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UMA INICIATIVA DA SOCIEDADE CIVIL – DE TODOS PARA TODOS

cryptoescudo.pt

O  CryptoEscudo é uma nova forma de moeda, 
criada e usada digitalmente. 

Não depende de bancos, governos ou instituições 
financeiras. Todos os processos assentam na 
criptografia (um ramo da matemática) e portanto 
dispensa qualquer intervenção e intermediação 
humana.

O CryptoEscudo é criado usando o poder do 
cálculo informático aplicado à criptografia e é 
usado por todos os que escolhem estar ligados na 
sua rede, usando para esse efeito as suas 
carteiras com endereços. 

O acesso é livre e gratuito. Todos o podem usar. Basta ter a carteira 
disponibilizada no site oficial em cryptoescudo.pt. Não é necessário 
fazer nenhum tipo de registo com dados pessoais.

As taxas de transação são muito baixas ou mesmo nulas e permite 
poupanças e/ou aceleração quando comparado com outros sistemas de 
pagamento tradicionais (como cartões, cheques ou transferências 
bancárias).

Com o CryptoEscudo, os micropagamentos online tornam-se viáveis 
devido a essas muito baixas taxas de transação.

Os pagamentos são feitos diretamente entre as partes interessadas 
(como se de dinheiro vivo se tratasse) e são quase instantâneos, para 
qualquer parte do país ou do mundo.

O CryptoEscudo tem moedas reservadas para cada português e para 
contributo futuro do pagamento da dívida pública nacional, quando 
estiver devidamente valorizado.



  

OBJETIVO 1 - Distribuir uma parte 
dos CryptoEscudos por todos os 
portugueses quer estejam no 
país ou no estrangeiro. Serão 
entregues 15 CryptoEscudos a 
cada português. Pretende-se criar 
um interesse crescente na 
divulgação e utilização da 
moeda.
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OBJETIVO 2 - Criar uma 
comunidade nacional e 
internacional de utilizadores do 
CryptoEscudo (pessoas e 
empresas) como uma forma de 
pagamento substituta das notas 
ou cartões bancários e como 
possível forma de poupança e/ou 
investimento.

OBJETIVO 3 – Conseguir, num 
prazo de 5 a 25 anos, fazer 
valorizar o CryptoEscudo até, 
pelo menos, 1000 Euros. 
Valorização suficiente para 
conseguir pagar a dívida pública 
portuguesa que ronda, à data do 
lançamento do CryptoEscudo, os 
220 000 000 000 de Euros.
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