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Considerando que o desenvolvimento de aplicações empresariais (Line-of-Business) continua a incluir 
bastantes componentes standard, com um valor percebido reduzido por parte do cliente, mas que 
obrigatoriamente deverão estar presentes, como por exemplo componentes de gestão de utilizadores, 
tabelas de parametrizações, entre outros, e sendo que para estes componentes podem ser utilizados 
padrões de desenvolvimento e de User Interface muito bem delimitados, propõe-se desenvolver um 
gerador de código que permita gerar, numa perspetiva de scaffolding, toda a estrutura de uma aplicação 
MVVM. 

Pressupõe-se que, a partir de um modelo (de dados ou de domínio) se consiga gerar todos os artefactos 
necessários para que, “out-of-the-box”, fique disponível uma aplicação mobile, com backoffice web, 
para gestão de dados. 

O código gerado deverá ser compatível com .Net Core 2.1 (C#), assumir um acesso a dados via Entity 
Framework Core 2.1. Para a componente mobile deverá ficar disponível um projeto Xamarin e para a 
componente web um projeto ASP.Net. 

Deverão ser gerados os Models, Views e ViewModels seguindo a estrutura que a Samsys atualmente já 
utiliza para os seus projetos.  

Também os testes unitários aos diferentes componentes deverão ser gerados. 

.Net Core 2.1, EF Core 2.1, SQL, outros a definir 

A Samsys terá a acompanhar este estágio uma pessoa com vários anos na implementação e gestão de 
projetos de software bem como outra pessoa com vários anos de implementação de soluções de 
software sendo que o nosso maior contributo será, inicialmente ao nível de planeamento, definição de 
requisitos, durante o projeto na gestão do mesmo, micro-planeamento, boas práticas no 
desenvolvimento de software (controlo de versões, etc.) e ainda no pensar um projeto numa perspetiva 
de continuidade  
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Fundada em 1997, a Samsys é uma Consultora especializada no setor das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, sediada no concelho de Valongo e com delegação no distrito de Lisboa.  

O seu posicionamento tem resultado em vários reconhecimentos, designadamente como sendo PME 

Líder, durante 10 anos consecutivos e PME Excelência, por 2 anos não consecutivos, tendo conquistado 

em meados de 2017, em Madrid, um prémio intitulado por “Customers First”, atribuído pela SAGE. 

Em 2017 e 2018 fez parte do top 100 das Melhores Empresas para Trabalhar. 

Av. Eng. Duarte Pacheco 2500B 4445-416 Ermesinde (3k da Saída da A4 de Águas Santas) 

Autocarros à porta:  

• Resende 107 – Valongo (Estação); Santa Rita; S. Mamede (Igreja); Padrão da Légua; Sª. Hora; 

Matosinhos (50min / frequência aprox. 15min) 

• Valpi 61 - Valongo; Formiga; S. Mamede; Sª. Hora; Matosinhos (60min / frequência aprox. 

15min) 

• STCP 705 – HS João / Estação Ermesinde / Valongo (50min  / frequência aprox. 40min) 

Comboio mais próximo 

• Estação da Palmilheira (ligação com 61 ou 107) / Estação de Ermesinde (ligação com 705) 

Horário Normal: 09:00/13:00 – 14:30/18:30 (Ajustável de acordo com necessidades do aluno) 
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Consultoria de Gestão 

Especializámo-nos na área 

de Consultoria de Gestão.  

Inicialmente procuramos 

perceber o modelo de negócio do 

cliente, ou seja, todo o 

funcionamento e dinâmica do cliente. Depois 

percebemos como é que nós podemos melhorá-

los e digitalizá-los, criando regras de negócio nos 

sistemas, para que o erro humano seja nulo.  

 

Engenharia de Sistemas 

A área de Engenharia de 

Sistemas representa aquilo que é 

infraestrutura, como sejam os 

servidores, redes, switching, 

sistemas de backup (sistemas de continuidade 

de negócio), sistemas de alimentação 

ininterrupta, sistemas de videovigilância e todos 

os softwares para explorar a componente 

de hardware.  

 

Comunicação e Marketing 

Na área de Comunicação é 

elaborada a produção de 

conteúdos interna e externa, é 

feito apoio e gestão de comunicação e imagem 

das empresas, seja em redes sociais, tarefas de 

SEO, email marketing e videomarketing.  

 

 

Desenvolvimento e Programação 

A área de Desenvolvimento cria 

soluções de desenvolvimento à 

medida, seja ele aplicacional, 

web, web apps, mobile apps e 

toda a dinâmica de personalização de soluções 

como para um website, e-commerce, um portal, 

business to employee, business to business ou 

business to consumer.  

Assistência e Suporte 
 

Nestes Departamentos 

desenvolvem-se ações que 

promovem as boas práticas, 

transmitindo conselhos e informação 

necessária para que o cliente consiga tirar 

máximo proveito dos seus equipamentos.   

Quando os mesmos precisam de assistência ou 

reparações, a Equipa Técnica assegura o seu 

perfeito funcionamento ou, em casos mais 

graves, aconselha os equipamentos mais 

adequados do mercado para o efeito em 

questão.

 

 

 

  

http://www.samsys.pt/servicos/sistemas/
http://www.samsys.pt/servicos/sistemas/


 

  

 

Vitor Rodrigues – 963. 410 165 – vitor.rodrigues@samsys.pt 
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