
 

 

 

 

 

 

 

Caderno de Encargos – Projeto MY APP SV 
 

 
 
Objetivos 
Desenvolver uma APP de utilização interna para Android/iOS em torno de 3 pilares: 
- Formação 
- Informação 
- Colaboração Social 

 
 
 
 
 
 

Características Principais 
Todos os aspetos da APP serão ditados pela SV, assim como os utilizadores da mesma, como 
base de trabalho temos alguns pontos chave para definir o tipo de APP a desenvolver: 

• Login obrigatório para ter acesso à APP, este login sincronizará com o portal do 
colaborador, 

• Cada utilizador terá algum tipo de caixa de entrada onde recebe comunicados da SV, 
diferente de uma caixa de email, já que é específico para validação dos comunicados, 

• Conteúdos formativos, em forma de vídeos e questionários, é necessário emitir 
certificados após a conclusão das formações e preenchimento dos respetivos 
questionários, 

• Controlo do uso/participação de cada utilizador em todos os elementos da APP, de forma 
a obter métricas das áreas com maior visualização, 

• Confirmação de eventos e envio de lembretes via SMS, por exemplo, no agendamento da 
medicina do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos Detalhados 

 
Tema Requisito Descrição 

Utilizadores Controlo de utilizadores por 
contas com as devidas 
permissões 

Criação/Edição/Importação de 
Utilizadores 

Traceabilidade de Utilizadores 
em vários elementos 

Ex: Saber que utilizadores confirmaram 
receção de CI ou terminaram uma formação. 
Na questão das CIs o ideal era ter uma boa 
de confirmação de leitura da mesma. 
“Confirma que teve conhecimento da 
Comunicação Interna” Opções Ok 

Premiação de Utilizadores 
(Tokens) 

Premiar utilizadores com Tokens\Coins com 
base na participação\utilização da APP 

Comunicação Envio de comunicações internas 
por contas com as devidas 
permissões 

Permitir o envio de comunicações internas, 
apenas por utilizadores autorizados 

Envio de comunicações gerais ou 
seletivas 

Permitir o envio de comunicações internas 
para todos os utilizadores ou só para alguns 
grupos 

Suporte Comunicação com RH Cada utilizador deverá ter um canal de 
comunicação com um grupo de utilizadores 
definidos pela SV 

Questões mais frequentes (FAQs) Secção com respostas ás perguntas mais 
frequentes 

Chat-Bot de Suporte (Não 
obrigatório) 

Um Bot de comunicação para guiar o 
utilizador com dúvidas comuns 

Formação Menu Temático com as diferentes 
formações 

Um menu que separe as formações 
segundo uma lógica definida pela SV 

Formações: Vídeos – Questionários Formato de formação com vídeos e 
questionários de avaliação 

Caixa de Pesquisa Um campo de pesquisa para procurar 
conteúdos das formações 

UMAN Incorporação de um site SV Embed ou iFrame de um Portal da SV 

Colaboração 
Social 

Eventos Organização de eventos, comunicar aos 
utilizadores 

Concursos Criar concursos em que os utilizadores 
enviam fotos, poemas etc. 

 

 

 

 

 

 


