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Blockchain é a tecnologia que suporta (e. o.) as criptomoedas, tais como o Bitcoin.
• Base de dados distribuída e imutável

Distributed Ledger Technology (DLT)
• Arquitecturas de bases de dados distribuídas

• Sincronização em tempo-real

• Algoritmos de consenso e criptografia

Blockchain e Criptomoedas

Bitcoin é uma criptomoeda e o primeiro caso de

uso em ambiente produtivo com tecnologia

Blockchain.

Foi lançado em 2009 por Satoshi Nakamoto e

inspirou-se em conceitos previamente existentes:

o DigiCash, electronic money, de 1990

o HashCash, Proof of Work system, de 1997

o B-money, anonymous distributed

electronic cash system, de 1998
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Um Blockchain é um banco de dados distribuído, onde uma lista de registos são

ligados e protegidos usando criptografia. Cada bloco geralmente contém um hash

criptográfico do bloco anterior, um timestamp e dados da transacção.

"você (um 'nó') tem um arquivo de transacções no seu computador

(um 'Ledger'). Dois contabilistas do governo (vamos chamá-los de

'mineiros') têm o mesmo arquivo também nos seus computadores (por

isso é 'distribuído'). Ao fazer uma transacção, o seu computador envia

um e-mail para cada contabilista para informá-los. Cada contabilista

corre para ser o primeiro a verificar se você pode pagá-lo (ser pago o

seu salário ' Bitcoins ‘ '). O primeiro a verificar e validar envia uma

mensagem ‘ Responder a Todos ', anexando sua lógica para verificar a

transacção (' Proof of Work '). Se o outro contabilista concordar, todos

actualizam os seus arquivos em todos os computadores... "

O que é o Blockchain 

Richard Bradley, Delloite 
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Cada vez mais usada em várias indústrias por 3 razões:

Redundância: Um Blockchain é continuamente replicado no grupo de nós que fazem parte da rede, o

que garante que não há nenhum ponto de falha independentemente do número de transacções que

ocorram num dos seus nós.

Imutabilidade: A arquitectura Blockchain restringe a acção de hackers para adulterar os dados

armazenados. Uma possível adulteração de um bloco exigiria o desbloqueio de blocos sucessivos para que a

informação ficasse disponível para utilização. A segunda razão é a assinatura digital. Os dados em Blockchain

são protegidos com certificação digital que inclui selos de data e hora. Adulterar qualquer bloco de dados iria

alterar a sua data e hora, perdendo-se a correspondência a outro bloco.

Criptografia: Assinaturas digitais, baseadas em chaves criptográficas, protegem a propriedade dos dados

contra qualquer transacção não autorizada.

Porque usar tecnologia Blockchain
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Contractos inteligentes: Também conhecidos como contractos de execução própria, estes são programas de

computador nos quais os termos de acordo são pré-programados. Permite o comércio entre duas partes anónimas,

através da Internet, e sem qualquer intermediário. Ex.: uma moeda nacional digital em que os pagamentos por ela

efectuados podem ter um contracto automático associado à transacção que informa uma terceira entidade como por

exemplo a autoridade tributária.

Pagamentos transfronteiriços: As plataformas de pagamentos baseadas em Blockchain estão a permitir aos

bancos tornar as redes de pagamento mais eficientes e menos demoradas utilizando o mecanismo de consensus dos

nós da rede para autenticar e validar as transacções em tempo real. Sendo o processo mais rápido, os custos também

diminuem para o utilizador.

Identificação digital distribuída ou auto-soberana: Esta tecnologia permite que as pessoas se registem

como utilizadores e acedam a serviços com maior facilidade. Baseado numa aplicativo de carteira electrónica de

identidade que guarda os certificados digitais de acesso do individuo ou da IoT. A verificação pode ser feita num sistema

distribuído ou directamente entre dois pares.

Aplicativos transformacionais
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Identificação Descentralizada. Vai revolucionar as relações digitais e interacções entre as pessoas, 
organizações e as coisas.

O modelo de identidade descentralizada está a evoluir para redes de identidade auto-soberanas e 
serviços de verificação onde o utilizador detêm a sua própria prova de identidade digital numa 
carteira de credenciais digitais. 

“The same way that people start physical life by 

having a birth certificate, people should start digital life 

with a self-sovereign identity.”

Blockchain: Evolving Decentralized Identity Design, Gartner Dec 1, 2017

Identificação Digital
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Modelo #1: Silo de dados / Tradicional

UserID

Modelo #2: Provedor de serviços de ID

Vantagens Desvantagens

Largamente utilizado
Fácil uso e compreensão
Manter os dados dentro de casa 

Obrigatório criar antes de usar
Perda de dados de acesso
Pior experiência para utilizador
Não serve para IoT
ID só num sentido -> Phishing

Único Login -> vários serviços
Simplifica processo de login
Ex: Social Login (Face, Google…)

Confiança na terceira entidade
IDP centraliza todos os dados
Não usado para serviços de alta 
segurança
ID só num sentido -> Phishing

UserID

Id Provider

Vantagens Desvantagens

3 Modelos de identificação Digital
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Modelo #3: Auto-Soberano / Peer-to-Peer

Peer
Ligação

DLT - Blockchain

• Pode ser usada em industrias que requerem alta segurança: 
Banca, Governo ou Saúde. 

• As organizações podem escolher se aceitam apenas 
credenciais emitidas por si ou por outras ou ambas. 

• Cada parte pode controlar que dados partilhar: uma 
credencial inteira, parte ou ZKP (Zero Knowledge Proof) 

• Standard, interoperável e portátil sem estar ligado a um 
determinado fornecedor.

Usado como Single-Source SSI – Entre dois peers Ex. acesso a 
conta bancária, acesso  a escola:
• Autenticação forte – Segredos substituídos por credenciais 

digitais
• Melhor UX – Autenticação out-of-Band. Automática embebida 

na APP ou ligação cal center
• Prevenção de Phishing – Autenticação mutua, Pode autenticar 

o seu banco com o mesmo nível de segurança que ele o 
autentica. 

Vantagens

• Modelo de relação directa entre duas 
partes: A pessoa e o Peer.

• Carteira Digital com a credenciais 
digitais da pessoa

• Assinadas digitalmente e podem 
provar 4 coisas para o Peer:
• Quem (ou a coisa) que o emitiu
• Para quem ou para quê foi 

emitido
• Se foi alterada desde a emissão
• Se foi cancelada pelo emissor

3 Modelos de identificação Digital
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A identificação e a autenticação 

correctas são ainda o grande 

problema não resolvido no acesso 

online. 

Não podemos distinguir os bons dos 

maus. 

Sistemas de id tipo Silo ou de 

terceiras partes

Responsáveis por perdas de biliões 

de dólares anualmente devido às 

fraudes de identidade. 
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Junho 28, 2018 (New York/London/Singapore) – R3 anuncia que 
efectuou um teste de mais de 300 transacções KYC usando a sua
plataforma Corda Blockchain durante um teste colaborativo de 4 dias. 

39 companhias incluíndo:  ABN AMRO, ALD Automotive, Alfa bank, Bank ABC, Bank of Cyprus, BCI, BNP 
Paribas, China Merchants Bank, Commercial International Bank – Egypt , CTBC Holding, Deutsche Bank, 
DNB, Hana Bank, ING, KB Kookmin Bank, Banca Mediolanum, Natixis, National Bank of Egypt, NH 
Nonghyup Bank, Qiwi, Raiffeisen Bank International, RCI Bank and Services, SBI Bank LLC, Shinhan Bank, 
Societe Generale, U.S. Bank and Woori Bank. 
Ainda bancos centrais de Banco de la República (Central Bank of Colombia), Federal Reserve of Boston, 
Superintendencia Financeira de Colombia, e Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Peru.

19 paises em 8 fusos horários diferentes. 

Os bancos efectuaram pedidos de acesso a dados de teste de KYC dos clientes e estes aprovaram os 
pedidos e revogaram os acessos. Os clientes poderam também alterar os seus dados que ficaram 
automaticamente disponíveis em todos os bancos com permissão para acesso. 

https://www.r3.com/news/39-firms-complete-global-trial-of-kyc-on-corda-blockchain-platform/
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O "World Economic Forum" antecipa que em 2025, 10% do PIB global estará suportado em Blockchain.

O impacto desta tecnologia nos próximos anos pode ser tão grande quanto foi a revolução da Internet em si.

Noutro estudo do WEF, revela que a tecnologia Blockchain é um dos motores da industria 4.0 e será usado para

ajudar a resolver os 6 grandes desafios da mudanças climáticas:

• Desastres Naturais

• Perda de Biodiversidade

• Deterioração dos oceanos

• Poluição do ar

• Falta de água

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Building-Blockchains.pdf

O futuro do Blockchain, é hoje
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Identificação Digital e KYC para acesso a SFD

• Nós de rede entre : Bancos, MFI, 
INCM/Operadoras e Governo

Incentivar a comunidade académica, as startups e as incubadoras a promoverem o 
desenvolvimento de soluções com base em Blockchain.

Efectuar uma Prova de Conceito (PoC)

D.ID

Dados
Privados

D.ID D.ID

D.ID

D.ID

DLT-Blockchain

Banco A

Banco B

Telco/INCM

MFI
Gov

Dados
Privados

Dados
Privados

Dados
Privados

Dados
Privados

• Um sistema distribuído para 
identificação única do cidadão

• Nível mínimo de identificação de 
cidadão complementado com 
informação privada de cada entidade 
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(www.hyperledger.org)

Qualquer entidade pode trocar experiências e obter frameworks de desenvolvimento e ferramentas para criar

soluções utilizando tecnologia Blockchain. Esta comunidade de colaboração global é organizada pela Linux

Foundation e inclui líderes em finanças, bancos, Internet de coisas, cadeias de fornecimento, indústria e

tecnologia.

Hyperledger, Open Source community

QLDB – Quantum Ledger Data Base
Managed Blockchain

http://www.hyperledger.org/
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if you want something new you 

have to stop doing something 

old. 

Start by doing what's 

necessary; then do what's 

possible; and suddenly you are 
doing the impossible.Peter Drucker and St. Francis of Assisi
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