
Aprenda o que é a tecnologia blockchain e as 
possibilidades que lhe estao associadas, incluindo 
a Bitcoin e todas as outras criptomoedas. Vai poder 
conhecer passo a passo como executar operações 
de compra e venda de moedas e tokens, bem como 
armazenar e usar os mesmos no dia a dia. Fique a 
saber mais sobre as operações possíveis e os mais 
variados aspectos no que diz respeito a esta nova 
forma de transação financeira através da internet.

A blockchain é um avanço tecnológico que terá 
implicações abrangentes, que transformarão não 
apenas os serviços financeiros, mas muitas outras 
empresas e indústrias.

Com a rápida adoção da Bitcoin e de outros 
criptoativos em países como Japão e Coréia, os 
investidores estão a obter retornos de mais de 
100% ao ano. Saiba como a tecnologia blockchain 
e bitcoin estao a revolucionar o setor financeiro e 
descubra as possibilidades que se apresentam para 
beneficiar do futuro do dinheiro.

A maioria das conferências sobre criptomoeda 
oferece uma palestra com apenas alguns minutos 
para perguntas. A informação é muitas vezes 
avançada demais para os iniciantes entenderem. 
Este workshop online é limitado a pequenos 
grupos de no máximo 10 pessoas. Cada workshop é 
realizado num estilo de conversação com tempo para 
responder a perguntas que tenha no seu decurso. 
Vamos mostrar-lhe passo a passo como como usar 
carteiras digitais, ler gráficos de criptoativos e 
realizar compras e vendas dos mesmos.

WORKSHOP ONLINE 
BLOCKCHAIN & CRIPTOMOEDAS
com Mário Valente

Este workshop interativo apresenta todos os 
principais conceitos necessários para ter uma boa 
compreensao da blockchain e das criptomoedas. 
A bitcoin (BTC) e outros tokens serao usados para 
ilustrar como se podem usar as criptomoedas. As 
principais características das criptomoedas serão 
comparadas com as dos sistemas monetário e 
financeiro. Demonstraçoes práticas serao realizadas 
através da configuração de uma carteira de 
criptomoedas e da realização de transações. 

Este é um workshop prático para iniciantes em 
blockchain e criptomoedas. Após a conclusão 
do mesmo, os presentes ficarao com uma 
compreensão de noções fundamentais de 
blockchain e de criptoativos digitais.

Público: Aberto a qualquer pessoa que esteja 
interessada em aprender sobre blockchain e 
criptomoedas, incluindo profissionais de negócios 
e tecnologia. Este curso não tem quaisquer pré-
requisitos e não requer experiência técnica e 
pouca ou nenhuma familiaridade com blockchain e 
criptomoedas.

O número de participantes é estritamente limitado 
a 10 para garantir a interatividade. Para aproveitar 
ao máximo o workshop, todos os participantes 
devem trazer os seus laptops e smartphones.



VISÃO GERAL DO WORKSHOP
O que são a blockchain e as criptomoedas?
Como funcionam?
Noções básicas de Bitcoin e Ethereum
Qual a importância dessas tecnologias?
Práticas do uso de blockchain e criptomoedas
Como comprar e armazenar Bitcoin
Carteiras & Trocas
Transacoes na blockchain
Segurança e prevenção de fraudes
O que são ICOs?
Como pode beneficiar das ICOs?

BENEFÍCIOS
-  Obter compreensão prática das tecnologias 

de blockchain e criptomoedas
- Ganhar confiança no uso de carteiras e pagamentos
- Como beneficiar dos criptoativos
- Ganhar confiança e beneficiar do investimento em ICOs

AGENDA
 Dia 1
Hora 1  /  Conceitos base, Demo
Hora 2  /  Chaves Publicas/Privadas, Wallets, Transferencias
Hora 3  /  Blockchain, Mineração

Dia 2
Hora 4  /  Dinheiro, Tokens, Bitcoin, Criptoativos
Hora 5  /  Exchanges, Segurança
Hora 6  /  Compra e Venda, Trading, Fiat e Bancos

Dia 3
Hora 7  /  Aplicações, Tokenização
Hora 8  /  Investimento, ICOs, IEOs
Hora 9  /  dApps, NFTs

CARGA HORÁRIA
9 horas divididas em 3 sessoes de 3 horas (3a, 4a, 5a)
- das 17h às 20h

MATERIAL NECESSÁRIO PARA O 
PARTICIPANTE 
Telemovel/Smartphone, Notebook (ou 
Tablet) para acesso à internet.

PRÉ-REQUISITOS PARA O ALUNO 
PARTICIPAR NO WORKSHOP
Conhecimento básico de internet. Uso 
de smartphone e computador.

PÚBLICO ALVO
Pessoas com curiosidade sobre a blockchain, 
Bitcoin e o mercado de criptomoedas.
Pessoas que consideram o mercado de 
criptomoedas como possível investimento.
Pessoas que desejam entrar na industria de criptomoedas.

CONTACTOS E DÚVIDAS:
geral@maverick.pt
936713737

NOTA
Não será exigido qualquer valor adicional durante o 
Workshop. Não serão feitas apresentações comerciais. 
Não serão apresentados ou solicitados investimentos.

QUEM É MÁRIO VALETE
Mário Valente é licenciado em Informatica na FCUL e 
mestre em Gestao (MBA) na Universidade Catolica onde 
também é professor. Criou o primeiro webserver em .pt 
e foi fundador do primeiro Internet Service Provider em 
Portugal. Liderou a criação dos portais netc.pt e oninet.pt.

De 2005 a 2008 dirigiu o Instituto de Tecnologias do 
Ministério da Justiça. Fundou em 2008 a SeedCapital, 
empresa de microcapital de risco. Desde 2014 que investe 
em bitcoin e outras criptomoedas, estando envolvido 
em atividades de trading, brokering e mining.

INVESTIMENTO
99 Euro (Acresce Iva à taxa legal)
A inscrição é considerada válida com a 
confirmação do pagamento do valor do 
Workshop e a escolha do dia disponível.

www.maverick.pt


