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

Sediada em Portugal, nas Caldas da Rainha, a BITCLIQ é uma
startup bluetech fundada em 2013 por Pedro Araújo Manuel.
Apostamos no desenvolvimento de soluções e sistemas de
informação inteligentes para a transformação digital, com
especial foco na indústria da pesca.
MUDANÇA ATRAVÉS DA
DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA
Queremos contribuir para
uma real mudança de
comportamentos e para o
uso sustentável dos
recursos.

Com uma abordagem disruptiva, impulsionamos o crescimento
sustentável de vários sectores da economia, aplicando
tecnologias emergentes que permitam a sua transformação e
potencialização. Desta forma, aliando processos ágeis à
inovação, criamos condições para aotimização de várias cadeias
de valor.
As nossas soluções promovem um impacto económico nas
comunidades e organizações envolventes. Da mesma forma
que criam condições para que os consumidores estejam cada
vez mais informados, fazendo escolhas mais conscientes.

A Nossa Tecnologia
Para aumentar a eﬁciência e transparência, combinamos resultados de R&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.

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 eglobal 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
Para aumentar a eﬁciência e transparência, combinamos resultados de R&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.

Bitcliq MES

O Bitcliq MES é um inovador sistema
de gestão de chão de fábrica que,
através da digitalização e automação
de processos, permite um
gerenciamento inteligente e
sustentável da sua produção e dos
seus recursos.

Big Eye
Smart Farming
O Big Eye Smart Farming é uma
solução tecnológica que alia a gestão
inteligente de produção hortofrutícola, integrando a validação e
veriﬁcação de qualidade do produto, à
gestão dos recursos naturais e
humanos, numa só plataforma digital.

A Nossa Essência
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.
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INOVAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E
CONFIANÇA PARA CONSTRUIR
UM FUTURO AZUL
Dedicamo-nos à investigação
e desenvolvimento de
projetos que fazem a diferença
na Economia Azul.

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

Missão

Foco

Compromisso

Contribuir para amudança
decomportamentos e
parao uso sustentável
dosrecursos.

Desenvolver
tecnologiainovadora que
garanta aeﬁciência e
otimizaçãodas cadeias de
valor.

Estar sempre
navanguarda da
Inovaçãotecnológica e
fomentar otrabalho
criativo ecolaborativo.

Milestones

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 Ideas que Marcam2016 - Developmento de vários projetos nacionais e internacionais relacionados com o setor seafood
e rastreabilidade digital do pescado.
2017 - Bitcliqvence 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 BLUZZ 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 Inovação Social (FIS). Iniciase a expansão da Lota Digital para novos portos.
2021 - Nasce a Bitcliq Technologies, S.A. com a missão da rápida expansão da Lota Digital em
Portugal e novos mercados internacionais.
A ANI (Agência Nacional de Inovação) reconheceu a idoneidade à Bitcliq Technologies S.A. para a
prática de atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), no domínio técnico-cientíﬁco:
Economia do Mar - TIC aplicadas ao Mar.

Contactos
Rua do Coronel Andrada Mendoça, 1º,
2500-148 Caldas da Rainha
Tel: +351 262 838 156
hello@bitcliq.com
https://www.facebook.com/bitcliq
https://www.linkedin.com/company/bitcliq/

