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Conceito Blockchain

O Blockchain é um livro-razão 
compartilhado e imutável que facilita 

o processo de registo de transações e 
o rastreamento de ativos numa rede 

empresarial. 

Um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, 
dinheiro, terras) ou intangível (propriedade 

intelectual, patentes, direitos autorais e criação 
de marcas). Praticamente qualquer item de valor 

pode ser rastreado e negociado numa rede de 
blockchain, o que reduz os riscos e os custos 

para todos os envolvidos.
Fonte: ibm.com



Porque é importante a tecnologia Blockchain?

As empresas dependem de informações. Quanto 
mais precisas e rápidas de receber elas forem, 
melhor. A tecnologia blockchain é ideal para 
entregar essas informações, pois fornece 
informações imediatas, compartilhadas e 
completamente transparentes, armazenadas num 
banco dados imutável que pode estar acessível 
apenas por membros da rede autorizada.

Fonte: ibm.com

Uma rede blockchain pode acompanhar pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. Como os 
membros compartilham uma visualização única dos fatos, é possível ver todos os detalhes de uma transação 
de ponta a ponta, o que oferece maior confiança, eficiência e novas oportunidades.



Portugal e Espanha na adoção do Blockchain

A Blockchain é, sem dúvida, uma das tecnologias emergentes em maior aceleração no que ao
desenvolvimento diz respeito. Ainda sem uma estratégia Blockchain, a Europa estabeleceu como
objetivo a criação de um standard nesta tecnologia. Nesse sentido, foram já criadas as condições,
através do desenvolvimento de uma estrutura normativa e política, que suportam a inovação, o apoio
às startups e o desenvolvimento de ecossistemas que potenciem esta tecnologia.

Fonte: portugaldigital.gov.pt/

ESTRATÉGIA NACIONAL DE BLOCKCHAIN
Em Portugal, o desenvolvimento de soluções e serviços utilizando estas tecnologias em 
diferentes sectores de atividade, incluindo o sector público, é já uma realidade. São várias 
as startups, nacionais e internacionais, que têm desenvolvido projetos no nosso país, 
aproveitando, não só as competências técnicas dos nossos profissionais, mas também o 
ativo movimento empreendedor que tem reunido academia, startups, empresas e 
administração pública.



Portugal e Espanha na adoção do Blockchain

ESTRATÉGIA NACIONAL DE BLOCKCHAIN

É imperativo o desenvolvimento duma Estratégia Nacional de Blockchain que aproveite as
oportunidades de investimento (em especial no quadro da UE), as competências e valências digitais
dos nossos profissionais, a capacidade de empreendedorismo e a vontade de colocar Portugal num
patamar destacado na inovação neste domínio.

O país prepara-se para iniciar o desenvolvimento da sua Estratégia Nacional de Blockchain, uma
estratégia que vá de encontro aos objetivos traçados no âmbito da Transição Digital e que acompanhe,
simultaneamente, o desenvolvimento de uma Europa, também ela apostada numa mudança.

Fonte: portugaldigital.gov.pt/



Portugal e Espanha na adoção do Blockchain



Portugal e Espanha na adoção do Blockchain



Portugal e Espanha na adoção do Blockchain



Portugal e Espanha na adoção do Blockchain

EN RESUMEN…

España dispone de condiciones 
privilegiadas para liderar los primeros 
puestos de la carrera global de las 
tecnologías disruptivas y aprovechar las 
ventajas estratégicas que el Blockchain
representa en la economía digital.



A FARMER Connect e a Rastreabilidade no Café



A FARMER Connect e a Rastreabilidade no Café

À medida que o café ou o cacau circulam pela cadeia de abastecimento, cada parte da cadeia carrega na plataforma a sua própria 
camada de dados transacionais. Assim, os rastreamentos são construídos de forma colaborativa, sem mais trabalho. As transações 

digitalizadas facilitam a partilha segura de dados com parceiros confiáveis, ajudando a simplificar as operações.



ThankMyFarmer™ é um 
site compatível com 
dispositivos móveis 
que ajuda as marcas a 
criar empatia e 
confiança na cadeia de 
fornecimento.

Os consumidores lêem os 
códigos QR do farmer
connect, que são colados 
ou impressos em 
embalagens de café ou 
chocolate. Isso os vai levar 
a páginas de marca com 
mapas interativos de 
rastreabilidade, histórias 
de origem e oportunidades 
de doar para projetos de 
sustentabilidade em 
comunidades de 
agricultores.





O Grupo Nabeiro



O Grupo 
Nabeiro

40 países
42 departamentos 
comerciais
8 presenças diretas 
internacionais



Fundada em 1985, a 
NOVADELTA é responsável pela 

torrefação, empacotamento e 
comercialização de café da marca 

Delta Cafés, para o mercado 
externo, assumindo-se como a 
empresa industrial que apoia a 

produção de uma das mais 
reconhecidas marcas nacionais, 

com exportações para vários 
países, nomeadamente Espanha e 

França, entre outros.

O Grupo 
Nabeiro



MISSÃO
Inovação, conceção de 
novos procedimentos, 

produtos e serviços 
ou otimização dos 

existentes e que 
satisfaçam as partes 

interessadas.

Inovação Produtiva

O Grupo 
Nabeiro



Necessidade
Surgiu em Julho 2020 (no meio da pandemia COVID-19), de uma necessidade de dotar a equipa, 

de maior resiliência e capacidade de adaptação, a uma envolvente de grandes desafios.

Objetivo
Contribuir para o aumento do desempenho e agilidade de toda a equipa de 

Inovação Produtiva da NOVADELTA, através de uma gestão integrada 
dos seus processos e de conhecimento.

INTEGRAÇÃO
Integrar as diferentes áreas da 

Inovação Produtiva.

COMUNICAÇÃO
Facilitador dos processos de 

comunicação.

CONHECIMENTO
Permitir uma melhor gestão interna 

de conhecimento.
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