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1. Nota Introdutória 
 Missão da Associação 
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. 
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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. 

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 2020 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 
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1.3 Associados 
No segundo ano da associação, o número de associados aumentou para 50 associados, um 

crescimento de 56% relativamente ao ano anterior. 

1.4 Colaboração com entidades públicas 
No âmbito da criação do Portugal Finlab, a associação trabalhou de forma próxima com o Banco de 

Portugal, a CMVM e a ASF com a qual mantem um contacto institucional. 

2. Atividades desenvolvidas 
 
2.1 Portugal Fintech Report 2020 
 

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 
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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 
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 
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2.2.1 Atividades principais do ano de 2020 

O ano de 2020 foi marcado pelas seguintes atividades: 

a) Inauguração oficial 

 

 

 

 

 

 

No dia 30 de Janeiro de 2020, a Fintech House fez a sua inauguração oficial numa cerimónia de 

inauguração teve o prazer de contar com a presença do ministro da economia, o Dr. Pedro Siza 

Vieira e com mais de 150 participantes. 

Ver mais aqui: 

https://eco.sapo.pt/2020/01/23/fintech-house-conheca-o-hub-de-inovacao-do-setor-financeiro-

em-lisboa/ 

https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/fintech-house-esta-e-a-casa-dos-novos-negocios-da-

banca/ 

https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/fintech-house-arranca-com-parceiros-da-banca-seguros-

e-consultoras/ 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/fintech-house-a-casa-da-inovacao-tecnologica-em-

portugal-507205 20 

b) Criação de um pacote para membros virtuais 

c) Aumento do número de membros 

d) Eventos descritos no ponto 2.3 

 

https://eco.sapo.pt/2020/01/23/fintech-house-conheca-o-hub-de-inovacao-do-setor-financeiro-em-lisboa/
https://eco.sapo.pt/2020/01/23/fintech-house-conheca-o-hub-de-inovacao-do-setor-financeiro-em-lisboa/
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/fintech-house-esta-e-a-casa-dos-novos-negocios-da-banca/
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/fintech-house-esta-e-a-casa-dos-novos-negocios-da-banca/
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/fintech-house-arranca-com-parceiros-da-banca-seguros-e-consultoras/
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/fintech-house-arranca-com-parceiros-da-banca-seguros-e-consultoras/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/fintech-house-a-casa-da-inovacao-tecnologica-em-portugal-507205
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/fintech-house-a-casa-da-inovacao-tecnologica-em-portugal-507205
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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 

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: 
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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 

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 Eventos 
O ano de 2020 foi marcado pelo inicio da pandemia Covid-19, contudo no primeiro trimestre foram 
feitos vários eventos na Fintech House, em formato presencial, e nos seguintes meses em formato 
online.  

https://www.portugalfintech.org/fintech-house
https://www.thefintechhouse.com/
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2.3.1. Evento de abertura do Portugal FinLab 2020

  

Na sua missão de fortalecer o ecossistema da Tecnologia 
Financeira, Portugal Fintech, em colaboração com a o Banco de 
Portugal, ASF e CMVM, organizou o evento de abertura do 
segundo batch do Portugal FinLab na Fintech House no dia 13 
de Janeiro de 2020, contando com 40 participações. 

 

2.3.2. Evento Fintech: A Land of Opportunities a masterclass by IE university 

No dia 15 de Janeiro de 2020, a Portugal Fintech organizou uma masterclass com a universidade ie, 
online, com o objetivo de explorar o ecossistema fintech, contando com 30 participantes.  

Facilitado pelo aumento da conectividade e pela evolução de novas tecnologias, tais como Grandes 
Dados, Inteligência Artificial, cadeia de bloqueio, ciber-segurança, a nuvem, redes móveis ou 
mesmo IoT (Internet das Coisas), novos e muitas vezes revolucionários modelos de negócio estão a 
surgir nas Finanças, uma indústria que é maioritariamente orientada e baseada em dados e que 
tem, actualmente, menos barreiras do que nunca à entrada. Biliões de dólares empresariais, de 
capital de risco e de capital de risco estão a ser derramados em start-ups em todo o mundo, criando 
dezenas de milhares de novos empregos e lançando iniciativas com potencial impacto global 
massivo, tais como moedas criptográficas e Libra. Entretanto, os operadores estabelecidos reduzem 
o tamanho ou tentam desenvolver novas capacidades através de aquisições ou alianças, ou 
desenvolvendo e apoiando aceleradores e incubadoras, num ecossistema empresarial próspero, 
rico e complexo. 

Pablo Soler Bach 

Leciona no Departamento Financeiro da IE Business School, e é consultor e conselheiro em novos 
empreendimentos, inovação e novas tecnologias para start-ups, corporações e empresas de risco, 
tais como BBVA ou Airbus. É também um mentor nos programas internacionais de aceleradores do 
Start-up Bootcamp e Finnovista. 

Universidade IE 

Reconhecido como um dos principais centros de aprendizagem do mundo, a Universidade IE dirige 
programas de graduação, pós-graduação e educação executiva na Escola de Negócios IE, Faculdade 
de Direito IE, Escola de Arquitectura e Design IE, Escola de Ciências Humanas e Tecnologia IE, e 
Escola de Relações Internacionais IE. 
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2.3.3. Evento: Lisbon Forum, A Talk from Chris 
Skinner 

No dia 23 de Janeiro de 2020, a Portugal Fintech organizou uma 
conversa com um expert internacional do sector fintech, 
contando com 60 participantes na Fintech House, 

O autor, analista e visionário mundialmente conhecido do 
sector financeiro analisou a integração Fintech no ecossistema 
bancário e digital à luz dos avanços modernos. 

Este Fórum Lisboa retratou aspectos relacionados com as mais recentes incursões das tecnologias 
finas emergentes e o seu alinhamento na lógica da equação "econômico-tecnológica" do ecossistema 
e entidades tão distintas como reguladoras e institucionais.  

O orador principal foi Chris Skinner. O mundialmente conhecido autor, analista e visionário do 
sector financeiro analisará a integração da Fintech no ecossistema bancário e digital à luz dos 
avanços modernos. O Fórum de Lisboa trouxe também Bruno Guicardi e John Schlesinger como 
oradores principais. 

2.3.4. Evento: Angels@Work Portuguese 
Association of Business Angels  

No dia 4 de Fevereiro de 2020, a Portugal Fintech organizou 
uma sessão de pitch com investidores anjos, onde 5 startups 
apresentaram as suas soluções, na Fintech House. 

Agenda: 

18h00: Opening - Pedro Cerdeira, APBA board member 

18hh05: Portugal Fintech Report 2019 - João Freire de Andrade, Portugal Fintech president 

18h15: Project Screening - 4 Startups 

18h50: Financial Solutions – Q&A com o Frederico Serras Gago, IFD Executive Director moderado 
pelo Luis Roquette Geraldes, Coordenador da Team Genesis da Morais Leitão. 

19h00: Networking Cocktail 
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2.3.5. Evento: Moviin talkiin at the Fintech 
House: An Introduction to Portuguese taxation  

A Fintech House acolheu a 3ª edição do moviinn talkiinn 
depois de ter havido um enorme interesse no Regime Fiscal 
Português dos Residentes Não Habituais. Por conseguinte, 
a conversa teve um foco no regime fiscal português – IRS, 
IRC, IVA e NHR, para freelancers e empresas. 

EDIÇÃO #3: REGIME FISCAL PORTUGUÊS - IRS, IRC, IVA, 
NHR - PARA FREELANCERS E EMPRESAS. 

Além disso, devido a um interesse muito elevado no tema, tentaremos responder a quaisquer 
questões relativas à DNI. 

Se é um particular, um freelancer que emite recibos verdes, um empresário ou simplesmente 
curioso para preencher lacunas na sua compreensão da tributação portuguesa - pode registar-se 
gratuitamente aqui. 

As perguntas serão respondidas pelos nossos Consultores de Contabilidade Fiscal de confiança e 
serão moderadas por James Muscat, Presidente e Fundador da Moviinn. 

2.3.6 Evento: Crypto Valley comes to the Fintech House giving an overview of the 
Portuguese Ecosystem and European 
Opportunities 

No dia 6 de Março às 18H00, The Fintech House deu as boas-
vindas a Crypto Valley e Kevin Lally para uma tarde de cripto. 

Agenda: 

18:00hs - Inscrições 

18:20hs - Apresentação da Fintech House (5min) 

18:25hs - Apresentação ADCEcija (5min)  

18:30hs - Explicando o Vale Crypto (20min + 10 perguntas e respostas) 

19:00hs - 20 min Painel: Blockchain e Crypto em Portugal - Oportunidades no estrangeiro: 

Kevin Lally - Vice-Presidente da Crypto Valley, trabalhando para reforçar, moldar e estruturar a 
tecnologia criptográfica e o ecossistema da cadeia de bloqueio a nível mundial. 

Artur Goulão Ferreira - Fundador e CTO da UTRUST Payments, uma solução de pagamento em 
cadeia de blocos para moedas digitais e comércio electrónico. 
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Paulo Jacinto Rodrigues: COO da Casa da Moeda Pública e ex-CEO dos escritórios portugueses da 
IntellectEU 

Kevin Loaec - CEO da Chainsmiths e um dos membros mais activos do Lisbon Block Café 

19:00hs - Perguntas e Respostas 

19:30hs – Networking 

2.3.7 Evento: Crypto Valley comes to the Fintech 
House giving an overview of the Portuguese 
Ecosystem and European Opportunities 

No dia 20 de Maio, a Fintech House organizou com o seu parceiro 
BBVA, cobrindo o impacto do Covid no ecossistema fintech e 
delineando a paisagem para este sector pós-Covid.  

As Open Talks serão transmitidas simultaneamente de 5 países, 
ligando os continentes da América Latina (Colômbia, México e 
Peru) e Europa (Espanha e Portugal). Cada país apresentará os 
seus próprios ecossistemas com um Representante do BBVA e um Keynote Speaker. 

Oradores: 

• Jorge Camacho, um Afiliado de Investigação, para falar sobre "Olhar para o Covid de uma 
perspectiva prospectiva";  

• Andres Mauricio Ramirez, Director de Transformação Digital e Inclusão Financeira, para 
compreender melhor os desafios para os bancos e fintech startups em #covid19;  

• Juan Carlos Ramírez Pérrigo, Director da Disciplina Empresarial para analisar o papel do 
Banco no apoio à Empresa no momento de crise;  

• Rodrigo Garcia de la Cruz, CEO e Fundador da Finnovating, para prever os possíveis 
cenários Fintech após a COVID-19;  
 

Esta palestra será em espanhol e será transmitida a nível mundial. 

2.3.7 Evento: A Virtual Coffee with VISA: VISA with The Fintech House 

No dia 7 de Maio às 14h30, a a Fintech House apresentou a primeira sessão virtual da série A virtual 
coffee with Visa”. Contou com mais de 60 participantes e os seguintes oradores: 

• Paula Antunes da Costa (Gestora de País de Vistos no PT) 
• Alfredo Marchese (Chefe da Visa Consulting & Analytics no SE) 
• João Freire de Andrade (Membro da Direcção da Associação Portugal Fintech) 
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Durante a sessão, foram abordados os seguintes tópicos: 

- A estratégia europeia da Visa: As iniciativas da Visa a nível europeu para apoiar a Fintech e o 
desenvolvimento empresarial 

- O papel da Fintech House: Abordagens locais para apoiar a Comunidade Fintech e promover os 
pagamentos Desenvolvimento do Ecossistema 

- Visão sobre a nova era social (Covid-19): Visão geral sobre a evolução do sector dos pagamentos 

2.3.8 Evento: Masterclass com Salesforce e The Fintech House 

No dia 25 de Junho às 14:30-3:30, a Fintech House acolheu uma palestra online com um dos seus 
parceiros, Salesforce. Este evento foi exclusivo para as startups da comunidade. 

A Masterclass foi dada por Miguel Arroja. O Miguel trabalha em vendas de tecnologia há 8 anos, 
especializando-se em vendas B2B e desenvolvimento de negócios. Há mais de 3 anos que está na 
Salesforce, com o objectivo de ajudar as Startups a escalar e a crescer, ao mesmo tempo que 
consegue um maior controlo e visibilidade do seu negócio. É responsável pela gestão das relações 
da Salesforce com as PMEs e as Startups de crescimento rápido em Portugal. 

2.3.9 Evento: Opportunities in Iberia and MiddleEast: DIFC| Innsomnia | Fintech 
House 

No dia 8 de Setembro, foi realizado um webinar para 20 participantes destinado a partilhar 
aprendizagens, oportunidades transfronteiriças emergentes, e partilhar conhecimentos sobre 
como criar modelos empresariais complementares que possam beneficiar todos, apoiando 
colectivamente o desenvolvimento e crescimento da FinTech em toda a MEASA & Europa 

O panorama competitivo e as crescentes expectativas dos clientes continuam a mudar rapidamente. 
A colaboração proactiva entre os principais centros FinTech globais e a Fintechs é a chave para o 
avanço da colaboração e do crescimento da indústria a fim de prosperar.  

2.3.10 Evento: Markets and Economics: Riding the wave, trading in the "new 
normal" 

No dia 17 de Setembro, a Fintech House realizou um webinar de análise dos mercados em 2020 e a 
sua "imprevisibilidade". Exemplos de mercado petrolífero negativo, Hertz, Carnaval, mercado 
chinês e ouro. 

● A resposta do Fed, do BCE e dos Bancos Centrais, novas ferramentas, e movimentos mais rápidos 
através dos mercados. 

● A Crise Financeira Global de 2008 comparada com a Crise da Covid-19, será desta vez diferente? 

● O ano em que o mercado petrolífero se tornou negativo (swaps, etc.). 
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● O efeito Robin Hood, Hertz, Carnaval, Capítulo 11's & futuras Corporações Zombie 

● Os resultados do 2º trimestre, rácios fora de controlo, FAANGs, GRANOLAs, mercado da China, 
Ouro, e muito mais. 

2.3.11 Evento: Markets and Economics: Riding the wave, trading in the "new 
normal" 

No dia 29 de Setembro, a Fintech House realizou um webinar, uma análise sobre os vários benefícios 
da utilização da plataforma BaaS no crescimento de um negócio à escala global, utilizando casos 
reais.  

Os oradores foram Alejandro Murcia (Fintech Solutions) e Nuno Santos (CSM Lead) para explorar a 
tecnologia e os casos de utilização da vida real. 

2.3.12 Evento: The two houses of Lisbon: Where Fintech meets Impact 

No dia 8 de Outubro de 2020, a Fintech House juntou-se à Casa do Impacto para falar sobre o 
impacto social e que também pode ser rentável e escalável e a Fintechs pode ser o motor dessa 
transformação. Trazemos-lhe 4 oradores inspiradores, cada um seguiu um caminho diferente, 
mas todos eles contribuem para um mundo melhor.  

Oradores: 

Marco Barbosa é um empresário com um forte desejo de conhecer e aprender novas tecnologias. 
Co-fundador do eSolidar, um mercado de caridade e co-fundador do impactMarket, uma infra-
estrutura descentralizada para fornecer rendimentos de base e serviços financeiros às 
comunidades não bancadas, causas caritativas e vulneráveis. 

Nuno Brito Jorge é um engenheiro ambiental e um entusiasta da inovação e sustentabilidade. 
Trabalhou no Parlamento Europeu como conselheiro para a política energética e ambiental antes 
de se tornar um empresário dedicado. É o CEO e co-fundador da GoParity, uma plataforma de 
crowdlending para projectos de sustentabilidade.  

Bernardo Gonçalves fundou a MyPolis em 2018. A ideia foi galardoada com o Prémio da Comissão 
Europeia para a Democracia Digital da representação portuguesa. O seu objectivo é capacitar a 
geração milenar, dando voz às suas ideias e ambições através de uma aplicação móvel, na qual 
qualquer pessoa pode apresentar propostas para o seu município e mesmo a nível nacional. 

Sasha DeWitt Co-Fundou e é COO na Habit Analytics, Inc, uma plataforma que permite às 
seguradoras implantarem rapidamente produtos digitais inovadores e aproveitarem dados em 
tempo real para melhor avaliarem o risco e melhorarem a taxa de sinistros. 

Moderadores: 

Inês Jardim Sequeira, Directora da Casa do Impacto 

Marco Nigris, Director da The Fintech House  
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2.3.13 Evento: The two houses of Lisbon: Where Fintech meets Impact 

Agenda: 

9h30: Boas-vindas & Insights sobre o Relatório Fintech Portugal 2020 

9h40: Fintechs Working with Incumbents: melhores práticas e pontos de dor 

Jana Lvova (Chefe da Fintech Europe), Ricardo Costa (CEO do LOQR), e João Moura (CEO da 
Fraudio), moderados por Luís Pedro Duarte (Vice-Presidente da Accenture Portugal) 

09h55: A Fintech é mais "Fin" ou "Tech"? Um debate entre os CEOs e os CTOs 

João Cardoso Jesus (CEO da Lovys), Sérgio Nunes (CEO da Liqui.do), Gonçalo Abreu (CEO da 
Alfredo), e Filipe Garcia (CTO da Elucidate) 

10h10: É um mundo API. Está aberto? 

Sasha DeWitt (COO da Habit Analytics), Diogo Nesbitt (fundador da hAPI), e Fabiana Clemente (Chief 
Data Officer da YData) moderada por Luís Roquette Geraldes (Chefe da Equipa Génesis da Morais 
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados) 

10h25 Encerramento 

2.3.14 Evento: Lançamento do Portugal Fintech Report 2021. 

No dia 29 de Outubro foi lançado o Portugal Fintech Report 2021, com 500 participantes inscritos e 
250 assistiram online. 

Mais informações aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=P0bWCmTzd_Q&ab_channel=FintechHouse 

Agenda 

9h30: Boas-vindas & Insights sobre o Relatório Fintech Portugal 2020 

9h40: Fintechs Working with Incumbents: melhores práticas e pontos de dor 

Jana Lvova (Chefe da Fintech Europe), Ricardo Costa (CEO do LOQR), e João Moura (CEO da 
Fraudio), moderados por Luís Pedro Duarte (Vice-Presidente da Accenture Portugal) 

09h55: A Fintech é mais "Fin" ou "Tech"? Um debate entre os CEOs e os CTOs 

João Cardoso Jesus (CEO da Lovys), Sérgio Nunes (CEO da Liqui.do), Gonçalo Abreu (CEO da 
Alfredo), e Filipe Garcia (CTO da Elucidate) 

10h10: É um mundo API. Está aberto? 
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Sasha DeWitt (COO da Habit Analytics), Diogo Nesbitt (fundador da hAPI), e Fabiana Clemente (Chief 
Data Officer da YData) moderada por Luís Roquette Geraldes (Chefe da Equipa Génesis da Morais 
Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados) 

10h25 Encerramento 

 

2.4 Fintech Solutions List 
 

Outro exemplo de recolha de informação 

e tratamento de dados para 

disponibilização à comunidade é a 

Fintech Solution List que se concretizou 

num trabalho de recolha de informação 

acerca do impacto da pandemia de 

COVID-19 na indústria para estudo de 

soluções aos problemas sinalizados. O 

fruto deste trabalho foi a elaboração de mais de 40 soluções para mitigação dos efeitos nefastos da 

pandemia no setor das tecnologias financeiras. Além disso, a Portugal Fintech elaborou, com base 

nestas soluções, sugestões de cooperação entre startups com objetivo de oferecer novas respostas 

tecnológicas aos novos problemas e necessidades gerados pela pandemia e pelas novas regras de 

gestão e mitigação do risco de contágio em áreas como o crédito e seguros do ramo automóvel. 

2.5 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). 
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É possível obter informações mais detalhadas sobre a Fintech Solutions no seu site oficial: 
www.thefintechsolutions.com 

2.6 Projetos Futuros 
No próximo ano, a Associação pretende solidificar a Fintech Solutions, através de projectos que 
aproximem startups a players maduros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thefintechsolutions.com/
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3. Relatório de Contas 
 

3.1 Proveitos  
 

No terceiro 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, 41.600,66€ € correspondem a despesas referentes à 
realização das actividades desenvolvidas e despesas administrativas. 
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Resumidamente, o exercício de 202o, da Associação Portugal Fintech teve o saldo 
de 107.954,34 €. 

 

 

Lisboa, Fevereiro de 2020 

 

O Presidente da Direcção  

 

O Presidente do Conselho Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 


