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Um projecto da Câmara Municipal de Bragança com a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e a Câmara Municipal de Mirandela sobre
prototipagem de call centers distribuidos e atracção de serviços de tecnologias de informação e comunicação para a região de Alto Trás-os-Montes.

