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1. Nota Introdutória
A associação Portugal Fintech desenvolve a sua atividade com objetivo de apoiar diretamente as
startups portuguesas e estrangeiras que atuam no setor financeiro.
Desde 2016, conduzimos a nossa missão através de um estreito envolvimento e ligação com o
ecossistema - promovendo um terreno comum para o diálogo e apoiando o crescimento da Fintech
de uma forma sustentável.
A nossa actividade é, assim, sustentada por quatro pilares de acção: ligação a incumbentes, contacto
privilegiado com investidores, canal de comunicação com os reguladores, e proximidade a talento.
INCUMBENTES
Reunir a Fintechs e Incumbentes para promover parcerias de colaboração. Promover a co-criação
do futuro dos serviços financeiros e criar métodos de testagem de soluções.
REGULAÇÃO
Ajudar os startups no desenvolvimento de soluções conformes, colaborando com agências
reguladoras e legisladores para promover um ambiente mais rápido e claro para a inovação.
TALENTO
Compreender as necessidades dos startups em termos de talento e ligá-los às Universidades e aos
parceiros de Recursos Humanos.
INVESTIDORES
Conectar startups com investidores nacionais e mundiais, através de eventos e reuniões. Desde
Business Angels a Corporate Investors e Fundos de Capital de Risco, ajudamos os startups a reunir
capital para acelerar o crescimento do seu negócio.
O desenvolvimento desta atividade desenvolve-se através de quatro grandes projetos que são
detalhados abaixo:
1.1.5 Portugal Fintech Report e atividades de research: desde 2017 a associação produz um relatório
anual sobre o ecossistema empreendedor no setor financeiro dando destaque ao top 30 de startups
e promovendo todo o ecossistema a nível internacional.
1.1.6 Portugal Finlab: a associação apoiou a criação de um programa de interação entre os
reguladores (CMVM, Banco de Portugal e ASF) e novas startups portuguesas.
1.1.7 The Fintech House: em 2019, a associação criou em conjunto com a empresa Sitio um espaço
de trabalho dedicado a startups no qual inclui uma comunidade forte de vantagens e apoio ao seu
crescimento com acesso a descontos, parcerias, rede de mentores, eventos exclusivos e muito mais.
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1.1.8 Fintech Solutions: o braço estratégico da associação, o mais recente projeto da Portugal
Fintech foi lançado no final de 2020, dedicado ao apoio à colaboração entre incumbentes e startups
e criação de processos de inovação internos para as empresas.
O ano de 2021 foi marcado pela pandemia Covid-19, contudo a associação Portugal Fintech
continuou a trabalhar arduamente para a ajudar o ecossistema fintech a crescer, com a criação de
mais um projeto a Fintech Solutions, que pretende vir apoiar as startups na ligação a players
maduros.

1.2 Órgãos Sociais
A associação reúne os seguintes órgãos sociais:
Direcção
João Guerreiro Freire de Andrade – Presidente da Direção
Marta Dias de Morais Palmeiro Salgado Zenha – Vice Presidente da Direção
Simão Carriço Cruz – Vogal da Direção

Mesa da Assembleia Geral
Carlos Miguel Meireles de Sousa Caldeira da Silva – Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Luís Roquette Geraldes - Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Diogo Manuel Furtado Santos Pereira Amorim – Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Concelho Fiscal
Martinho de Almeida Garret Lucas Pires – Presidente do Conselho Fiscal
Ana Margarida dos Santos Mendes da Maia – Secretária do Conselho Fiscal
Constança Maria Gago Diogo de Campos Calejo - Secretária do Conselho Fiscal
Paulo Jorge Jacinto Rodrigues - Vogal do Conselho Fiscal Paulo Ricardo João Gil Pereira - Vogal
do Conselho Fiscal

1.3 Associados
No segundo ano da associação, o número de associados aumentou para 71 associados, um
crescimento de 42% relativamente ao ano anterior.
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1.4 Colaboração com entidades públicas
No ano de 2021, a Portugal Fintech estabeleceu uma parceria, através da Fintech House, com a INCM
com o objetivo de ajudar o ecossistema fintech a crescer, através da expertise providenciada pela
INCM no campo da identidade.
Ao nível do talento a Portugal Fintech já colaborou com diversas universidades como o Instituto
Superior Técnico de Lisboa, a Nova School of Business and Economics ou Universidade de Lisboa
ao nível da promoção das oportunidades de trabalho e carreira no ecossistema de startups.
De forma mais pontual, a Portugal Fintech colabora em eventos ou outras iniciativas com a Startup
Lisboa, Made of Lisboa e Casa do Impacto.
Por fim a nível internacional a Portugal Fintech mantem uma interação próxima com a AICEP no
sentido de apoiar a internacionalização das startups portuguesas mas também a entrada no
mercado de outras startups relevantes para o ecossistema fintech português.
A associação Portugal Fintech recebe apoio da entidade pública Imprensa Nacional-Casa da Moeda
(INCM).
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2. Atividades desenvolvidas
2.1

Portugal Fintech Report 2021

A nível de investigação e divulgação de conhecimento a
principal atividade da associação é o lançamento do
Portugal Fintech Report.
Este report oferece aos seus leitores uma perspetiva dos
desenvolvimentos no setor da tecnologia financeira
(fintech) em Portugal, dando exposição a casos de sucesso
nacionais.
O report identifica startups de destaque e das suas soluções
tecnológicas oferecendo igualmente artigos especializados
sobre ramos específicos da indústria financeira redigidos
por diversos parceiros de renome na área como a sociedade
de advogados Morais Leitão Galvão Teles Soares da Silva &
Associados, Accenture, e VISA. Como apoio, o report teve o
suporte da IDC, Euronext e Refinitiv.
Mais do que divulgar startups, produtos e serviços tecnologicamente inovadores com sucesso no
mercado o report destina-se igualmente à divulgação de informação especializada sobre vários
aspetos relevantes para a vida empresarial do setor, como é o caso do enquadramento regulatório
e do mapeamento de casos de sucesso na aplicação de tecnologias inovadoras no setor financeiros
(banca, mercado de capitais e industria seguradora) com o objetivo de partilhar experiencias e
potenciar a aceleração do crescimento de startups.
Em matéria de regulatória é importante notar que o report conta com o contributo das próprias
entidades regulatórias nacionais (Banco de Portugal, CMVM e ASF), oferecendo a visão e as
perspetivas destas instituições em relação ao aparecimento de novas tecnologias e de novas
aplicações no setor financeiro.
No espírito de partilha de informação e experiências com base na aprendizagem mútua entre os
diferentes participantes do ecossistema fintech o report oferece informação sobre casos de sucesso
de parcerias entre bancos e seguradoras e startups que desenvolveram um produto ou serviço
inovador e adaptaram-no à cadeia de criação de valor de uma das sobreditas instituições.
Por último, mas não de somenos importância a Portugal Fintech desenvolve um trabalho de recolha
e tratamento de informação cujo produto final se concretiza na apresentação de dados estatísticos
sobre o setor das tecnologias financeiras em Portugal, apresentando dados sobre as suas formas de
financiamento, os principais obstáculos ao crescimento detetados pelas startups bem como dados
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acerca da formação da suas equipas, conhecimentos técnicos e oportunidades que entendam existir
no mercado para o futuro a industria.
O documento é atualmente impresso pelo Banco de Portugal e distribuído a nível global em formato
digital, tendo atingido mais de 1000 downloads apenas na primeira semana de lançamento. O
lançamento do report é todos anos antecedido de um evento de pré-lançamento e um evento de
lançamento.
No evento de pré-lançamento a Associação convida os altos quadros das principais seguradoras e
bancos num evento cujo objetivo é a partilha de visões acerca da aplicação de soluções inovadoras
aos seus produtos e serviços financeiros.
Já o evento de lançamento caracteriza-se por ser aberto a toda a comunidade, tanto a empresários
como reguladores e investigadores marcam a sua presença neste evento o qual conta com vários
painéis de debate sobre inovação, tecnologia, finanças e regulação.

2.2

The Fintech House

2.2.1 Principais atividades realizadas pela Fintech House durante 2021
O ano de 2021 foi marcado pelas seguintes atividades:
a) Nova parceria com a INCM
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e a Fintech House (FH) celebraram um
acordo de colaboração, para apoiar o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento
de projetos de interesse tecnológico junto das startups do ecossistema fintech.

Esta parceria prevê várias iniciativas conjuntas que visam aproximar a comunidade da
Fintech House, onde se incluem startups, parceiros e investidores, da experiência e know
how da INCM, em particular na área da identidade digital, facilitando não só a
concretização de novos projetos como também o desenvolvimento de contactos e novas
soluções de I&D relevantes para a melhoria da cadeia de valor da instituição.
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Ver mais aqui:
https://incm.pt/site/fintech-house-acordo-startups/
https://eco.sapo.pt/2021/07/08/fintech-house-e-incm-aliam-se-no-fortalecimento-daidentidade-digital/
b) Aumento do número de membros

Em 2021, terminámos o ano com 18 Sócios Virtuais. Neste 1º semestre, atingimos 31 Membros
virtuais.
Principais causas de saída de membros:
•

Não serem startups portuguesas e pararem com o seu processo de expansão para a
Europa

•

Falta de tempo para envolvimento na comunidade

c) Áreas de atuação dos membros
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d) Novos Investidores e Matchmaking entre investidores e startups

e) Talento – Novas parcerias com universidades e escolas de código, para suportarem as
startups nos processos de recrutamento

f)

Novo Website e Portal de Membros
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g) Novo set de Office Hours e Parcerias

h) Eventos descritos no ponto 2.4
2.2.2 Sobre a Fintech House
Em 2019 a Portugal Fintech inaugurou o seu espaço de coworking em Lisboa, a Fintech House.
A Fintech House é mais do que um espaço de coworking vocacionado para receber startups que
desenvolvem projetos tecnologicamente inovadores na área da tecnologia aplicada ao setor
financeiro, pretende ainda juntar estes inovadores com entidades que desenvolvem a sua
atividade em área como o direito, serviços de pagamento, consultoria tecnológica, seguros, banca.
Para tal conta com parceiros como a sociedade de advogados Morais Leitão Galvão Teles Soares da
Silva & Associados, Visa, Accenture, Fidelidade, BBVA. Acresce que a Fintech House conta com o
apoio de outras empresas como a Microsoft, Google, AWS, Digital Ocean e a IDC que colaboram com
a Portugal Fintech em vários eventos, colóquios e debates que tomam lugar no auditório da Fintech
House.
A Fintech House caracteriza-se assim como um projeto de aproximação de toda a indústria com
vista a levar ao desenvolvimento através colaboração, partilha de experiências e informação em
forma semelhante ao sucede nos polos industriais e tecnológicos.
A Fintech House localiza-se no Palácio das Varandas (Praça da Alegria 22, Lisboa) e acolhe nos seus
5 andares, em mais de 1500 m2 de área, 170 lugares de trabalho e mais de 30 startups nacionais e
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internacionais bem como representantes das áreas do direito, serviços de pagamento, consultoria
tecnológica, seguros, banca acima referidos.
O espaço inclui um auditório com 100m2 no qual têm lugar palestras, colóquios, formações assim
como eventos organizados pelas startups com presença na Fintech House ou por outros parceiros
desde que se trate de iniciativa no âmbito de desenvolvimento tecnológico e da aplicação de
tecnologia aos serviços financeiros.
Este “hub” surge de uma parceria entre a Portugal Fintech – e a empresa Sitio, um das maiores
empresas de espaços partilhados no país.
Além do tudo o que já foi referido, a Portugal Fintech desenvolve esforços para dar um apoio
continuo às startups instaladas na Fintech House designadamente através:
1.

Da disponibilização de um canal digital de encontro de todos os participantes;

2.

Da obtenção de um conjunto de benefícios nos mais variados parceiros (descontos em
ginásios, software, aplicações, entre outros);

3.

Disponibilização de um “Talent Portal” – uma página em que as startups podem apresentar
as posições abertas e assim encontrar o melhor talento;

4.

Da apresentação de um “Learning Portal” – um canal onde é possível ter acesso a todo o
conteúdo apresentado tanto na Fintech House como distribuído por parceiros
(conferências passadas, apresentações por parte de startups, explicações técnicas de
tecnologias, etc).

5.

Da facilitação do acesso a investidores – quando a startup inicia a seu processo de procura
de investimento, a Fintech House facilita a introdução a potenciais investidores.

6. Disponibilização de um conjunto variado de mentores de diversas áreas, desde
comunicação, recursos humanos, contabilidade, investimento, entre outros, que oferecem
reuniões de aconselhamento e consultoria.
7.

Divulgação das atividades e sucessos das startups nas redes sociais e newsletter e inclusão
de startups em variados eventos da indústria financeira, de modo a aumentar a exposição
comercial.

A Fintech House é um espaço totalmente aberto para qualquer pessoa com interesse no ecossistema
fintech, tanto a nível nacional como internacional. É igualmente um espaço onde os mais variados
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agentes se podem encontrar para acelerar e cooperar em novas soluções configurando, em suma,
um micro polo de desenvolvimento de ideias e projetos inovadores na área da tecnologia financeira.
É possível obter informações mais detalhada sobre a Fintech House e as suas iniciativas nos
seguintes links:
https://www.portugalfintech.org/fintech-house
https://www.thefintechhouse.com/

2.3

Fintech Solutions

2.3.1 Principais atividades realizada pela Fintech Solutions durante o ano de
2021.
Fintech 365 - Um programa orientado a provas de conceito, impulsionado pela Microsoft for
Startups com o objetivo de apoiar a colaboração de seis instituições financeiras com startups de
modo a acelerar provas de conceito entre ambas em desafios específicos.
É possível obter informações mais detalhadas sobre o programa Fintech nos seguintes links:
https://www.fintech-365.com/
https://eco.sapo.pt/topico/fintech-365/
Lançamento do estudo “Streamlining Innovation with Fintechs: The
Fintech Guide for successful PoCs” direcionado a empresas sobre como é
que as mesmas podem melhorar os seus processos internos de inovação e
colaboração com o ecossistema de fintechs. O estudo recebeu
testemunhos de mais de 50 fundadores e colaboradores de empresas
maduras que partilharam os seus desafios e experiências na colaboração e
execução de provas de conceito.
É possível aceder ao estudo e a mais informações acedendo aos seguintes links:
Download do estudo: https://www.thefintechsolutions.com/knowledge
Outros links relevantes:
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https://www.msn.com/pt-pt/financas/noticias/fintech-solutions-desafia-banca-e-seguros-aacelerarem-liga%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-start-ups/ar-AAPaJfD
https://eco.sapo.pt/2021/10/05/fintech-solutions-desafia-banca-e-seguros-a-aceleraremligacao-as-start-ups/
2.3.2 Sobre a Fintech Solutions
Durante a pandemia de Covid-19, instituições financeiras e não financeiras reconheceram que o
futuro da inovação é alcançado de forma coletiva. Além disso, as instituições maduras relataram
que as iniciativas de inovação estavam a tornar-se irrelevantes para as equipas de negócios e a
interação com startups maioritariamente estava a resultar em frustração.
A Fintech Solutions foi lançada em 2020 como o braço de consultoria de Portugal Fintech, com o
principal objetivo de ajudar as instituições a trabalhar melhor com fintechs.
Alguns dos principais serviços da Fintech Solutions incluem a análise de jornadas de digitais,
scouting e matchmaking de startups específicas que possam resolver os desafios internos da
instituição e apoio de gestão de projeto na colaboração entre startups e instituições
nomeadamente na prova de conceito (um dos métodos de testagem mais importantes no processo
comercial de uma startup).
É possível obter informações mais detalhadas sobre a Fintech Solutions no seu site oficial:
www.thefintechsolutions.com

2.4

Eventos

No ano de 2021 foram realizados 25 eventos em prol do ecossistema fintech.

2.4.1 Evento: Virtual Coffee with Visa: Visa Direct and the reality of instant
payments

No dia 11 de Fevereiro de 2021, com 142 participantes, realizou-se mais um evento da série “Virtual
Coffee with VISA”, onde discutimos o papel da Visa no ecossistema do Pagamento Fintech, e como
os startups podem aproveitar as capacidades da Visa.
Nesta sessão queremos explorar o mundo revolucionário dos pagamentos instantâneos e explicarlhe o Visa Direct, uma tecnologia que permite pagamentos rápidos e seguros de negócio para
consumidor, de negócio para pequeno negócio, de governo para consumidor e de pessoa para
pessoa diretamente para milhares de milhões de pontos finais desenvolvidos pela Visa em todo o
mundo. Depois de lhe apresentarmos vários casos de utilização que estão a ganhar força na Região
da UE, apresentamos dois casos de sucesso que revolucionaram os seus negócios graças aos
pagamentos com cartão através da tecnologia Visa Direct.
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Checkout.com partilhou a sua história de crescimento até à data, incluindo como trabalhar com a
Visa Direct como um dos primeiros a adoptar a tecnologia Visa Direct para desbloquear
pagamentos com cartão em tempo real em escala na Europa e noutros mercados globais.
Posteriormente, Transaction Connect, um fornecedor de software de dados de pagamento que
ajuda os retalhistas e a indústria de centros comerciais em toda a Europa a construir experiências
de compras omnichannel à medida dos seus clientes, explicará um estudo de caso real sobre como
os clientes desfrutam de uma experiência sem cartão de fidelidade, uma vez que são
automaticamente reconhecidos e recompensados quando pagam com o seu cartão de crédito
habitual.
Moderador: Marta Palmeiro, Co-Fundadora da Portugal Fintech
Oradores:
Justin Fraser, Chefe de Vendas Visa Directas da UE na Visa
Moshe Winegarten, SVP Vendas em Checkout.com
Benoit Mouret, Chefe de Produto na Transaction Connect

2.4.2 Evento: Fintech House Talks
No dia 13 de Maio, realizou-se a primeira reunião
entre os membros da Fintech House,
Foi uma oportunidade para fundadores e
membros da comunidade da Fintech House se
reunirem e discutirem tópicos relevantes da
indústria.
A sessão contou com 30 participantes, todos membros da Fintech House.
A sessão foi centrada na Experiência do Cliente e na sua importância para o sucesso de uma
empresa. Michell Costa, Director de Sucesso do Cliente da Talkdesk participou juntamente com
Nuno Sobral de Toolto, Antoine e Álvaro de FinChatBot e Mário Gamas de Alfredo AI.
Oradores:
Álvaro Amorim, Director do Mercado Portugal no FinChatbot
Antoine Paillusseau, CEO da FinChatBot
Mário Gamas, Co-Fundador da Alfredo AI
Michell Costa, Director de Sucesso do Cliente no Talkdesk
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Nuno Sobral, CEO da Toolto

2.3.4

Evento: Fin-tastic Fridays at the House

No dia 21 de Maio de 2021, ocorreu a primeira tarde de networking para membros da Fintech House
com 30 membros.
Foi ima oportunidade para fundadores e membros da comunidade da Fintech House se reunirem
enquanto desfrutam de uma cerveja artesanal fresca.
Não só estiveram presentes startups, mas também os principais parceiros da Fintech House!

2.3.5

Evento: Digital Payment Ecosystem: Upcoming players in Africa

A Fintech Solutions em conjunto com a Fintech House no dia 1 de Junho de 2021 realizou o webinar
sobre "Ecossistema de Pagamento Digital": com foco nos principais atores em África" onde foi
discutido como irão evoluir os pagamentos digitais em Moçambique e outras economias, na
perspectiva de 5 fintechs distintos e três oradores convidados.
Na sessão, foi explorado o mundo revolucionário dos pagamentos digitais em África. Em primeiro
lugar, uma introdução sobre o estado da Fintech africana, seguida da perspectiva de startups sobre
quais são as principais barreiras para eles, tendências e oportunidades e terminando com os
conhecimentos dos investidores sobre a evolução do fluxo de VC em África, oportunidades para os
próximos mercados, recomendações para startups, etc...
Oradores:
•
•
•
•
•

Dario Giuliani, Director na Briter
Esselina Macome, CEO para o Programa de Aprofundamento do Sector Financeiro em
Moçambique (FSDMoç)
Jin Jeong, Director Executivo da Apis Partners
Lelemba Phiri, Principal e Fundador do Africa Trust Group
Matteo Rizzi, Sócio de Risco da Bamboo Capital Partners
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2.3.6

Evento: Fintech House Talks Sales Strategy – 2º edição

A segunda edição da Fintech House Talks Sales Strategy no dia 24 de Junho de 2021, foi uma
oportunidade para fundadores e membros da comunidade da Fintech House se reunirem e
discutirem tópicos relevantes da indústria.
A sessão foi centrada no processo de vendas e na sua importância para o sucesso de um negócio.
Andrew Campbell, CCO da Apiax irá participar juntamente com Gonçalo Consiglieri, Co-fundador
da Visor.ai, Gonçalo Parreira, VP de Parcerias da Lovys e Pablo Lacruz, VP de Vendas da Nucoro,
irão partilhar os seus conhecimentos.
Oradores:
Andrew Campbell, CCO na Apiax
Gonçalo Consiglieri , Co-fundador em Visor.ai
Gonçalo Parreira, VP de Parcerias na Lovys
Pablo Lacruz, VP de Vendas da Nucoro

2.3.7

Evento: The Fintech House Talks: Blockchain

No dia 20 de Julho de 2021, os fundadores e membros da comunidade da Fintech House reuniram
-se e discutiram tópicos relevantes da indústria. A sessão foi aberta a todos os membros da
comunidade da Fintech.
Desta vez, o tema principal foi Blockchain e as suas funcionalidades para a fintechs, os principais
desafios enfrentados pelos startups blockchain e as oportunidades de crescimento para o futuro.
Oradores:
Antony Welfare, Líder Global da Cadeia de Bloqueio
Karol Sudol, CTO & fundador em Finsane
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Misha Alefirenko, ,Co-fundador da VelvetFormula
Rodrigo Russell, COO da Utrust

2.3.8

Evento: CRYPTO WEEK | Practical Use of Crypto by Developers

Nesta palestra no dia 14 de Setembro, foi explorada a utilização prática do criptograma pelos
criadores através da Utrust, uma empresa que democratiza os pagamentos com cada transacção levando o mundo à adopção de moedas digitais e ETH Lisboa.
Foi uma grande oportunidade para descobrir os conceitos básicos de como o cripto pode ser
utilizado pelos criadores! Se ainda está a estudar para se tornar um criador, esta conversa é para
si!

2.3.9

Evento: Fin-tastic Friday with Le Wagon

A segunda edição das sextas-feiras ocorreu no dia 17 de Setembro, e desta vez em colaboração
com Le Wagon.
Foi uma oportunidade para os fundadores e membros da comunidade da Fintech House se
reunirem enquanto desfrutavam de uma cerveja fresca artesanal.

2.3.10 Evento: Fintech House Talks: How to run a successful AI strategy in a

startup

No dia 16 de Setembro de 2021, a reunião entre os membros da Fintech House foi sobre Intligencia
artificial e as suas funcionalidades, como os decisores empresariais podem compreender os
benefícios da IA e como uma estratégia de IA pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos
empresariais.
Oradores:
•
•
•
•
•

2.3.11

João Ascensão, Director Sénior de Investigação, IA na Feedzai
Hugo Venâncio, Fundador & CEO, Reatia
Ana Teixeira, Co - Fundadora & CEO, Mudey
Clément Viguier, Data science lead, Meight
Moderado por Kelwin Fernandes, CEO da NILG.A

Evento: Fintech House Talks, Product Management

No dia 21 de Outubro, a conversa concentrou-se na Gestão de Produtos, nas suas funcionalidades,
estratégias de produto e na forma de apoiar as equipas de desenvolvimento na criação de
produtos úteis que satisfaçam as necessidades reais dos utilizadores.
Uma sessão especialmente focada nos Gestores de Produtos e em qualquer pessoa interessada em
conhecer mais deste vasto mundo e em como fazer ainda melhor o que fazem.
Foi uma oportunidade para fundadores e membros da comunidade da Fintech House se reunirem
e discutirem tópicos relevantes da indústria.
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Oradores:
André Albuquerque, VP de Produto no Kitch Founder em One Month PM
Gonçalo Silva, Proprietário Técnico de Produto na Apiax
Joana Botelho, Proprietária de Produto Líder na Coverflex
Taís Cordeiro, Proprietária de Produto Sénior da Lovys

2.3.12 Evento: Official Launch of the Portugal Fintech Report 2021 (Virtual

event)

No dia 28 de Outubro de 2021 foi lançando o fintech report de 2021.
Ver aqui: https://www.youtube.com/watch?v=XzHQF6f6EwQ
Agenda
09h30 | Boas-vindas & Insights on the Portugal Fintech Report 2021
09h40 | Banca e seguros como uma experiência
Moderador: Bruno Ribeiro, Accenture
Gonçalo Santos Lopes, Country Manager Portugal Visa
Miguel Santo Amaro, CEO na Coverflex
Pedro Torres, Co-fundador e CEO da Yoonik
09h55 | Finanças Incorporadas
Moderador: António Ferrão, Soluções Fintech
Malta Palmeiro, Co-fundador e CFO na StudentFinance
Domingos Bruges, Co-fundador e CEO da Habit Analytics
10h10 | Vamos discutir tópicos abertos: Bancos Centrais Moedas Digitais, Fintechs enabling ESG,
regime europeu de crowdfunding
Moderador: Mariana Albuquerque, Associada Sénior da Morais Leitão
Pedro Martinho, CMO em Utrust
Hugo Mira, Chefe Adjunto do Departamento de Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal
José Maria Rego, Director de Risco e Investimento da Raize
Nicholas Phillips, Parceiro da Iniciativa Reflora
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2.3.13

Evento: Fin-tastic Fridays at the House - Blockchain Edition

No dia 29 de Outubro de 2021, os fundadores, membros da Fintech House, programadores e
entusiastas da blockchain reuniram-se na Fintech House enquanto desfrutavam de uma cerveja
fresca artesanal, discutindo os temas de futuro da rede blockchain.

2.3.14 Evento: Priced Rounds Workshop by Morais Leitão

No dia 9 de Novembro de 2021, aconteceu um workshop gratuito fornecido por um dos principais
parceiros da Fintech House, Morais Leitão, sobre rondas de preços.

2.3.15

Evento: Fintech House Talks: Talent Acquisition Strategies

No dia 25 de Novembro, a comunidade da Fintech House juntou-se para falar sobre o mercado de
trabalho actual, identificar, atrair e contratar talentos qualificados tornou-se um grande desafio.
Foi uma sessão especialmente focada nos Gestores de RH e qualquer pessoa interessada em
partilhar e aprender sobre o tema.
Oradores:
Cécile Labat , Country Manager Portugal no Programa de Ignição
Pedro Borges, COO em Loqr
Nuno Loureiro, Director Geral do Le Wagon
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2.6 Projetos Futuros
No próximo ano, a Associação pretende aumentar o espaço para receber startups no seu hub
Fintech House, e mudar para um edifício maior-

3 Relatório de Contas
3.3 Proveitos
No quarto ano de atividade da associação, as fontes de rendimento foram
provenientes do patrocínio do Portugal Fintech Report, dos associados da Fintech
House e eventos organizados pela Fintech House e Fintech Solutions, para
promoção do ecossistema.

3.2 Despesas
Do lado das despesas, 230 775,43€ correspondem a despesas referentes à
realização das actividades desenvolvidas e despesas administrativas.

Relatório de Atividades & Contas 2021 – Portugal Fintech Association

Resumidamente, o exercício de 202o, da Associação Portugal Fintech teve o saldo
de 43 232,57 €.

Lisboa, Fevereiro de 2021

O Presidente da Direcção

O Presidente do Conselho Fiscal
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