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Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

Instituto Público na dependência direta da Presidência do 

Conselho de Ministros

Colaborar na definição, execução e avaliação das políticas 

públicas, transversais e setoriais em matéria de migrações, 

relevantes para a atração dos migrantes nos contextos 

nacional, internacional e lusófono, para a integração dos 

imigrantes e grupos étnicos, em particular as comunidades 

ciganas, e para a gestão e valorização da diversidade entre 

culturas, etnias e religiões.



Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

ONDE ESTAMOS

Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante – CNAI's

● Lisboa

● Porto

● Faro (extensão Loja do Cidadão)

Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes

● 80 (Portugal Continental e Ilhas)

Gabinetes de Apoio Especializado ao Imigrante

● 71 ( Portugal Continental e Ilhas)



Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

ENQUADRAMENTO PGETIC – PILOTO PCM

M2
Função Informática

● Datacenter
● Service-desk

M7
Comunicações

● Circuito de dados

M3/10
Arquiteturas e medidas 

de racionalização 
transversais

M8
Centralização de 

Datacenters

Janeiro de 2013

M21
Adoção SO aberto nos 

sistemas de informação 
do Estado



Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

DESAFIO INICIAL



Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

SOLUÇÃO



Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

FACTOS E NÚMEROS

35 mentorias em 
preparação

96 Mentores
36 Mentorados



Implementação de portais em Liferay, em estrutura 
partilhada da AMA

COMPONENTE FINANCEIRA

● Liferay Web Portal (Infraestrutura Partilhada AMA)

● Investimento inicial em software OSS – [Não aplicável]

● Desenvolvimento [Contratação Outsourcing]

● Manutenção Infraestrutura [AMA]

● Recursos humanos para assegurar a produção e suas 

competências [Contratação Outsourcing]
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QUEM SOMOS

Temos como missão a 
inovação e a excelência 
na criação de produtos e 
serviços, adotando 
tecnologias e soluções 
Java emergentes, 
adaptadas às 
necessidades dos 
nossos clientes, por 
forma a contribuir para a 
sua modernização e 
competitividade.

Fundada em 2004, a Linkare é uma empresa especializada em 
providenciar serviços e soluções de TI sobre tecnologia Java, tanto 
para o setor privado como para o setor público.

Java Excellence é o nosso lema e orienta-nos para o desenvolvimento 
de uma relação profissional e de confiança com os nossos clientes.

Desde 2010 temos vindo a alargar as nossas atividades a nível 
internacional, para outros países Europeus e Africanos.

Apresentação da Linkare (1/4)



ONDE ESTAMOS

>> Administração pública

>> Educação e saúde

 
>> Setor privado

>> Organizações Internacionais

Apresentação da Linkare (2/4)



Apresentação da Linkare (3/4)

Experiência no desenvolvimento de portais desde 2004



Apresentação da Linkare (4/4)

Java excellence
Especialização em Java, tecnologia na qual se baseia o 
Liferay, faz da Linkare um parceiro de confiança.

Modelo de implementação
Nível de experiência de utilização elevado, adequação a 
dispositivos móveis, maior eficácia no desenvolvimento 
e manutenção.

Conhecimento em Liferay
Conhecimento e utilização extensiva da plataforma 
garante a qualidade do produto final e time-to-market.

Serviços end-to-end
Capacidade de desenvolver projetos chave-na-mão: 
Discovery, Design, Development and Delivery.

4 razões para escolher a Linkare como parceiro para projetos e serviços Liferay



Ferramentas de Desenvolvimento (1/2)

Resultados de 
inquérito com 2164 
respostas de 
developers sobre 
ferramentas e 
tecnologias Java em 
diversas categorias.

Autor: RebelLabs

Seleção para novos projetos

http://zeroturnaround.com/rebellabs/the-complete-java-tools-and-technology-landscape-for-2014-report-data-in-a-single-mind-map-image/


Ferramentas de Desenvolvimento (2/2)

Web Framework 
Spring MVC, JSF, Vaadin

Application Server
Tomcat, JBoss, Jetty

IDE
Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans

ORM frameworks
Hibernate, JDBC, Spring JDBC Template

NoSQL
MongoDB, Apache Cassandra, Redis

Continuous Integration
Jenkins, Bamboo, Hudson

Code Analysis
SonarQube, FindBugs, Checkstyle

Build
Maven, Ant + Ivy, Gradle 

SQL
MySQL, Oracle, PostgreSQL

Prepare Tests
Unit Tests, Mocking Tests, Browser Testing, 
Performance Tests

Testing Technologies
JUnit, Mockito, Selenium, JMeter

Setup artifact repository
Nexus, Artifactory, Archiva

Next JVM language to learn?
Scala, Groovy, Closure

What’s next?
Java 8, Continuous deployment, Non Java 
Programming

Mais usadas e o que vem a seguir



Solução Tecnológica (1/2)

Adequada ao contexto
Preparada para a escalabilidade, 

alta disponibilidade e 
performance

Adaptável e ágil
Permita focar o desenvolvimento 
e customizações no negócio do 

cliente

Completa
Inclui funcionalidades essênciais 
numa plataforma de colaboração 

e publicação web

Open Source
Plataforma e desenvolvimento baseado 

em Java Standards e Open Source 
ganhando inovação, segurança e 

qualidade no software

Compatível
Permita a reutilização do 
conhecimento e software 
existente na organização 

Integrável
Facilita a integração de serviços e 

funcionalidades de outras 
plataformas e software

Características e vantagens



Requisitos da plataforma

● Integração e instalação nos serviços partilhados 
da AMA - Liferay

● Escalável e adequada à dimensão do projeto

● Definição de imagem institucional própria

● Definição e evolução da Arquitetura de 
Informação

● Capacidade de publicação de informação e 
conteúdos

● Modelo de identidade completo

● Gestão de documentos

● Definição de processos orientados à tarefa

● Interação com entidades e serviços externos

Solução Tecnológica (2/2)

Equipa de desenvolvimento

● Especialização na tecnologia Java

● Preferência pela utilização de Standards e 
Java Specs

● Experiência na framework JSF e Primefaces

● Experiência em desenvolvimento de portais

● Experiência no desenvolvimento de projetos 
Liferay

Requisitos e contexto



Solução Tecnológica Liferay (1/6)

A plataforma Liferay disponibiliza um conjunto de módulos e funcionalidades 
essênciais aos projetos permitindo a sua customização.

Funcionalidades out of the box

Portais | Sites (Públicos e Privados) | Aplicações



Solução Tecnológica Liferay (2/6)

JavaServer Faces
> Maior riqueza gráfica com recurso a Primefaces
> Construção mais eficiente de sistemas dinâmicos
> Melhor integração entre ambiente gráfico e camada de 
serviços
> Especificação Java Enterprise Edition (JEE)

Bootstrap
> Adaptação de visualização a dispositivos móveis
> Maior integração e dinamismo dos elementos gráficos
> Implementação de referência em Liferay

Solr
> Pesquisa de conteúdos de classe empresarial (clustering)
> Extensão dos parâmetros de pesquisa

Menores custos de desenvolvimento 
e de manutenção

Melhor experiência de utilizador

Tecnologias abertas

Maior Qualidade

Modelo de implementação adotado pela Linkare



Solução Tecnológica Liferay (3/6)

Web Framework 
Spring MVC, JSF, Vaadin

Application Server
Tomcat, JBoss, Jetty

IDE
Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans

ORM frameworks
Hibernate, JDBC, Spring JDBC Template

NoSQL
MongoDB, Apache Cassandra, Redis

Continuous Integration
Jenkins, Bamboo, Hudson

Code Analysis
SonarQube, FindBugs, Checkstyle

Build
Maven, Ant + Ivy, Gradle 

SQL
MySQL, Oracle, PostgreSQL

Next JVM language to learn?
Scala, Groovy, Closure

Testing Technologies
JUnit, Mockito, Selenium, JMeter

Setup artifact repository
Nexus, Artifactory, Archiva

What’s next?
Java 8, Continuous deployment, Non Java Programming

Prepare Tests
Unit Tests, Mocking Tests, Browser Testing, Performance 
Tests

Componentes 
usados nos projetos

Ferramentas e tecnologias usadas



Solução Tecnológica Liferay (4/6)

DISCOVER
Permite conhecer as funcionalidades base da 
plataforma que permitem o setup inicial de 
um portal.

DEVELOP
Documentação de desenvolvimento e formas 
de customização da plataforma usando as 
APIs existentes.

DISTRIBUTE
Informação sobre a publicação de aplicações 
no marketplace.

PARTICIPATE
Apresentação das formas de participação e 
contribuição para a comunidade do projeto 
Open Source.

Comunidade Open Source

https://dev.liferay.com/discover
https://dev.liferay.com/discover
https://dev.liferay.com/develop
https://dev.liferay.com/develop
https://dev.liferay.com/distribute
https://dev.liferay.com/distribute
https://dev.liferay.com/participate
https://dev.liferay.com/participate


Solução Tecnológica Liferay (5/6)

Standards

● iCalendar & Microformat
● JSR-168 Java Portlet
● JSR-127 JavaServer Faces
● JSR-170 Content Repository API
● JSR-286 (Portlet 2.0)
● JSR-314 (JSF 2.0)
● OpenSearch
● CMIS

Tecnologias

● AJAX
● Apache ServiceMix
● ehcache
● Groovy
● Hibernate
● PrimeFaces
● ICEfaces
● Java J2EE/JEE
● JGroups
● Lucene
● MuleSource ESB
● Seam
● Spring 3.0 & AOP
● Struts & Tiles
● Tapestry
● Velocity

Web Services

● JSON
● SOAP
● REST
● RMI
● Spring HTTP
● WSRP
● WebDAV
● Hessian
● Burlap

Servidores

● Tomcat
● Jetty
● Resin
● JBoss
● GlassFish
● Geronimo
● WebLogic 
● WebSphere

Bases de dados

● MySQL
● Oracle
● PostgreSQL
● SQL Server
● IBM DB2
● Sybase

Single Sign On

● CAS
● Suporte para JAAS, 

JOSSO, LDAP, MS 
Exchange, ...

Especificações Técnicas

Componentes 
usados nos projetos



Experiência em APIs, extensão e edições

Solução Tecnológica Liferay (6/6)

● Themes & layouts

● Gestão de conteúdos 

● Gestão de identidade 

● Formulários Web e 

Newsletters

● Segurança e permissões 

● Outras frameworks: 
Asset Framework, 
ServiceContext, Friendly 
URLs, AlloyUI, Lucene, Solr 
Web,  Ehcache, JGroups

● Service Builder
Construção rápida e eficiente de camadas de serviços

● Kaleo Workflow
Definição e controlo de processos de negócio e workflow de gestão de conteúdos 

● Documents & media
Gestão de documentos e suportes multimédia

● AuditEE (Enterprise Edition)
Extensão para registo de auditorias sobre os sistemas criados

● Message Bus
Troca de mensagens para processamento síncrono/assíncrono entre plugins

● Clustering, shard e JVM
Experiência na instalação, configuração e otimização de infraestruturas



Metodologia de desenvolvimento (1/2)

Fases
● Arranque

○ Apresentação dos intervenientes: ACM, AMA e Linkare
○ Definição dos processos de interação e comunicação
○ Enquadramento na infraestrutura partilhada da AMA

● Análise
○ Definição de requisitos
○ Plano de projeto
○ Arquitetura do Sistema
○ Arquitetura de Informação

● Construção
○ Componentes de software
○ Manual de instalação e administração
○ Manual de utilizador
○ Testes funcionais
○ Entrega/apresentação

● Transição
○ Instalação
○ Testes de aceitação
○ Testes não funcionais
○ Transição de ambientes

Plano de 
Projeto

Plano da 
Iteração

Entrega iterativa 
da plataforma

Iteração

Iterações semanais

● Reunião de análise e definição de requisitos com a 
apresentação de funcionalidades recentes (trunk)

● Comunicação e registo de resultados e decisões
● Atualização do modelo de domínio
● Implementação de novas funcionalidades
● Correções
● Testes funcionais

OpenUP

Desenvolvimento faseado e iterativo



Metodologia de desenvolvimento (2/2)

Representação cronológica do desenvolvimento e entrega de um pacote de funcionalidades (versão) 

Processo, equipas e entregas

Linkare

ACM

AMA



Infraestrutura partilhada

Processo de entrega e transição

● Entrega

○ Release Notes

○ Documentação

○ Software

● Instalação no ambiente de Aceitação

○ Verificação do processo de instalação

○ Testes de aceitação

○ Ajustes e afinação de configurações

● Instalação no ambiente de Produção

○ Verificação do processo de instalação

○ Acompanhamento

○ Ajustes e afinação de configurações

Diagrama da infraestrutura partilhada - SIGAF e ENGAGE



60

Apresentação dos projetos (1/4)

199

22

Os projetos SIGAF e ENGAGE têm um modelo 
de domínio alargado com bastantes 
funcionalidades e entidades. A utilização da 
plataforma Liferay permitiu focar o 
desenvolvimento no negócio específico através 
da criação de portlets e serviços que podem ser 
fácilmente integrados em qualquer página de um 
portal independentemente da sua arquitetura de 
informação.

Os projetos encontram-se definidos em 
diferentes contextos (portal instances) 
partilhando a mesma instalação Liferay.

Foram criados temas que permitem a definição 
da imagem adequada a cada site.

Total de entidades do modelo de domínio



Apresentação dos projetos (2/4)

SIGAF

● Gestão de tarefas
● Gestão de projetos

○ Ficha de projeto
○ Pedidos de projeto

● Gestão de pagamentos
● Gestão de programas de 

financiamento
● Associação de utilizadores
● Gestão de perfis

● Workflow
○ Termo de aceitação
○ Pedido de 

reembolso
○ Pedido de alteração

Ficha de projeto



Apresentação dos projetos (3/4)

SIGAF

Pedidos de projeto

Workflow “Termo de aceitação”



Apresentação dos projetos (4/4)

ENGAGE

● Site público
● Site privado
● Registo de mentores
● Registo de mentorados
● Gestão de processos de 

matching
● Gestão de processos de 

mentoria
● Reports gráficos

Página de entrada



Apresentação dos projetos

ENGAGE

Registo de mentores

Relatórios e estatística
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