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Blockchain & Smart Contracts: Introdução 

 

Este curso centra-se nos conceitos subjacentes de blockchain e explica os fundamentos das 
aplicações proeminentes de blockchain. Inclui sessões práticas para explorar a tecnologia 
blockchain e princípios básicos para escrever contratos inteligentes (Smart Contracts). 
 

OBJETIVOS  
 

Após completar este Curso, os participantes devem ser capazes de: 

• Compreender os conceitos técnicos da blockchain tais como transações, criptografia, 
Hash, estruturas de dados, integridade dos sistemas, sistemas peer-to-peer, sistemas 
distribuídos e consenso distribuído. 

• Tornar-se parte ativa nas discussões no curso sobre blockchain. 

• Compreender a importância da tecnologia blockchain. 

• Entender a teoria por trás de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. 

• Compreender e usar a blockchain. 
 

Quem deve assistir 
 
Este curso é desenhado para Gestores de Negócios e Tecnologia, Fundadores, Executivos, 
Líderes Empresariais, Analistas de Negócios, Gestores de Projetos, Programadores e qualquer 
pessoa que queira entender a tecnologia blockchain. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Tecnologia Blockchain - Introdução aos conceitos básicos de computação distribuída 
em que se baseia a tecnologia blockchain. Abrange também a história, definições, tipos, 
características e benefícios das blockchains, juntamente com mecanismos de consenso 
que estão no centro da tecnologia blockchain. 
 

• Decentralização - Abrange os conceitos de descentralização e a sua relação com a 
tecnologia blockchain. São apresentados vários métodos e plataformas que podem ser 
usados para descentralizar um processo ou sistema. 

 

• Criptografia e Fundações Técnicas - Introduz os fundamentos teóricos da criptografia, 
que é necessário para entender plenamente a tecnologia blockchain. 

 

• Smart Contracts - Introduz o conceito de contratos inteligentes. Descubra como a 
blockchain permite novas formas de organização económica através de contratos 
inteligentes e aplicações descentralizadas. 

 

• Plataforma Ethereum - Introduz o design e arquitetura blockchain de Ethereum. 
Abrange vários conceitos técnicos relacionados com a blockchain de Ethereum que 
explica os princípios, características e componentes subjacentes desta plataforma. 
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• Aplicações Descentralizadas - Uma introdução prática ao desenvolvimento de 
aplicações descentralizadas e contratos inteligentes utilizando a blockchain Ethereum. 
Abrange uma introdução à linguagem de programação solidez e diferentes ferramentas 
relevantes. 

 
 
DURAÇÃO  
 

8 horas 
 

 

CERTIFICAÇÃO/ REGIME DE FALTAS   

 

Será emitido um Certificado de Formação Profissional através da SIGO, tal como previsto na 
Portaria nº 474/2010, de 8 de Julho, que será atribuído aos formandos com um nível de 
presenças superior ou igual a 90%. 
 
 
 


