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Projecto de uma nova cryptocurrency com valor 

estável em relação a uma moeda nacional 
 

Proposta de Projecto 

 

Orientador: Pedro de Almeida.  

 

 

1 Objectivos 

As cryptocurrencies tendem a apresentar grandes oscilações de valor. Mesmo as que 

apresentam maior escala em termos de valor agregado, de distribuição, e de utilização 

prática (por exemplo o Bitcoin) tem exibido uma volatilidade muitissimo elevada, que 

compromete o seu uso generalizado como meio de pagamento e de reserva de valor. No 

entanto, existem modelos que podem permitir a criação de cryptomoedas com valor 

estável, ou mesmo com valor indexado a grandes moedas nacionais (como o Dolar dos 

USA), ou de espaços económicos multinacionais (como o Euro). Este tipo de 

criptomoeda com valor estável será muito mais facil de aceitar como meio de pagamento 

(a fixação e anúncio de um preço de um produto ou serviço não precisará de ser revista 

com excessiva frequencia) e até como meio de reserva de valor. 

No presente Projecto pretende-se estudar o desenvolvimento de uma criptomoeda com o 

valor indexado ao Euro, aceitando apenas uma banda muito estreita de variação. O 

Projecto envolverá estudar a tecnologia ERC20 do Ethereum, que seria a tecnologia 

usada para a criação efectiva desta criptomoeda; desenvolver uma metodologia de 

manutenção de estabilidade de valor numa banda apertada em relação ao Euro; planear o 

procedimento operacional de armazenamento, de transferencia e de compra e venda dos 

tokens da criptomoeda e dos valores associados em Euro; estruturar o modelo de 

lançamento e publicitação da criptomoeda em análise.   

 

2 Tarefas a Realizar 

T1 Estudo e compreenção do problema 
T2 Estudo teórico da criação de um token ERC20 

T3 Desenvolvimento uma metodologia de manutenção de estabilidade da criptomoeda 

T4 Planeamento do procedimento operacional de funcionamento do ecosistema 

T5 Estruturar o modelo de lançamento e publicitação da criptomoeda 
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T6 Escrita do relatório de projecto 

 

3 Cronograma 

T1 0.5 meses  

T2 0.5 meses 

T3 0.5 meses 

T4 0.5 meses 

T5 0.5 meses 

T6 0.5 meses 

 

4 Requisitos Técnicos/Académicos 

Competências de sistemas de informação e, preferencialmente, alguns conhecimentos de 

criptografia.  

 

5 Grau de Dificuldade 

Médio-alto. 

 

6 Resultados esperados 

Planeamento uma nova criptomoeda de valor estável, e de toda a estrutura necessária 

para a sua criação e lançamento operacional. 

 

7 Referências 

Não aplicável. 

 

8 Contactos 

Pedro de Almeida (palmeida@di.ubi.pt) 

 


