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Com tudo o que está a acontecer neste momento no 
planeta, pode-se dizer que o mundo está a mudar. Os 
bancos centrais espalhados por esse mundo fora estão com 
dificuldades em gerir a inflação desenfreada, resultante de 
anos e anos de práticas financeiras desaconselhadas, e a 
constante desvalorização das moedas FIAT (fiduciárias). 

O facto é que, a cada dia que passa, as moedas FIAT 
continuam a perder valor enquanto a sua circulação tende 
a ser cada vez mais restringida. 

A utilização de dinheiro físico acabará eventualmente por 
desaparecer, completamente. 

Muitos acham que a moeda digital vai, paulatina e 
indubitavelmente, substituir o dinheiro físico à medida que 
cresce a preferência pelo método de compras online. 

CARO UTILIZADOR,



Em 2021, haverá lojas que passarão a recusar pagamentos 
em moeda física e quem não tiver acesso a uma moeda 

alternativa fica sem opções para comprar bens e serviços 
para sustentar as respetivas famílias.    

A maior parte das pessoas está finalmente a tomar 
consciência de que os nossos rendimentos deixaram de 

estar seguros. A ideia de acordar uma manhã e ficar a 
saber que a conta bancária foi bloqueada por algum 

equívoco, ou que o valor das nossas esmeradas 
poupanças diminuiu significativamente, 

é no mínimo preocupante. 

Para já, e mantendo-se tudo como está, sabemos que não 
é possível deixar de utilizar moeda física por completo, 

pois algumas despesas ainda têm de ser pagas com 
uma qualquer versão de moeda fiduciária (FIAT). 



Para muitas pessoas, a resposta é igualmente simples e revolucionária: 
CONVERTER parte ou a totalidade dos SEUS ATIVOS EM CRIPTO!

Posteriormente, quando for necessário, pode simplesmente 
converter o montante que vai precisar para a moeda que 
entender sem complicações! 

Claro que, para alguns, esta pode ser uma ideia rebuscada 
ou mesmo disparatada.
 
De salientar que cada unidade de moeda Bitcoin (BTC), por exemplo, 
estava valorizada entre 7.000 e 8.000 euros em janeiro/fevereiro de 
2020 e AGORA vale mais de 30.000 euros e continua a valorizar! 
Assim, se tivesse convertido os seus euros ou moeda FIAT em BTC 
no início de 2020, o seu capital teria aumentado pelo menos 500%! 
Já para não falar da Ethereum (ETH) cuja valorização e utilização 
subiu em flecha ao longo dos últimos 12 meses. 

ENTÃO, QUAL 
É A SOLUÇÃO?



Porém, há cada vez mais empresas de todo o mundo a 
adaptarem-se diariamente a este novo cenário financeiro. 

Já não é segredo para ninguém, mas guardar ativos em cripto 
é quase uma inevitabilidade.  

Com o crescimento da confiança dos consumidores no sistema Blockchain e nas 
criptomoedas, o número de trabalhadores, empresários, consultores, advogados, 
médicos, lojas online, lojas de rua e de fornecedores a querer fazer pagamentos 
em criptomoedas tenderá a crescer, pois estes já começaram a sentir a mudança 
para soluções cripto. 

Em última instância, cabe-lhe a si decidir se quer, ou não, converter 
em criptomoeda o dinheiro que tanto lhe custou a ganhar. 

Porém, estamos convictos que esta é, atualmente, a melhor forma de garantir que 
não só controla os seus ativos como estes não perdem, e continuam a gerar, valor. 

No início, poderá querer começar apenas com uma parte dos seus ativos, mas 
caso decida converter tudo, fique descansado que quando necessitar de usar 
moeda FIAT, seja por que motivo for, pode simplesmente converter em euros o 
montante de criptomoeda pretendido e levantá-lo seguindo os passos simples no 
nosso guia explicativo.



POR EXEMPLO,
digamos que ganha um      salário de 2.000 euros por mês      e que converteu tudo em

BITCOIN
(BTC)

OU

no início de janeiro de 2020.

ETHEREUM 
(ETH)

Caso tenha conseguido manter o seu salário em cripto, convertendo em euros apenas o montante 
de que necessitou, teria constatado todos os meses (ou mesmo todos os dias) que o saldo do seu 
salário teria aumentado. E sem ter de comprar ou negociar uma única moeda! 



Com cada vez mais pessoas conscientes da segurança e flexibilidade da 
criptomoeda, o seu valor continua a subir!

E as soluções cripto deixaram de ser vistas como o fruto especulativo 
proibido de outrora. 

Inúmeras grandes empresas públicas já converteram quantias enormes de 
ativos para soluções cripto, não apenas pelo seguro mas para aumentarem 
a probabilidade de ganhos. 



POR EXEMPLO,
os investimentos feitos pela Fidelity Insurance Corp e a Grayscale
lideram uma lista de 10 empresas públicas que converteram e/ou 
aconselharam os respetivos acionistas a converterem uma 
percentagem dos ativos em soluções cripto na ordem dos

      6 mil milhões de USD, e isto apenas em 2020. 

Só a Fidelity Corp detém uma carteira de ativos no 
valor de 3,3 biliões de USD, ou seja, se somente 5% 
dos respetivos investidores optassem pela conversão 
para BTC, tal resultaria num aumento de

  165 MIL MILHÕES 
                  em capital para Bitcoin. 



Nos dias que correm, para um empresário ou empresária 
sensata, a conversão para soluções cripto já não é tanto um 
risco mas sim um dever. 

Especialmente se tivermos em conta como a imprudente 
cunhagem de dólares e de outras divisas FIAT tem devastado 
os mercados monetários mundo afora. 

Está na altura de agir e de se informar melhor sobre as 
vantagens que as criptomoedas podem trazer. 

Cada momento que passa sem converter 
pelo menos uma parte dos seus ativos em 
criptomoedas, está a perder uma oportunidade 
de ganhar estabilidade financeira. 

NÃO PERCA 
MAIS TEMPO! 



Para quem quer aprofundar os seus 
conhecimentos no mundo das soluções cripto, 
seria útil consultar a página da Trastra, ou 
crypto.com, onde dispõe de opções adicionais 
para abrir criptocontas de débito que podem 
facilitar ainda mais a sua transição. 

Cabe agora a cada um de nós a responsabilidade 
de termos o controlo sobre o futuro das nossas 
finanças. 

Se quisermos sobreviver, temos de ser nós a 
proteger os nossos ativos e o nosso modo de 
subsistência. 

E acreditamos que, mesmo que exista 
algum risco, tal como em qualquer 
investimento, investir em criptomoedas 
é a melhor forma de aumentar o seu 
capital e de gerir os seus próprios ativos, 
garantindo ao mesmo tempo uma 
fonte de receita constante para si 
e para a sua família em 2021 e 
nos anos seguintes.



REGISTO - KYC - AUTENTICADOR DE 2FA - DEPÓSITO - TRANSAÇÕES - 
LEVANTAMENTO

O guia explicativo que se segue visa ajudar a simplificar o processo de registo e de navegação pelos 
campos das criptomoedas nas três (3) corretoras mais importantes. Sugerimos vivamente que se 
registe em pelo menos uma (1) delas como meio alternativo de gerir os seus ativos.

À medida que se for familiarizando e se sentir mais à vontade com a utilização de moedas virtuais, 
lembre-se destas dicas básicas quando tentar navegar em qualquer mercado cambial virtual.

Todas as corretoras funcionam com o seguinte protocolo: 

Registe-se sempre com o nome que consta no seu documento de identidade 
(passaporte ou cartão de cidadão)

Coloque sempre o endereço que poderá fazer prova de morada! 
Indique o endereço exato tal como consta no comprovativo de morada

REGISTO

KYC
(CONHECER O 
SEU CLIENTE)

1

2



Guarde sempre o seu código de Segurança em local seguro juntamente 
com as palavras-passe – NÃO perca este código de Segurança! NUNCA! Proteja ao 
máximo a sua criptoconta com uma autenticação 2FA para operações de depósito 
e levantamento. Se perder o seu telemóvel, contacte o serviço de apoio ao cliente 
da plataforma o quanto antes.

Use uma conta que tenha aberto num banco aderente às criptomoedas. 
Certifique-se de que o banco permite transferências para a criptoplataforma. 
O seu nome de titular da conta bancária tem de ser igual ao seu nome que 
registou na plataforma.

Pode sempre cancelar a sua ordem, se assim o entender. Está no direito de 
cancelar uma ordem e reaver o montante envolvido desde que não tenha 
preenchido essa mesma ordem. 

Para FIAT (moedas fiduciárias): certifique-se de que o seu banco não rejeita a 
transferência proveniente da criptoplataforma.  

Para as CRIPTO: confira sempre o endereço do destinatário antes de clicar 
em “CONFIRMAR” na TRANSAÇÃO. A correta imputação do endereço é da sua 
inteira responsabilidade.

2FA

DEPÓSITO

TRANSAÇÕES

LEVANTAMENTO

4

3

5

6

Em caso de dúvida, consulte a secção das FAQ (perguntas frequentes) da corretora 
para saber mais pormenores sobre a transação.

Boa navegação! Obrigado.



BITTREX
GLOBAL



REGISTO
01

02

Vá a https://global.bittrex.com

Clique em SIGN UP (Registo) 
no canto superior direito, insira o seu e-mail 
e escolha uma palavra-passe segura 
(pelo menos 12 caracteres)

-  Se for uma pessoa singular, 
   escolha PERSONAL
-  Se for uma pessoa coletiva (empresa),   
   escolha CORPORATE (o processo é 
   mais moroso



Vai ser redirecionado para uma página 
KYC (Conhecer o seu cliente): no que diz 
respeito à sua morada, forneça apenas 
uma morada que poderá fazer PROVA 
DE MORADA (!!)

Consulte as mensagens recebidas no 
seu e-mail (caixa de entrada e spam) 
e clique em VERIFY EMAIL (Verificar 
e-mail) para confirmar o seu 
endereço eletrónico).

03

04



KYC
Se preferir concluir o seu processo KYC 
(Conhecer o seu cliente) posteriormente 
numa altura mais propícia, vá a 
https://global.bittrex.com e clique em 
LOG IN (Iniciar sessão) no canto superior 
direito para começar a usar a sua conta: 
na página, clique em ACCOUNT - 
IDENTITY VERIFICATION (CONTA - 
VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE). 

05



06 Depois de clicar em "Start Verification" 
(Iniciar verificação), surgirá a seguinte 
página.

Este processo requer que tire 
fotografias do seu documento official 
de identificação e uma selfie (foto do 
rosto) para verificar a sua identidade. 

NOTA: Recomendamos vivamente a 
utilização do seu Passaporte como 
documento de identificação. As 
imagens podem ser tiradas pela 
câmara do seu dispositivo ou 
carregadas a partir de um ficheiro.



Caso se encontre num computador sem câmara, selecione “Switch to mobile?” 
(Mudar para telemóvel?) para prosseguir no seu dispositivo móvel. 

Escolha a opção que entenda ser a melhor (e-mail, código QR, copiar hiperligação) para prosseguir 
com a verificação da sua identidade no seu dispositivo móvel. Mantenha a sua página da internet 
aberta enquanto utiliza o dispositivo móvel para concluir este processo.

Proceda da mesma forma para carregar uma selfie (foto de rosto). Crie uma nova foto, 
não use a mesma do seu documento de identificação, ou então use uma foto profissional.

Uma vez submetido, o sistema demora alguns minutos a processar a informação, 
o documento de identificação e a foto. Se a verificação for aprovada, será redirecionado 
para o ecrã de Verificação da Identidade.



Dificuldades com a selfie: os utilizadores têm de tirar uma “selfie” nova para 
concluírem a verificação. Se o seu computador não tiver câmara, selecione o 
País/Região  emissor(a) (Issuing Country/Region) e o tipo de documento de 
identificação (ID Type). Na página seguinte é-lhe solicitado que submeta o 
documento de identificação, podendo selecionar apara esse efeito “Switch to 
mobile?”(Mudar para telemóvel) e escolher a opção que entenda ser a melhor 
(e-mail, código QR, copiar hiperligação) para prosseguir no seu dispositivo móvel. 
Ao submeter uma selfie, os utilizadores podem evitar a principal razão para as 
demoras na verificação da identidade. 

Mantenha a sua página da internet aberta enquanto utiliza o dispositivo móvel. 
Nota: o Chrome é o navegador mais indicado.

Tipo/foto do documento mais adequado(a): os utilizadores devem certificar-se de 
que selecionam o tipo/foto do documento mais adequado e que seguem as 
instruções sobre o momento (quando) e a forma (como) de carregar o documento. 
Por exemplo, se um utilizador carregar um passaporte, o sistema poderá rejeitar o 
documento se a imagem não incluir a totalidade do passaporte. Os utilizadores são 
instruídos a tirar uma foto da frente e verso do documento de identificação. 

DICAS PARA A 
VERIFICAÇÃO 



Documentos de identificação ilegíveis: se um documento de identificação não estiver legível ou 
não for possível validá-lo como documento legal oficial emitido pelo governo, a verificação dos 
utilizadores não será aceite e estes não terão acesso à plataforma de transações da Bittrex Global.

Caracteres não latinos nos documentos de identificação oficiais: os documentos de identificação 
oficiais emitidos por certos países contêm conjuntos de caracteres Latinos que não são legíveis. 
Para estes documentos de identificação, a Bittrex Global executa etapas de verificação adicionais, 
habitualmente mediante intervenção manual. Para não se perder muito tempo na revisão, use 
passaportes internacionais, pois estes documentos suportam caracteres Latinos.

Não abra múltiplos recados de assistência (support tickets) para verificação de documentos de 
identificação: os utilizadores podem sentir demora no processo se forem abertos múltiplas 
questões para o mesmo problema de verificação de documentos de identificação.

Uma vez concluída a verificação da sua identidade, pode aumentar o limite de levantamentos 
protegendo a sua conta com uma autenticação de dois fatores (2FA). 

-  Contas com ID verificada (sem 2FA): as contas verificadas levanter 
   presentemente 1 BTC (ou equivalente) por dia. 

-  Constas com ID verificada (com 2FA): as contas com ID verificada podem levantar 
   100 BC (ou equivalente) por dia com a autenticação 2FA ativada. Assim que a  
   verificação tenha sido feita, ative a autenticação 2FA nas suas definições para 
   aumentar os seus limites até ao máximo de 100 BTC. 

-  As contas não verificadas não podem levantar fundos.



Instruções passo a passo para ativar 
2FA na sua conta Bittrex Global: 

2FA



Fazer cópia de segurança da sua Chave de Segurança
É extremamente importante guardar a sua Chave de Segurança num local seguro. 
A reposição da sua autenticação 2FA exige a abertura de um recado de assistência 
(support ticket) e pode demorar 7 dias a ser dado provimento. 

Desativar 2FA na sua conta Bittrex Global 
utilizando as seguintes instruções passo a passo:
Poderá precisar de remover a autenticação 2FA da conta por vários motivos. Por 
exemplo, perdeu o seu telefone, necessita de repor as predefinições de fábrica ou 
vai fazer uma atualização da versão do seu dispositivo. Dado que este código só 
pode ser acedido em dispositivos da sua confiança, quererá remover a 
autenticação 2FA da sua conta antes de ser possível fazer alterações no dispositivo.

     Clique no botão Disable 2FA (Desativar 2FA).  Insira o seu código de 
     autenticação e selecione Disable 2FA. O ecrã passa a exibir as instruções 
     para ativar a sua autenticação 2FA na conta.



TRADING:

01

02

03

Agora que a sua verificação foi feita 
com êxito e se encontra protegido, 
pode começar a fazer transações.

Ligue-se à sua conta e clique em HOLDINGS 
(Participações) ou INSTANT BUY AND SELL 
(Compra e venda imediata)

Pode comprar com o seu cartão de crédito 
(só são aceites cartões com serviço 3D secure)

Ou então terá de depositar primeiro fundos 
na sua conta: se pretender depositar STONS 
ou outra criptomoeda, escolha a divisa, 
clique em depositar e copie o endereço 
da sua carteira.

02

03

01



Se pretender depositar EUR, USD ou outra 
moeda FIAT (fiduciária), escolha o símbolo da 
divisa e clique para depositar. Por exemplo, 
para EUR:

Para transferências SEPA: tenha atenção que 
a REFERÊNCIA única é gerada apenas para si. 
ESTA REFERÊNCIA TEM DE SER INDICADA 
EM “REASON/MOTIF”(Motivo) na transferência 
emitida pelo seu Banco. Se indicar outra 
referência (o seu e-mail, o seu nome, etc.), a 
transferência não será tão rápida como devia. 
Não cometa erros!

Para transferências SWIFT para 
BANCOS FORA DA UNIÃO EUROPEIA 
QUE ACEITEM SEPA:
Clique em GET STARTED (Início)



No menu, escolha a última opção: 
EUR DEPOSIT (Depósito EUR) e 
WITHDRAWAL BANK ACCOUNT 
(Conta bancária de levantamentos):

Para permitir depósitos e levantamentos em
EUR, a Bittrex Global tem de aprovar primeiro a 
sua conta bancária. Para tal, preencha o formulário
de Depósito e Levantamento em Euros:

https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000640760

É possível contornar este passo se a sua 
conta bancária tiver sido previamente 
aprovada para depósitos e levantamentos 
em USD (ver adiante). Não é exigido qualquer 
depósito inicial, mas tem de provar que detém 
o controlo da sua conta bancária



Anexo exigido: carta redigida pelo banco ou extrato de conta onde conste:

O seu nome na sua conta bancária

O IBAN do seu banco ou número da conta

O código SWIFT/BIC do seu banco

O nome do seu banco

Que lhe permitido fazer depósitos e levantamentos em EUR da sua conta bancária aprovada

Que pode deter várias contas bancárias aprovadas

Que tem de inserir todos os dados bancários no formulário (IBAN, Conta, SWIFT/BIC, etc.)

Envie o pedido para o serviço de Apoio ao Cliente (Customer service). Assim que a 
sua conta bancária for adicionada, pode depositar e levantar fundos sem qualquer limite! 
Quando depositar Euros via SEPA e o montante for creditado na sua conta, pode levantar 
Euros via SEPA para essa mesma conta.



Valor mínimo de Depósito: 20 Euros

Valor mínimo de Levantamento: 10 Euros

Não há valor máximo de depósito ou levantamento para transferências bancárias SEPA.

Siga exatamente as instruções para depositar via SEPA que se encontram na sua carteira em EUR, 
como a inclusão do seu código completo de depósito em EUR sem adicionar mais palavras nem 
caracteres. Se não fizer o depósito via SEPA de acordo com as instruções exatas na sua carteira 
em EUR, poderá haver demoras.

Se já tiver uma conta bancária na lista branca (de permissões) para transferências bancárias em USD 
e que não exija bancos intermediários nem instruções especiais, essa conta já se encontra igualmente 
na lista branca para depósitos e levantamentos em EUR.

DICAS ÚTEIS:



Caso não tenha recebido o seu depósito em EUR no espaço de 
tempo expectável, tal pode dever-se a vários fatores que podem 
influenciar o crédito da quantia que depositou, como por exemplo:

Informações contraditórias entre a conta da Bittrex Global e os 
dados de transferência do depósito

Código de Depósito incorreto ou não incluído na transferência 
(este encontra-se na sua carteira em EUR) *Se o seu depósito se 
enquadrar nesta categoria, terá 14 dias para reclamar o depósito a 
partir da data em que rececionamos o depósito. Se não for 
reclamado, o seu depósito será devolvido ao banco emissor/de 
origem pelo nosso departamento financeiro.

Horário de funcionamento dos bancos (p.ex., fins de semana)  

Celebração de feriados

DIFICULDADES:



LEVANTAMENTO:
Os levantamentos podem ser feitos via SEPA e/ou SWIFT



TRANSAÇÕES:
Para começar a fazer transações, clique em MARKETS (Mercados) 
no menu superior e escolha o seu par:



Comissões de depósito
A Bittrex Global NÃO cobra comissões de 
depósito. Tenha em atenção que alguns 
tipos de tokens ou moedas exigem-nos 
que movimentemos os seus fundos para 
outro endereço antes de serem 
creditados. Tal significa que a rede dessa 
moeda ou token irá cobrar-lhe a comissão 
normal de transação pela transferência 
dos fundos, algo que a Bittrex Global não 
consegue contornar.

Comissões de levantamento
A Bittrex Global cobra uma pequena comissão 
sobre os levantamentos para um token ou 
moeda com uma comissão de transferência 
incorporada na rede. A comissão da rede 
pode ser visualizada clicando no botão de 
levantamento da janela de levantamentos 
de cada token ou moeda. 

A Bittrex Global oferece aos seus clientes 
algumas das comissões sobre transações 
mais baixas do setor. A tabela de comissões 
sobre transações em baixo indica as taxas 
aplicáveis com base no volume total de 30 
dias da conta do cliente.



Serviço de Apoio ao Cliente:
Por motivos de segurança, o serviço de apoio ao cliente 
da Mainston não pode tratar de pedidos relacionados 
com as contas dos utilizadores Bittrex. Cada pedido 
deve ser submetido individualmente para o serviço 
de apoio ao cliente da Bittrex Global.

Para todas as questões de assistência a 
clientes, inicie sessão na sua conta na 
página da internet da Bittrex Global e crie 
um recado de assistência (support ticket) aqui:
https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new .

Os clientes também podem contactar a Bittrex 
pelo Canal de Telegramas oficial "Bittrex Global":
https://t.me/s/bittrexglobal

Alguns utilizadores poderão necessitar de um guia explicativo 
para as Transações (comprar e vender, ordens de mercado ou 
ordens com limites, caderno de ordens, liquidez, volume, etc.). 
Para tal, não hesitem em contactar o serviço de apoio ao cliente 
da Bittrex e leiam exaustivamente a secção das FAQ (perguntas 
frequentes). É aconselhável começarem por experimentar com 
uma quantia pequena e familiarizarem-se com o processo.
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