
Somos uma startup Blue Tech de inovação digital que aposta no
desenvolvimento de soluções e sistemas de informação inteligentes.

Kit de Comunicação 

 

Contacte 
catar ina. teixeira@bitc l iq.com



Sediada em Portugal, Caldas da Rainha, a BITCLIQ é uma
Startup portuguesa BlueTech que desenvolve e aplica

soluções tecnológicas inovadoras no setor Seafood.
Procuramos alcançar a Transformação Digital, criando

impacto significativo nos SGDs, com especial enfoque na
indústria da pesca.

 
No nosso caminho para aumentar a eficiência e

transparência, combinamos resultados de P&D de TIC com o
desenvolvimento ágil de projetos, levando a inovação aberta
para um nível superior, ao criar e aplicar soluções disruptivas
baseadas em tecnologias emergentes como Blockchain e IA

para resolver problemas industriais reais. Alguns exemplos de
sucesso são o BIG EYE - SMART FISHING (OMS), a LOTA

DIGITAL (E-Marketplace) e o WISEUp (MES).

Queremos contribuir para
uma real mudança de

comportamentos e para o 
uso sustentável dos

recursos.

MUDANÇA ATRAVÉS
 DA DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA

Bitcliq



Investigação e desenvolvimento
de projetos especiais, em
território nacional e
internacional, que aplicam
novas abordagens tecnológicas
para a transformação digital.

Big Eye Smart Fishing é uma
plataforma na Cloud, que
permite uma visão integrada e
global na gestão operacional de
frotas pesqueiras, com
transmissão de dados em
tempo real e rastreabilidade
efetiva do pescado capturado.

Lota Digital é uma plataforma
digital inovadora que reinventa
a primeira venda do pescado,
trazendo tecnologias
emergentes e conceitos da
Indústria 4.0 para o setor
tradicional da pesca.

A nossa tecnologia 
Criamos soluções inovadoras com impacto na Economia Azul, para que todos os intervenientes possam

ser agentes ativos numa cadeia de valor cada vez mais transparente e sustentável.



A necessidade de mudança para um caminho sustentável na economia azul impõe-
se cada vez mais. A BITCLIQ compromete-se a alavancar e acelerar essa
transformação.

Acreditamos no lema “fail fast, learn and improve faster”, quebramos
e revolucionamos diariamente conceitos, numa incessante procura de progresso.

Dedicamo-nos à investigação e
desenvolvimento de

projetos que fazem a diferença
na Economia Azul.

INOVAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E
CONFIANÇA PARA CONSTRUIR

UM FUTURO AZUL

A nossa essência 



A nossa missão, foco e compromisso 
Para concretizar cada desafio a que nos propomos, atuamos de forma ágil, criativa e inovadora.

Contribuir para a
mudança de
comportamentos e para
o uso sustentável dos
recursos.

Missão Foco
Desenvolver tecnologia
inovadora que garanta a
eficiência e otimização
das cadeias de valor.

Compromisso
Estar sempre na
vanguarda da Inovação
tecnológica e fomentar o
trabalho criativo e
colaborativo.



Milestones  

2021 - Nasce a Bitcliq Technologies, S.A. com a missão da rápida expansão da Lota Digital em Portugal e
novos mercados internacionais.

2013 - Nasceu a Bitcliq.
2014 - Projeto para o setor pesqueiro internacional "Big Fish" dá os primeiros passos.
2015 - Big Eye Smart Fishing é aplicado com sucesso no Ghana e vence concurso Elevator Pich - Ideias
que Marcam.
2016 - Desenvolvimento de vários projetos nacionais e internacionais relacionados com o setor seafood e
rastreabilidade digital do pescado.
2017 - Bitcliq vence a 10ª edição dos Green Project Awards na categoria Indústria 4.0 - Transformação
Digital.
2018 - Acordo de investimento para lançamento do projeto Lota Digital. Bitcliq vence prémio FLAD/EY
BUZZ USA e participa em conferência Blue Tech em San Diego(USA).
2019 - Projeto Lota Digital arranca com um piloto no porto de pesca de Peniche. É criada a marca Saber a
Mar para a venda de peixe fresco rastreável do mar até ao prato.
2020 - Bitcliq vence em Madrid o concurso Empreendedor XXI na categoria AgroTech. Primeira ronda de
investimento com a participação da Indico, LC Ventures e Fundo para a Inovação Social(FIS). Inicia-se a
expansão da Lota Digital para novos portos.



Contactos
 

Rua do Coronel Andrada Mendoça, 1º, 
2500-148 Caldas da Rainha

 
Tel: +351 262 838 156

 
hello@bitcliq.com


