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Xpand IT anuncia Maratona de Formação em Xamarin
A Xpand IT, Xamarin Premier Consulting Partner, está a organizar a 3ª edição do Xamarin
BootCamp - Formação focada no desenvolvimento de apps mobile multiplataforma com
recurso à tecnologia Xamarin. Desenvolvimento para Android e iOS e Automatização de
testes são alguns dos temas abordados.
Xpand IT - empresa global, especialista em Mobilidade Empresarial, Business Intelligence, Big Data,
Middleware e Collaboration & Development Solutions, anuncia a 3ª edição do Xamarin BootCamp Maratona de Formação em Xamarin. O objetivo é fornecer aos participantes as ferramentas
necessárias para começarem a desenvolver apps nativas em C# para dispositvos Windows, iOS e
Android usando a tecnologia Xamarin. Esta formação será conduzida por especialistas da Xpand IT – a
única empresa portuguesa como o estatuto de Xamarin Premier Consulting Partner. A sessão terá
uma duração de 20h e decorrerá nos dias 04, 05 e 06 de novembro entre as 09:00 e as 18:00 nas
instalações da Xpand IT, Parque das Nações, Lisboa. Cada sessão será constituída por um máximo de
10 elementos. As inscrições são limitadas e já estão disponíveis no site da Xpand IT.
No que diz respeito ao conteúdo programático da formação, a manhã do primeiro dia será dedicada a
uma Introdução de Xamarin Mobile e à tarde serão abordados os princípios base para
Desenvolvimento em Multiplataforma. O segundo dia será dedicado a desenvolvimento para Android
durante a manhã e desenvolvimento para iOS durante a tarde. No terceiro e último dia, os
participantes terão a oportunidade de fazer testes automatizados a mobile UI em C#, com Xamarin
Test Cloud. No final, cada participante, receberá um certificado de participação, comprovando a sua
presença na formação onde foram dadas as bases que lhes permitirão desenvolver apps móveis
utilizando tecnologias Xamarin.
Sérgio Viana, Associate Partner & Microsoft Solutions Lead: Com esta formação prática, pretendemos
dar aos participantes uma base para trabalharem com a tecnologia, potenciar a troca de
conhecimento entre eles e muni-los de conhecimentos necessários para começarem a desenvolver as
suas próprias apps móveis multiplataforma. Esta formação será uma excelente oportunidade de
ganharem competências base e à semelhança do que aconteceu em edições passadas, teremos
certamente participantes de algumas das maiores organizações nacionais.
A utilização de tecnologias que permitem o desenvolvimento multiplataforma conduz à redução de
custos e, ao mesmo tempo, à redução do time-to-market fazendo com que haja uma otimização do
investimento em mobile. Além disso, torna-se cada vez mais importante garantir a qualidade das apps
desenvolvidas, pela importância deste canal cada vez mais presente junto do cliente final. A Xpand IT,
empresa líder no desenvolvimento de apps móveis empresariais, que detém o estatuto de Microsoft
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Gold Partner e Xamarin Premier Consulting Partner, conta já com um portfolio que conta com mais de
140 apps publicadas nos diferentes marketplaces.
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