@create.pt / +351 218 140 488

The Results

• 1 portal web agregador (CIMAC) desenvolvidos numa única plataforma 

que aloja 14 portais de municípios, site da Adral e sites rotas, 

partilhando informação e funcionalidades entre eles.

• Iniciativas económicas e sociais com maior visibilidade, impacto e 

resultados. 

• Otimização da infraestrutura tecnológica, reduzindo custos de gestão.

• Dinamização de oportunidades e promoção da região nas suas várias 

dimensões: Cultura, história, turismo, gastronomia, tradições, novidades 

e eventos. 

Resultados

O Desafio

Category

Portal Administração

Pública


