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Instituto Superior de Tecnologias e Gestão (ISTEG), onde ministrou disciplinas
relacionadas com o desenvolvimento de tecnologias e sistemas informáticos.
No seu percurso profissional, para além de desenvolver vários projectos da área
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Plataforma de armazenamento e gerenciamento de dados agrícolas
(AgDataBox API);
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