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Membros da Aliança 

A Aliança Portuguesa de Blockchain é uma coligação de 
empresas, academia e entidades governamentais que 
procuram aumentar o conhecimento sobre Blockchain, uma 
tecnologia emergente que ganha cada vez mais tração em todo 
o mundo e nos mais variados setores económicos.  
 
Portugal não deve ficar atrás; tem de procurar aquilo que será o 
futuro e posicionar-se como um líder nesta área. 
  
Esta Aliança pretende que todos os intervenientes da economia 
portuguesa estejam o mais bem preparados possível para a 
revolução que esta tecnologia implicará em grande parte dos 
setores económicos. Em paralelo, a Aliança tem como objetivo 
incentivar o desenvolvimento de soluções baseadas em 
Blockchain de origem nacional. 
  
Para promover estas soluções, a Aliança levará a cabo várias 
iniciativas de sensibilização e informação para a tecnologia, tais 
como um portal com a disponibilização de ambientes de 
desenvolvimento aplicacional (sandboxes) onde será possível 
experimentar e desenvolver soluções baseadas em Blockchain. 
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O que é que a Aliança vai fazer e quais  
as iniciativas que vão ser levadas a cabo? 
 

A Aliança Portuguesa de Blockchain vai acionar 
várias iniciativas ao longo de 2018 para promover o 
conhecimento sobre este paradigma emergente. 
Uma dessas iniciativas será um roadshow que vai 
chegar a alunos do ensino superior e associações 
empresariais do país de modo a que tanto os 
estudantes como o tecido empresarial possam 
ficar a conhecer melhor os benefícios do 
Blockchain. Novas formas de trabalhar com esta 
tecnologia ou mesmo implementar ou desenvolver 
soluções para aumentarem a competitividade do 
seu negócio são alguns dos objetivos a que a 
Aliança pretende responder. 

Outra das iniciativas que a Aliança vai promover são Blockchain Challenges 
- desafios de negócio baseados em Blockchain. Estes reptos constituem 
desafios criativos e tecnológicos com base em "distributed ledgers" e que 
serão orientados para vários setores, como banca, seguros ou retalho, 
entre outros, e que procuram responder a uma ou mais necessidades 
identificadas nesses setores e que o Blockchain pode ajudar a resolver. 
  
Por fim, perto do final do ano, a Aliança vai promover uma conferência 
onde serão apresentadas as soluções e atividades desenvolvidas pelos 
participantes ao longo do ano, para além de um painel de debate em torno 
das conclusões e projetos desenvolvidos no contexto da iniciativa. 

Parceiros da Aliança Portuguesa de Blockchain 
 

A Aliança está em fase de crescimento, e no momento em que o projeto 
está a ser apresentado várias empresas e entidades ainda estão a 
associar-se a esta coligação. Neste momento, e para além da CIONET 
Portugal, temos como Patronos o IAPMEI, a AICEP, a AMA, a Associação 
Portuguesa de Seguradores e o BCSD e como parceiros tecnológicos a 
IBM e a IP Telecom. Temos ainda parceiros académicos, como a Católica 
Lisbon School of Business & Economics, a Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa,  Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto (FEP), o ISEG - Lisbon School of Economics & Management, o 
Instituto Superior Técnico e a Universidade Lusófona, bem como a Porto 
Business School que tem sido um parceiro da CIONET desde a primeira 
hora. Adicionalmente, temos como parceiros principais envolvidos a 
Abreu Advogados, EMEL, Fidelidade, REN e Vodafone.  
 
  

O que traz de novo? 
 

A tecnologia pode funcionar com praticamente qualquer tipo de transação 
que envolva um determinado valor (seja dinheiro, bens, propriedades ou 
ativos digitais), o que significa um potencial ilimitado na sua utilização: 
desde recolha de impostos até permitir que pessoas transfiram dinheiro 
para outros países, por exemplo. Para além disto, o Blockchain pode ajudar 
a reduzir os casos de fraude, já que cada transação é registada e 
distribuída num public ledger (algo como um “livro-razão público”) 
disponível para verificação por parte de qualquer elemento da rede.  
 
Esta tecnologia pode, ainda, possibilitar a criação de Smart Contracts que 
podem alterar os atuais modelos de negócio.  
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