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Programa sobre Criptomoedas e Blockchain, que detalha igualmente outras 
aplicações da tecnologia, para além da moeda. Não se tratando de um curso 
sobre Bitcoin, utiliza a mecânica desta moeda como case study, para 
posterior explicação das restantes Criptomoedas.
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DESTINATÁRIOS
Profissionais da banca de todas as áreas.

DURAÇÃO:  7 horas    HORÁRIO: 9h00–17h00

LOCAL: Av. Barbosa du Bocage, 87 - r/c, Lisboa

PREÇO: Associado APB 361€;  Tabela Geral 416€

FORMADOR:  Jorge Seixas Ferreira 

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, pelo Instituto 
Superior Técnico, é Oracle Developer, Trainer for Oracle University, Microsoft 
Certified Dynamics Specialist e Microsoft Certified Trainer. Do percurso 
profissional consta o desenvolvimento e integração de aplicações de gestão 
de fundos, gestão de risco, gestão de ordens e controlo de limites em 
instituições financeiras. É fundador e Presidente do Conselho de 
Administração da Quântico Solutions, S.A.

1. Introdução ao Bitcoin e Cryptocurrency
Technologies
• Motivações que levaram ao aparecimento do 

Bitcoin;
• As tentativas anteriores de criação de moedas 

eletrónicas;
• Os mitos em relação aos Bitcoins;
• O número de Altcoins existentes, market caps

e bolsas existentes;
• Manifesto de Satoshi Nakamoto, o fundador 

do Bitcoin.

2. Introdução à Cryptography & Cryptocurrencies

• Introdução à Cryptografia que dá origem ao 
Bitcoin e ao Blockchain;

• Cryptographic hash functions, hash pointers, 
assinaturas digitais e as chaves públicas como 
identidades.

3. Bitcoin e a descentralização
• Sistemas centralizados e descentralizados;
• Consensus e consensus distribuído;
• Consensus sem identidade utilizando um 

blockchain;
• Incentivos e proof of work.

PROGRAMA

4. A mecânica do Bitcoin

• Detalhe do funcionamento do Bitcoin;
• O que são Bitcoin Transactions e Bitcoin

scripts;
• Aplicações para os Bitcoin scripts. Bitcoin

blocks. Bitcoin Network;
• Limitações e melhorias do protocolo do 

Bitcoin.
• O que são Hard forks e Soft forks.

5. Como usar e guardar Bitcoins

• Endereços e carteiras, Hot and Cold Storage;
• Os vários tipos de carteiras;
• Dividir e partilhar chaves;
• Multi-signatures;
• As carteiras online e as Exchanges;
• Serviços de pagamento;
• Transactions Fees.

6. Mineração de Bitcoins

• Mining;
• Papel dos mineiros.


