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CRIPTOATIVOS – UMA 
REALIDADE DE HOJE1

Pedro Ferreira Malaquias
Advogado, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho (Lisboa)

Criptoativos – uma realidade de hoje

O mundo digital ocupa já hoje um lugar predominante nas nossas vidas e é impossível ignorá-lo, ou mesmo 
ficar indiferente a ele. A atual pandemia do COVID 19 veio exacerbar a importância e peso da economia digital 
nas nossas vidas. Ora, hoje em dia, assistimos na economia digital ao nascimento diário de uma pluralidade de 
ativos com uma base criptográfica que representam, ou pretendem representar, realidades tão díspares como 
valores mobiliários, meios de pagamento e o acesso a determinados bens ou serviços. Na primeira parte deste 
artigo tentamos, de um modo essencialmente leigo, ajudar o leitor a entender como nascem e circulam esses 
ativos, enunciando várias das questões de índole jurídica suscitadas por estes fenómenos, para de seguida, já 
na segunda parte, dar nota da primeira iniciativa da União Europeia de, através da Proposta de Regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos mercados de criptoativos, conhecida como MiCA (Markets 
in Crypto-Assets), criar uma cobertura legal holística para o tratamento dessas realidades virtuais, tudo de 
modo a proteger os investidores e a não limitar a inovação nestes mercados.
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Crypto-Assets – a reality of today

The digital world takes, already today, a predominant place in our lives, being impossible to ignore it or even 
to stay indifferent to it. The current COVID 19 pandemic only stressed the importance and weight of the digital 
economy in our lives. We currently observe in the digital economy to the daily birth of plural assets with a cryp-
tographic basis which represent, or aim at representing, realities as diverse as securities, means of payment 
and the access to certain goods or services. In the first part of this article we try, in an essentially layman’s way, 
assist the reader to understand how these assets are created and how they circulate, identifying several of the 
legal issues raised by these phenomena and, in the second part, we present the first initiative of the European 

1 O presente artigo é uma republicação parcial de um artigo por mim publicado numa edição especial dos Cadernos de Valores Mobiliários, comemorativa 
dos 20 Anos do Código dos Valores Mobiliários, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, com algumas notas de atualização mas, 
sobretudo, com toda uma nova segunda parte dedicada à apresentação da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos 
mercados de criptoativos, conhecida como MiCA (Markets in Crypto-Assets).
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Union to, through a Proposal for a Regulation establishing a European framework for markets in crypto assets, 
known as MiCA, provide an holistic legal coverage for the treatment of these virtual realities, so as to protect 
investors and promote innovation in these markets. 
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digital economy, blockchain, crypto-aSSetS, dltS - diStributed ledger technologieS, bitcoin, electronic money, electronic 
money tokenS (e-money tokenS), crypto currencieS, non-backed crypto currencieS, StablecoinS, tokenS, aSSet-referenced 
tokenS, aSSet backed tokenS, Security tokenS, inveStment tokenS, utility tokenS, mica.
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1. Introdução

Nos últimos anos, todos temos vindo a aprender a viver num novo mundo, o da economia digital, 
que se tem vindo a “impor” de um modo cada vez mais assertivo e mesmo quase intrusivo.

E se há uns anos essas “investidas” da economia digital eram, de certo modo, tímidas, a pandemia 
do Covid 19 veio precipitar os acontecimentos e forçou toda a sociedade a apressar uma aprendi-
zagem e uma convivência com esse novo mundo: desde as compras do supermercado, à entrega 
de documentos e requerimentos perante autoridades locais e centrais, à encomenda de refeições 
e até às consultas médicas, já para não falar do teletrabalho, poucos serão os cidadãos que se 
mantêm à margem da economia digital. 

Uma das realidades integrantes da economia digital é, sem sombra de dúvida, o mundo dos crip-
toativos, os quais assumem uma variedade quási-infinita de conteúdos, formas e representações, 
o que, naturalmente, complica, desde logo o seu estudo e análise, mas também um tratamento 
holístico e harmonioso dessa realidade.

Daí também a urgência da sua abordagem, uma vez que os valores investidos em criptoativos 
são já relevantes, marcando e justificando, por isso, uma atenção especial de todas as partes que 
possam, ou devam, participar em operações envolvendo criptoativos.

É um dado histórico que o Direito segue a realidade, reagindo à mesma, através da sua regulação, 
devendo antecipar (se for caso disso) as múltiplas envolventes dessa realidade, regulando-a de 
acordo com o que forem, a moral, ou usos e costumes da sociedade, prevalecentes em cada 
momento.

No caso da economia digital, em geral, e dos criptoativos em especial, o processo repete-se: o 
direito persegue essas realidades, tentando percebê-las, abarcá-las e regulá-las.

Só que, a variedade, constante mutação, complexidade tecnológica e volatilidade de todas as si-
tuações a regular, tornam esse esforço regulatório um desafio (quase) sem precedentes.
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É nosso objetivo, com o presente artigo, colaborar no esforço de divulgação dessas realidades 
virtuais e reforçar a necessidade de se avançar, desde já, para uma regulação das mesmas, tão 
completa quanto possível.

E se essa regulação tiver de inovar em termos de conceitos jurídicos, pois que o faça. O que não 
podemos é continuar a ver as realidades virtuais continuarem a crescer em importância e valor na 
nossa sociedade e não lhes dar um enquadramento jurídico tão eficiente quanto possível, com o 
consequente sacrifício desse bem superior que é a segurança jurídica.

No presente artigo pretende-se, (i) por um lado tentar “desmontar” para os leitores que ainda não 
estejam familiarizados com esta problemática, alguns dos temas relacionados com os criptoativos, 
(ii) por outro lado, elencar algumas das principais questões jurídicas levantadas por estes ativos 
e, por fim (iii) dar uma panorâmica das principais soluções legislativas propostas pelo legislador 
europeu para a regulamentação destas realidades a um nível pan-europeu.

2. Distributed ledger technologies (DLTS): blockchain 
(e não só)

Quando se fala em criptoativos, há logo dois termos que ocupam um lugar de destaque em qual-
quer texto: um é “DLT” e o outro é “blockchain”.

Uma DLT (distributed ledger technology) é uma base de dados descentralizada, normalmente geri-
da por vários participantes. Contudo pode, ou não, haver um ente ou autoridade central que atue 
como seu monitor ou garante. Mas sendo uma base de dados descentralizada, ela é mais transpa-
rente, o que torna a sua manipulação mais difícil e também mais confiável. 

Um ledger é o livro-razão ou base de dados no qual se registam todas as transações que, por este 
ou por aquele motivo, nele devam ser registadas. No mundo bancário, a base de dados registará, 
por exemplo, todos os débitos e créditos realizados nas diversas contas bancárias. Contudo, há 
uma diferença não subestimável entre um ledger e uma base de dados de características com-
putacionais, já que neste último caso, as alterações do saldo da conta, por exemplo, são feitas 
pela simples atualização dos registos, enquanto que num ledger, as novas transações são anexas 
ou acrescentadas ao próprio ledger e é essa anexação ou acrescento que consolida o registo das 
transferências de fundos. No sistema bancário, os clientes recebem extratos bancários que contêm 
o registo de todos os movimentos realizados na sua conta num determinado período. Assim, cada 
novo movimento é adicionado à base de dados relativa a cada conta de cada cliente. Poderá ha-
ver movimentos que representem retornos de movimentos anteriores, mas nenhum movimento 
poderá, em princípio, ser apagado ou expurgado dessa base de dados, sendo que a base de dados 
só pode ser atualizada dessa forma, ou seja, através do acrescento de novos movimentos (e não 
pela eliminação ou alteração de movimentos anteriores) e é nesse sentido que se pode dizer que 
uma tal base de dados é imutável.
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Mas, como dissemos a DLT é uma base de dados descentralizada, significando isto que os seus 
diversos componentes se encontram em diversos locais, ligados uns aos outros, e que comunicam 
e coordenam as suas ações através de mensagens passadas de uns para os outros.  

Há muitas situações de utilização de bases de dados descentralizadas, nomeadamente em todos 
os casos em que as empresas recorrem a sistemas de clonagem automática das suas bases de 
dados para diversos computadores situados em locais geograficamente separados, com vista a 
protegerem-se de situações de crise, como possam ser ataques informáticos, cortes de energia ou 
perdas de dados acidentais.

O maior desafio das bases de dados descentralizadas é assegurar que qualquer movimento regis-
tado numa delas é imediatamente registado nas demais, de modo a que todas elas sejam confiá-
veis de igual modo e em simultâneo. Desse modo cria-se confiança nas bases de dados e consis-
tência nos dados nelas registados.

A DLT de referência é a blockchain, sem dúvida a mais conhecida e divulgada base de dados na 
área dos criptoativos.

A blockchain (ou cadeia de blocos) é uma tecnologia que permite a inscrição de dados num regis-
to (o ledger ou livro-razão) de um modo descentralizado. Cada novo registo na cadeia é integrado 
num novo bloco, que se une aos anteriores de forma descentralizada e pública, ficando todos 
esses blocos assim ligados armazenados em equipamentos interligados através de uma rede de 
computadores distribuídos (os nós ou nodes), para evitar qualquer falha central do sistema.

No modelo de cadeia de blocos, cabe aos nós o encargo de armazenar os registos de uma forma 
descentralizada. Por sua vez, os utilizadores comunicam-se com os nós através da rede. A conser-
vação dos dados (registos) é feita através da réplica de cadeias de blocos.

Assim, na blockchain temos por um lado uma rede de operadores “peer-to-peer” (P2P) e, por 
outro, o livro-razão (ledger), que se nos apresenta como um banco de dados distribuído e des-
centralizado.

Quando uma mensagem ou dado novo entra na rede, a sua transmissão é operada entre todos os 
nós de uma rede P2P e os dados confirmados por um processo de consenso (algoritmo) entre os 
nós que participam na rede, que validam as transações ou registos a adicionar aos blocos e, por 
isso, são compensados. Esse trabalho de confirmação chama-se mineração e os nós que os fazem 
são conhecidos como os “mineiros”.

A informação é normalmente encriptada e privada, não sendo possível fazer-se o rastreio de 
quem adicionou essa informação à rede. Contudo, a validade da informação é verificada.

Os nós colaboram no processo de armazenagem, partilham e distribuem o registo descentrali-
zado, o que fazem através de um algoritmo de consenso, que permite comprovar e garantir a 
validade de cada bloco.
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Cada bloco tem um conjunto de elementos, que é definido aquando da criação de cada cadeia de 
blocos, e que tem as suas caraterísticas próprias (corpos de controlo e de informação) nos quais 
se armazenam as transações, dados, aplicações, o que seja.

Uma vez completado, cada bloco é adicionado à cadeia, assim se criando uma cadeia de blocos. 
Note-se que tipicamente um bloco armazena informação relativa a várias operações.

A cada bloco é acrescentada no final uma assinatura ou “hash” do bloco, que é uma chave encrip-
tada e que o liga ao bloco anterior da cadeia. O hash inclui o número do bloco atual e o número 
do próximo bloco da cadeia, bem como a data e o momento em que foi assinado, para além da 
quantidade de transações incluídas no bloco que está ser adicionado.

Como a cadeia é formada por blocos entrelaçados, logo que os dados estejam publicados, os mes-
mos tornam-se imutáveis, não podendo ser alterados por nenhum membro ou administrador da 
rede. Estes registos são assim distribuídos de forma descentralizada pelos utilizadores, que podem 
adicionar novos dados e vê-los, mas já não modificar os dados existentes.

Este sistema de funcionamento dispensa, por isso, a intervenção de terceiros intermediários e 
torna as transações extremamente fiáveis.

Os clientes ou utilizadores servem-se de aplicações informáticas específicas para transmitir os 
dados aos nós, que os validam e comprovam, agrupando essas transações em blocos, que são 
adicionados à cadeia, que os transmite aos restantes nós.

Aqui, torna-se importante que todos os nós tenham acesso à mesma informação, ao mesmo tem-
po, para que essa informação esteja sincronizada e seja consistente.

Assim, uma vez acrescentado à rede um novo bloco, o que só pode ser feito por um nó, cabe aos 
restantes verificar que o processo foi feito de uma forma correta e, feita essa verificação, adicionar 
também esse bloco à cadeia.

Existem fundamentalmente dois mecanismos de operar esse consenso de validação das transações:

i. (O chamado POW (Proof of Work) que é um protocolo destinado a afastar ciber-ataques, 
pelo qual os nós devem resolver um puzzle matemático para validar o bloco candidato. O 
primeiro que o conseguir recebe a recompensa de poder adicionar o próximo bloco no 
topo da cadeia e avisa os demais que confirmam a resolução desse puzzle. Este protocolo 
exige uma grande capacidade computacional e consumo de energia (num estudo de 2019, 
reclamava-se que o processo de mineração das Bitcoin gastava o equivalente a 0,2% do 
consumo de energia a nível mundial e produzia o mesmo dióxido de carbono que uma 
cidade com cerca de meio milhão de habitantes).

ii. A alternativa é o POS (Proof of Stake): este sistema de consenso não só assina um bloco 
e distribui-o aos demais nós da rede, que o comprovam e replicam, cabendo à rede es-
colher, através de um algoritmo, qual o nó que deve validar o bloco seguinte. Contudo, 
a escolha do nó que validará o próximo bloco levará em conta o chamado “ownership 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_hash_criptogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_hash_criptogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transa%C3%A7%C3%A3o_em_base_de_dados
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stake” que cada nó detém do ativo a que se refere a transação, embora a percentagem de 
propriedade desse ativo detido por esse nó também determine a quantidade máxima de 
blocos que pode validar. Uma vez selecionado o nó que valida o próximo bloco, cabe-lhe 
criar um novo bloco com os dados fornecidos por todas as partes que queiram adicionar 
dados à cadeia de blocos, após o que validará que os dados estão corretos antes de adi-
cionar o novo bloco ao topo da cadeia, podendo as demais partes controlar que o bloco 
adicionado está correto.

Recorde-se que a blockchain, embora de criação anterior (pelo menos em conceito – 1991), foi 
lançada e divulgada em 2007 por Satoshi Nakamoto para o desenvolvimento da criptomoeda 
chamada Bitcoin.

Embora a blockchain se tenha tornado conhecida como associada à Bitcoin, enquanto tecnologia 
de transmissão de dados, pelo seu imediatismo (dispensando intermediários) e fiabilidade, a ver-
dade é que a blockchain tem um campo vastíssimo de aplicações possíveis, como sejam, as cripto-
moedas (de que falaremos adiante), os serviços financeiros, os processos de registo, no setor da 
saúde, nos contratos, no direito societário, etc.

E sempre que se pensar em regular os criptoativos, há que ter presente a capacidade de evolução 
das tecnologias e o quase certo aparecimento de novos sistemas de funcionamento destas tecno-
logias.

Com efeito, a blockchain não é a única tecnologia que permite a transmissão de dados num mundo 
digital e, mais concretamente, no mundo financeiro.

Em 2018 foi criada a IOTA, que é uma criptomoeda da indústria da internet das coisas (IoT). A 
IOTA usa o Tangle que é um gráfico acíclico dirigido (DAG – directed acyclic graph) para o arquivo 
das transações.

No sistema Tangle existem dois tipos de participantes: os que emitem transações e os que apro-
vam as transações. As transações emitidas por nós constituem o “site set” do gráfico Tangle, que 
é o registo para o arquivo das transações. Assim, os sites são componentes ou partes do gráfico 
Tangle, contendo uma ou mais transações que se relacionam. Os nós são os utilizadores do IOTA 
que são elegíveis para emitir transações.

No sistema Tangle não há “mineiros” e a responsabilidade de aprovar novas transações pertence 
a todos, em especial, aos emitentes de transações. Uma transação emitida de novo deverá apro-
var duas transações “antigas”, tendo para isso de verificar se não há transações conflituantes. À 
medida que uma transação receba uma aprovação, torna-se aceite pelo sistema com um maior 
grau de confiança. Se um nó encontrar uma transação que conflitua com outra, não a aprovará.

O Tangle acaba por ser, no essencial, uma cadeia de transações individuais que estão interligadas 
umas às outras e arquivadas ou guardadas através uma rede descentralizada de nós que partici-
pam no sistema.
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3. Os criptoativos 

3.1. Em geral 

Em 2009, a expressão criptoativo confundia-se com a Bitcoin. Desde então, um número imenso 
de criptoativos foram criados, com caraterísticas mais ou menos semelhantes e, no início de 2020, 
calculava-se que existissem mais de 5.000 criptoativos, valendo para cima de USD 250 biliões.

Por definição, um criptoativo recorre à criptografia como seu elemento intrínseco.

Mas se é verdade que um criptoativo é quase sempre registado numa DLT, é igualmente verdade 
que ativos que recorrem à criptografia podem ser registados em bases de dados diversas das DLTs, 
pelo que estas não devem ser consideradas um elemento essencial de um criptoativo. Na verdade, 
estes podem ser registados digitalmente com recurso a outras tecnologias.

Para o BCE (Banco Central Europeu), um criptoativo pode ser definido como um “novo tipo de 
ativo registado em formato digital e disponível com recurso à criptografia que não é, nem repre-
senta, um direito financeiro sobre, ou uma dívida para com, uma determinada entidade”.

Para a ESMA (European Securities and Markets Authority) e para o FSB (Financial Stability Board) 
um criptoativo é um tipo de ativo de natureza privada que depende prioritariamente de cripto-
grafia e DLT ou de uma tecnologia similar, como sendo uma componente do seu valor intrínseco.

Já para a EBA (European Banking Authority), para além da caraterística supra apontada da crip-
tografia e DLT, considera que um criptoativo não deve ser emitido ou garantido por um banco 
central ou uma autoridade pública, e deve poder ser usado como um instrumento de troca e/ou 
para fins de investimento e/ou para acesso a um bem ou serviço.

Em nosso entender, o facto da emissão ou garantia de um criptoativo provir de uma entidade 
pública, não deve ser determinante na qualificação desse ativo.

Se um criptoativo (i) for registado num qualquer tipo de livro-razão digital distribuído, que esteja 
protegido criptograficamente e (ii) puder ser utilizado como um instrumento de troca e/ou para 
fins de investimento e/ou para dar acesso a um bem ou a um serviço e, tendo todas essas cara-
terísticas, for emitido por uma entidade pública, isso não o deve desqualificar como criptoativo.

Assim, não deve ser a entidade que o emite ou garante que deve ser determinante na sua quali-
ficação como criptoativo.

Na verdade, no momento atual, os criptoativos podem ser classificados, quanto ao seu emitente, 
como soberanos ou privados.

Até ao momento apenas a China emitiu um criptoativo soberano, mas há vários Estados em fase 
avançada no estudo da criação das chamadas “central bank digital currencies” (CBDCs), enten-
didas como um valor monetário com registo eletrónico, representando um passivo de um banco 
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central e que pode ser utilizado para a realização de pagamentos. De notar que nos projetos que 
estão em curso tem sido sublinhado que a emissão de uma CBDC não estará dependente da utili-
zação de uma tecnologia específica, como seja a DLT. 

O renminbi digital (também abreviadamente conhecido como RMB digital e e-CNY) ou Digital 
Currency Electronic Payment (DCEP) é uma moeda digital emitida pelo banco central chinês. Trata-
se da primeira moeda digital a ser emitida por uma das maiores economias mundiais, tendo 
começado os seus testes com o público em abril de 2021. O RMB digital tem curso legal e tem um 
valor equivalente aos dos demais Chinese Yuan Renminbi (CNY), como sejam as notas e moedas.

O RMB digital foi concebido para poder funcionar no mercado doméstico e internacional e pre-
tende ser menos oneroso e mais rápido do que as alternativas atualmente existentes para as 
transações financeiras, podendo mesmo ser utilizado para transações entre dois dispositivos que 
não estejam online.

No seu estádio atual o RMB digital exige uma conta junto de um banco comercial (no que se afasta 
do anonimato das demais moedas digitais), mas já se admite que no futuro venha a ser desligado 
do sistema bancário. 

A moeda pode ser transferida para outras contas bancárias ou utilizada diretamente com alguns 
comerciantes e pode ser controlada via uma app ou através de um telemóvel. Em abril de 2021 já 
tinham sido efetuados mais de 100.000 downloads das apps, que foram desenvolvidas por vários 
bancos. A utilização desta moeda tornou-se possível em lojas como o McDonald’s ou o Starbucks 
e em algumas plataformas de vendas online.

O Banco Popular da China teve ocasião de declarar que o objetivo do lançamento do digital era o 
de substituir em parte a utilização do dinheiro em espécie (notas e moedas), mas não o de acabar 
ou substituir os depósitos bancários ou as plataformas de pagamento já existentes.

Na Europa, há a destacar a decisão tomada no dia 14 de julho de 2021 pelo Conselho do Banco 
Central Europeu de lançar a fase de investigação de projeto do euro digital, que durará 24 meses 
e deverá abordar matérias como a sua conceção e a sua distribuição, tendo também sido já anun-
ciado que o euro digital complementará o euro em espécie (notas e moedas) e não pretenderá 
substituí-lo.

Esta decisão vem na sequência dos trabalhos de um grupo de estudos (envolvendo o BCE, os 
bancos centrais, académicos e o setor privado) nas seguintes áreas: o livro-razão (ledger) do euro 
digital; privacidade e branqueamento de capitais; limites à circulação do euro digital; acesso do 
utilizador final ao euro digital quando não estiver ligado à internet e promoção da inclusão através 
de mecanismos apropriados.

Nas experiências realizadas utilizando o Eurosystem TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) e 
alternativas como a blockchain provaram serem capazes de processar mais de 40.000 transações 
por segundo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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De acordo com essas experiências, a infraestrutura central do euro digital seria amiga do ambien-
te, já que nas arquiteturas que foram testadas, a energia utilizada para fazer os testes de milhares 
de transações por segundo é negligenciável quando comparada com o consumo de energia em 
criptoativos como a Bitcoin.

Mas se no domínio soberano, ainda estamos numa fase incipiente em matéria de criptoativos 
(embora estejamos certos de que será apenas uma questão de tempo até os exemplos chinês e eu-
ropeu serem seguidos), já no campo privado temos uma miríade de criptoativos que, tipicamen-
te, são divididos em duas grandes categorias: as criptomoedas e os tokens, havendo ainda uma 
terceira categoria de criptoativos híbridos, quando reúnem as duas caraterísticas, ou partes delas.

Por seu lado, é habitual dividir as criptomoedas em criptomoedas não colateralizadas (non-backed 
crypto currencies) e criptomoedas estáveis (stablecoins).

Já para os tokens, há muitas classificações possíveis, mas as mais divulgadas são as que se referem 
aos tokens de ativos (asset backed tokens), em particular aos tokens de valores mobiliários (security 
tokens), também chamados às vezes de tokens de investimento (investment tokens) e aos tokens 
de utilidade (utility tokens).

Mas convém reter que não existe na doutrina atual, completa unanimidade no que devam ser as 
caraterísticas definidoras de cada tipo de criptoativo e que a sua variedade é tal que será sempre 
muito difícil (se não mesmo impossível) encontrar uma definição que abarque todos os tipos e 
espécies de criptoativos.

Estamos a lidar com realidades muito jovens, de caraterísticas ainda não totalmente estabilizadas e 
consolidadas, pelo que o seu tratamento terá sempre de ser dinâmico, no sentido de deixar espaço 
para as evoluções futuras que essas realidades possam vir a ter.

Vamos então esmiuçar um pouco estas duas grandes categorias de criptoativos de origem privada, 
começando pelos tokens.

3.2. Os tokens

Os tokens são representações digitais dos bens e direitos que tenham sido introduzidos ou criados 
num mundo informático.

Não se trata de algo novo, já que a representação de um direito num determinado instrumento 
é um fenómeno com centenas de anos. Pense-se nos casos em que determinados documentos 
podiam representar mercadorias ou outros bens.

Existem três grandes tipos de tokens:

i. Os que apenas tenham um existência digital e que apenas representam conceitos, mas que 
não são diretamente materializáveis (as criptomoedas), embora o seu uso possa garantir 
o acesso a bens materiais ou serviços;
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ii. Os que representam digitalmente direitos que existem fora do mundo digital, mas que são 
de caráter imaterial (por exemplo alguns direitos de crédito ou direitos incorporados em 
instrumentos financeiros ou societários); e

iii. Os que tendo embora uma existência digital, representam bens com existência material 
(por exemplo mercadorias, matérias-primas, etc) e/ou direitos sobre esses bens.

Como já referido, há inúmeras classificações de tokens, em função de critérios como o seu con-
teúdo ou finalidade.

As mais divulgadas são as dos security tokens e as dos utility tokens.

3.2.1. UTILITY TOKENS

Pelos utility tokens, os seus titulares têm acesso a um produto, aplicação ou serviço, em princípio, 
disponibilizado através de uma rede, tipicamente uma blockchain.

Esses tokens estão normalmente restringidos à plataforma criada pelo seu emitente, disponibili-
zando o acesso a um serviço ou produto desenvolvido pelo seu emitente, mas não são aceites fora 
dessa rede.

Assim, o seu valor deriva unicamente do valor dos serviços ou produtos a que dão acesso. Por 
isso, haverá que ver, em cada caso, se não valerá mais a pena adquirir diretamente os serviços ou 
produtos em causa no mercado tradicional, caso estejam disponíveis.

Mas um utility token pode ter valor para um revendedor. Se os investidores tiverem a possibilidade 
de revender esses utility tokens num mercado aberto, a plataforma pode exponenciar o seu valor, 
bem como os ganhos dos seus utilizadores e investidores. Tudo dependerá do modelo de negócio 
que estiver instituído.

Os utility tokens também pretendem tipicamente, através da sua emissão, recolher fundos de in-
vestidores, os quais se destinam a custear o desenvolvimento dos produtos ou serviços que serão 
disponibilizados na plataforma em causa. O seu propósito não é a distribuição de rendimentos, 
mas a disponibilização do acesso aos produtos ou serviços que o seu emitente se propôs oferecer. 
Os rendimentos gerados serão tipicamente utilizados no desenvolvimento de atualizações dos 
serviços ou produtos a que os investidores têm acesso através da plataforma. 

3.2.2. SECURITY TOKENS

Um security token representa uma parcela de um ativo subjacente, que pode ser, por exemplo, 
uma empresa, um imóvel ou ouro, ativo esse que pode ser transacionado.

Os security tokens, também chamados de asset backed tokens são uma representação digital de 
um ativo (bem ou direito) com existência jurídica própria, sendo que por detrás do investimento 
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realizado, estará o interesse em receber rendimentos do mesmo. Os security tokens são criados e 
concebidos como investimentos e daí serem também chamados de investment tokens.

Naturalmente que se o ativo subjacente a um determinado security token for um valor mobiliário, 
na aceção do nosso Código de Valores Mobiliários, toda a regulamentação relativa a esse valor 
mobiliário será aplicável, designadamente as regras relativas à sua emissão, custódia e circulação.

Por princípio, os security tokens, sendo criptoativos, estarão protegidos criptograficamente e serão 
transacionados através de uma blockchain.

3.3. As criptomoedas

3.3.1. INTRODUÇÃO

Recordamos que já demos nota da existência de criptomoedas sem colateral (non-backed crypto-
currencies) e criptomoedas estáveis (stablecoins).

A expressão criptomoedas leva-nos de imediato a pensar em dinheiro, mais concretamente, em 
dinheiro digital.

A moeda de um país desempenha três funções (i) serve como meio de troca, que permite aos ci-
dadãos e empresas fazer ou receber os pagamentos relativos às operações ou transações em que 
sejam partes, (ii) pode ser utilizada como unidade de conta, na qual são fixados os preços de bens 
e serviços e (iii) ser uma reserva de valor, no sentido de preservar o seu valor para transações no 
futuro.

Juridicamente, uma moeda com curso legal num país terá poder liberatório, na medida em que 
permite a qualquer devedor de um valor nessa moeda, o cumprimento das obrigações de paga-
mento que lhe caibam.

Desde cedo que a emissão das moedas é uma prorrogativa soberana, apenas tendo variado do 
cunhar de moedas, para a emissão do papel-moeda, o qual devia estar coberto por reservas de 
ouro equivalentes.

Em 1971, desaparece a convertibilidade de moeda em ouro e o dinheiro passa a estar respaldado 
pelas contas (presentes e futuras) dos países que emitem a moeda.

O dinheiro torna-se assim uma expressão de confiança nas instituições e na economia de cada 
país.

Falamos então de moeda fiduciária (ou dinheiro “fiat”), já que não é convertível e o seu valor 
depende do fator confiança em quem a emitiu.

As moedas fiduciárias são constituídas pelo dinheiro físico (moedas metálicas e papel-moeda) 
emitido por um país, pelas reservas bancárias, entendidas como saldos detidos pelos bancos co-
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merciais nos bancos centrais e pelo dinheiro bancário, ou seja, os saldos que os particulares ou as 
empresas têm no sistema bancário (lato sensu) de um país.

Fica assim intuitivo concluir que grande parte do dinheiro que existe hoje em dia apenas tem re-
presentação digital, através de anotações em conta.

Tendo o exclusivo da captação de depósitos e, em alguns países, da concessão de crédito, os ban-
cos são, hoje em dia, os principais criadores de dinheiro.

3.3.2. CRIPTOMOEDAS

Stablecoins

Entre a moeda com curso legal, independentemente da sua forma ou representação, e as cripto-
moedas sem colateral (non-backed cryptocurrencies) temos as chamadas criptomoedas estáveis 
(stablecoins).

A extrema volatilidade das criptomoedas, levou alguns agentes do mercado a tentar conceber um 
criptoativo que protegesse os investidores das flutuações repentinas e/ou excessivas dos valores 
investidos nesse criptoativo. O capital levantado era assim investido pelo emitente da moeda em 
ativos que respaldavam (pelo menos parcialmente) o valor da moeda, de modo a evitar ou con-
trariar flutuações indesejadas do seu valor de mercado.

Assim, à confiança na tecnologia criptográfica que está na sua base, as stablecoins acrescentam a 
confiança nos ativos escolhidos para o respaldo do valor da criptomoeda.

Por isso, o seu valor não decorre apenas da confiança dos investidores no conceito ou projeto, 
mas também na qualidade dos ativos que respaldam essa criptomoeda.

Tradicionalmente as emissões de stablecoins (que começaram em 2014 com a Thether) têm um 
emitente devidamente identificado, ou utilizam os serviços de custodiantes licenciados, que po-
dem ser objeto de supervisão pelas entidades regulatórias.

Quanto aos ativos que, de algum modo, colateralizam a moeda, estes podem ser de diversa or-
dem ou tipo, mas principalmente fundos (na maioria das vezes) e normalmente o USD, mas tam-
bém o Euro, ou outros ativos como imóveis ou mercadorias.

Diem (ex Libra)

Em junho de 2019, o Facebook anunciou a Libra como sendo uma criptomoeda a ser lançada no 
primeiro semestre de 2020.

A Libra foi concebida para ser uma stablecoin (logo, uma criptomoeda e um criptoativo) colatera-
lizada e cumpridora de todas as exigências regulatórias.
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Pela utilização da tecnologia blockchain, era objetivo da Libra poder transferir fundos de um lado 
para o outro com a mesma facilidade e o mesmo custo com que se enviam mensagens de texto ou 
se partilha uma fotografia, assim também contribuindo para a inclusão financeira.

Na governação da Libra encontramos a Associação Libra, uma instituição sem fins lucrativos, que 
será a única entidade com o poder de criar ou destruir a Libra.

Os investidores que queiram adquirir Libra terão de a comprar com moeda fiduciária e abrir 
uma conta Libra ou uma carteira Libra (Libra wallet) num custodiante Libra ou numa plataforma 
autorizada. São estas plataformas que vendem a Libra aos investidores ou a trocam novamente 
por moeda fiduciária. O conjunto dos valores entregues para a compra da Libra formam a reserva 
Libra, que serve de colateral à moeda emitida e que é investida num cabaz de moedas fiduciárias 
e em dívida soberana de curto prazo.

A Libra não é um sistema de registo totalmente descentralizado, na medida em que a Associação 
Libra funciona como um órgão de governo central, que terá também como função a palavra final 
na confirmação e validação de transações.

Para suportar o lançamento da Libra, o Facebook criou uma filial, a Calabria, cujo objetivo era 
a criação de uma aplicação informática (App) e uma carteira digital que permitiria o desenvolvi-
mento da carteira digital baseada na Libra.

A Libra é o primeiro projeto de criptomoeda com uma autorização verdadeiramente global e, 
também por isso, não teve uma adesão entusiástica dos reguladores.

Com as críticas dos reguladores e autoridades centrais, a Libra perdeu muitos dos seus parceiros 
iniciais (por ex.: PayPal, Visa, eBay, Mastercard, Stripe, etc.) e o projeto está a ser reequacionado. 
Por outro lado, a Facebook já alterou o nome da Calabria para Novi e, no final de 2020, a Libra 
foi substituída pelo Diem.

Acreditamos que, à medida que avançam os projetos de CBDCs anteriormente referidos, estas 
novas formas de dinheiro emitidas pelos bancos centrais irão certamente merecer um tratamento 
mais favorável do que iniciativas privadas, como a Libra/Diem.

3.3.3. CRIPTOMOEDAS SEM COLATERAL (NON-BACKED CRYPTOCURRENCIES)

As criptomoedas mais divulgadas são as chamadas criptomoedas sem colateral (non-backed cryp-
tocurrencies) que, como o nome indica, são criptoativos sem qualquer respaldo de ativos que lhes 
sirvam de suporte de valor.

As criptomoedas são um subtipo das moedas digitais, que pretendem ser um instrumento de troca 
com representação digital e com recurso a tecnologias de bases de dados descentralizadas (DLTs), 
tipicamente com recurso à blockchain e que procedem ao registo das moedas detidas por cada 
investidor e das transações realizadas sobre as mesmas.
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A criptomoeda mais conhecida é a Bitcoin, criada em 2009, sendo que depois dela já existem para 
cima de 6.000 outras criptomoedas.

Uma das maiores vantagens da Bitcoin é que permite a transferência de fundos em muito pouco 
tempo e com custos muito reduzidos.

Pela utilização da blockchain, a Bitcoin consegue (i) ser descentralizada, não sendo por isso con-
trolada por uma só entidade ou autoridade, (ii) ser anónima, já que a identidade do utilizador 
se esconde atrás da sua assinatura digital e (iii) segurança nos registos, já que as transações se 
tornam irreversíveis, para efeitos de blockchain.

A aquisição de Bitcoins pode ser feita através da sua compra numa plataforma ou diretamente 
junto de outro indivíduo / entidade (transações over-the-counter). As compras através de uma pla-
taforma normalmente exigem a identificação do comprador (nome, email e telefone), o mesmo 
se passando quando o pagamento é feito com cartão de crédito ou por transferência bancária.

Uma vez comprada uma Bitcoin, no mundo Bitcoin apenas haverá um endereço Bitcoin (a chave 
pública) e uma chave privada, a qual permite o encriptar de assinaturas digitais. Sem a chave pri-
vada perde-se o acesso às Bitcoins detidas.

Torna-se assim essencial o arquivo ou conservação da chave privada, arquivo esse que pode ser 
online numa carteira digital (digital wallet) ou offline, numa carteira criada no nosso computador 
(desktop wallet), numa drive USB ou numa folha de papel.

A chave pública, ou endereço Bitcoin, é uma sequência aleatória de números e de letras que é 
uma espécie de cofre transparente; os outros podem ver o que está lá dentro, mas o seu conteúdo 
só pode ser movimentado através da chave privada.

Se um utilizador quiser enviar uma Bitcoin para outro utilizador, deverá enviar uma mensagem 
para o sistema, que deverá conter (i) a parte da transação através da qual essa Bitcoin foi enviada 
para o seu endereço Bitcoin, (ii) a quantidade de bitcoins que pretende enviar e (iii) a chave pú-
blica do destinatário.

A transação é assim divulgada na rede Bitcoin e cabe aos nós (mineiros) verificar que as chaves do 
ordenador lhe dão acesso ao(s) endereço(s) de onde provieram as Bitcoins que pretende remeter.

A “mineração” é realizada por blocos e não por transações individuais e requer um esforço com-
putacional muito elevado, já que exige a resolução de puzzles computacionais muito difíceis para 
se descobrir um novo bloco, que depois é adicionado à cadeia de blocos, o que permite ao mi-
neiro ser recompensado com algumas Bitcoins. E é esse o incentivo dos mineiros, para o esforço 
computacional que têm de desenvolver.

No sistema Bitcoin, o mecanismo a que se recorre para evitar a dupla utilização (double spend) 
usa uma função (o hash), que é um algoritmo (Proof of Work ou PoW) que transforma um grande 
número de informações numa sequência numérica hexadecimal de tamanho fixo. O hash de um 
bloco é uma espécie de impressão digital desse bloco. Só quando o mineiro encontrar o hash 
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correto é que ganha o direito a adicionar um novo bloco à rede, após o que os outros nós da rede 
irão atualizar as suas blockchain, acrescentando o bloco que acabou de ser criado.

E isso conclui a transação dessa(s) Bitcoin(s).

4. Algumas breves considerações jurídicas a propósito 
de criptoativos

4.1. Perspetiva privada

Numa perspetiva civilista, um criptoativo será uma coisa, na medida em que pode ser objeto de 
relações jurídicas (art. 202º Código Civil), móvel (art. 205º Código Civil) e tipicamente fungível 
(art. 207º Código Civil).

À data de hoje, entendemos que um criptoativo estará sempre consubstanciado numa anotação 
em conta, tipicamente, num ledger.

O livro-razão é criado pelo emissor do criptoativo, sendo que depois o mesmo pode evoluir para 
um modelo centralizado (ex.: a Diem) ou para um modelo descentralizado (a Bitcoin).

Esses registos ou anotações em conta estarão tipicamente incorporados num token, que os repre-
senta, mas que não se confundem com o direito (ou coisa) subjacente.

O token acaba por ser uma espécie de ficção jurídica, na medida em que se pode confundir com o 
direito que “vive” nele, tal como, de certo modo, acontece com os títulos de mercadorias.

Ainda que o token nos dê acesso ao direito nele representado, por exemplo a ação de uma socie-
dade, não se deve confundir com o ativo subjacente. Mas convém reter que haverá situações em 
que só através do token se conseguirá ter acesso ao direito ou ativo subjacente.

O token é a representação digital de um direito com conteúdo patrimonial sobre uma coisa, por 
exemplo um imóvel, ou sobre um direito, por exemplo o direito à prestação de um serviço. O 
token pode ainda representar um direito com caráter pecuniário sobre o emissor quando esteja 
presente a possibilidade da sua troca por moeda com curso legal. Naturalmente que o token pode, 
por fim, representar uma combinação destes diferentes tipos de direitos.

Acompanhando outros autores, cremos que se deverá distinguir o processo de criação e subscri-
ção de um token, do processo de representação digital do ativo subjacente nesse token.

O negócio jurídico relativo à criação do token é determinado pelo direito que se pretende criar. 
Assim, se o direito que esteja representado no token respeita ao domínio dos instrumentos finan-
ceiros ou dos valores mobiliários, pois serão estas as normas a que se deve atender aquando da 
criação do direito em causa. O mesmo se diga se o direito em causa tiver uma natureza societária, 
dinheiro eletrónico, etc.
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Em cada um destes casos, há que prestar sempre atenção a todo o conjunto de normas vigentes 
ou aplicáveis nas áreas do direito em causa, bem como àquelas normas que, de algum modo, 
sejam transversais ao nosso ordenamento jurídico, como a proteção dos dados privados, a defesa 
do consumidor e o branqueamento de capitais.

Mas o próprio processo de criação de direitos, digitalmente representados, não pode alhear-se 
das normas imperativas relativas a esse tipo específico de direitos. Estamos a pensar, por exemplo, 
na impossibilidade de criação de outros direitos reais para além dos que já constam da lei (cfr. art. 
1306º Código Civil - «Numerus clausus») (sem prejuízo das discussões doutrinárias à volta desta 
taxatividade de direitos reais).

Assim, no momento da criação de um direito que se pretenda vir a ser digitalmente representado 
por um token, há que ver se o direito estabelecido permite a criação desse direito e em que con-
dições o mesmo poderá ser exercido e reconhecido pelas normas que o regulam, sob pena de 
se estar a criar uma representação digital de um direito meramente virtual ou de um não-direito.

Por exemplo, face ao direito atualmente instituído, não se vê como se poderiam criar tokens 
que representassem direitos sociais numa sociedade anónima portuguesa que não respeitassem 
integralmente o processo de criação desses direitos, quando o mesmo está perfeitamente estabe-
lecido na lei. E se o token pretendesse criar um direito de cariz societário não seguindo esse pro-
cesso estabelecido na lei, a eficácia desse direito ficaria altamente comprometida, já que não seria 
oponível “erga omnes” (e talvez até mesmo em relação ao criador do token – tudo dependeria 
do “direito” em causa). Mas, por exemplo, já nada impede a criação de tokens que representas-
sem direitos de expressão económica derivados da expetativa de rendimentos das ações de uma 
sociedade.

No negócio jurídico relativo à representação digital do ativo no token, cabe ao emitente determi-
nar, sempre que as mesmas não sejam impostas na lei, as regras a que obedece a representação 
digital dos ativos subjacentes e a que regras vai obedecer a transmissão e negociação dos mesmos.

Naturalmente, sempre que o ativo tiver um perfil financeiro e, como tal, deva obedecer a um de-
terminado normativo, essas regras estarão fixadas antecipadamente. 

Por uma declaração de vontade, o emitente determina, se não o conteúdo do direito a represen-
tar digitalmente, pelo menos que direitos serão objeto de representação digital, eventualmente, 
no que consistem esses direitos, quantos tokens serão emitidos, a data de emissão, o preço de 
subscrição, os termos e condições de subscrição, as condições de resgate ou reembolso, qual a 
tecnologia utilizada para o registo do direito (blockchain ou outra), como e onde se comercializam 
os tokens emitidos, direito aplicável à emissão (que pode ser diferente do direito aplicável ao ativo 
subjacente) e toda a demais panóplia de regras aplicáveis (sistemas de votos, etc.) em função do 
ativo subjacente e/ou do direito representado digitalmente.

Naturalmente que a legitimidade e capacidade do emitente e a validade da forma de declaração 
negocial e do seu conteúdo, serão aferidas pelo direito aplicável à emissão e ao ativo subjacente.
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Na medida em que o token permite ou determina que resulte do registo (ledger) relativo a essa 
emissão quem é o titular desse token, esse mesmo token vai também servir de prova do direito do 
seu titular, o que confere ao token um efeito legitimador. Esse efeito é normalmente acionado pe-
las chaves (pública e privada) que estão na posse do investidor/titular. Contudo, há que sublinhar 
que os assentos dos registos de uma DLT têm um efeito legitimador e probatório de um simples 
documento particular (cfr. os artigos 362º e 373º do Código Civil e o nº 5 do artigo 3º do Decre-
to-Lei n.º 290-D/99, que aprova o regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura di-
gital, o qual dispõe que: O valor probatório dos documentos electrónicos aos quais não seja aposta 
uma assinatura digital certificada por uma entidade credenciada e com os requisitos previstos neste 
diploma é apreciado nos termos gerais de direito.).

Se recordarmos o processo de criação dos blocos e da confirmação/validação de cada transação 
(cfr. § 2 supra), ficam evidentes as dificuldades em responder a temas relativos à aplicação das 
regras sobre proposta contratual e aceitação, da capacidade dos intervenientes, do momento 
da conclusão do negócio, da aplicação das regras sobre o erro, de temas relativos à prova, do 
incumprimento (nomeadamente nos casos dos utility tokens), da titularidade ou propriedade (a 
sua prova e o seu exercício, incluindo reclamação ou reivindicação junto de terceiros), do exer-
cício judicial de todos estes direitos, de proteção dos credores dos investidores (como se faz uma 
penhora?).

Como é por demais evidente, todos estes temas têm de ter um enquadramento jurídico próprio, 
que tanto pode ser o aplicável a todos os outros negócios realizados no mundo não digital, como 
pode ter especificidades próprias do mundo digital.

4.2. Perspetiva pública

Os criptoativos levantam várias questões no que concerne à sua regulação, cada uma delas a jus-
tificar um estudo próprio, mas que nesta sede nos limitaremos a enunciar.

O desafio regulatório é imenso. Na verdade, sendo os criptoativos realidades digitais, a sua con-
ceção radica em fenómenos como (i) o imediatismo, no sentido de se pretender prescindir de in-
termediários, (ii) a transnacionalidade ou universalidade, na medida em que podem ser subscritos 
e transacionados a partir de qualquer ponto do globo e, em muitos casos, (iii) a desregulação, 
já que, com exceção dos casos em que os criptoativos são claramente classificados como valores 
mobiliários ou produtos financeiros, tendencionalmente os seus criadores não estão muito foca-
dos ou preocupados com o enquadramento jurídico das diversas componentes de cada transação 
ou negócio jurídico, o que leva a uma (quase total) ausência de um tratamento jurídico adequado 
a cada situação. Assim, esse tratamento jurídico adequado só poderá existir se o criptoativo for, 
ou puder ser, classificado como ativo financeiro, uma modalidade de e-money, ou qualquer outro 
tipo de ativo cujo nascimento e vida esteja coberta por uma legislação específica.

Para os demais criptoativos, há que dissecar o modelo de negócio para se apreender que partes 
ou matérias devem merecer uma tutela jurídica condigna.
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Tipicamente assistimos (para além dos criadores dos criptoativos) à intervenção das platafor-
mas de troca ou de compra e venda desses ativos – as chamadas “exchanges”, mas também à 
intervenção das empresas que de alguma forma colaboram ou assistem na emissão, colocação e 
circulação dos ativos e dos tokens (empresas de custódia e depósito dos tokens, de compensação 
e liquidação de tokens, e da avaliação e registo dos mesmos).

Haverá que pensar se não será esta a “porta de entrada” do legislador / regulador neste mundo 
digital, pois que se é verdade que o objetivo primeiro que preside à criação de criptoativos é o seu 
imediatismo (dispensa de intermediários), a verdade é que (i) em muitos casos a subscrição ou 
aquisição dos criptoativos deve começar por uma operação de transferência a partir de uma conta 
de depósito de dinheiro “fiat” numa instituição de crédito regulada e, (ii) acresce que a participa-
ção nestas operações das empresas que operam as plataformas e das empresas que fornecem os 
serviços de custódia, liquidação e depósito de tokens, podem permitir alguma visibilidade e tangi-
bilidade do lado dos agentes destes mercados e, por aí, introduzir uma maior dignidade jurídica 
a todas estas realidades.

Será uma tarefa incessante e altamente consumidora de serviços e recursos, pois que haverá que 
monitorizar constantemente os agentes do mercado, os respetivos produtos e modelos de negó-
cio, para se detetar onde haverá um défice de regulação e/ou de prestação jurídica adequada para 
todos esses agentes do mercado, em particular, os investidores ou utilizadores.

O objetivo nunca poderá ser o de limitar, constranger ou dificultar o aparecimento de novos 
produtos ou tecnologias no mundo digital, mas tão só o de dar a todos esses desenvolvimentos 
um enquadramento jurídico adequado que proteja todos os stakeholders: investidores, emitentes, 
prestadores de serviços, utilizadores, autoridades públicas e a própria economia de cada país.

Mas não nos deixemos iludir: a indústria dos criptoativos tem vivido anos de uma liberdade de-
senfreada e irá reagir a toda e qualquer tentativa de “formatação” dos seus produtos, serviços e 
modelos de negócio. Por isso, o desafio tem de ser sentido e vivido por todos os países, eventual-
mente com sanções sérias para quem persistir em viver fora dos enquadramentos que vierem a 
ser fixados, para que os “buracos negros” do edifício legal não sejam perniciosamente explorados 
por agentes menos escrupulosos e para que não se assista a um “legis shopping” desequilibrante. 

Só com a colaboração de todos os países se podem ultrapassar as dificuldades regulatórias que 
decorram da transnacionalidade e volatilidade geográfica do fenómeno dos criptoativos, onde 
cada interveniente pode estar localizado num país ou ambiente muito diversos, ou não ser sequer 
capaz de ser encontrável.

Sobre os legisladores recai o ónus de encontrarem soluções juridicamente viáveis para que o 
mundo digital em geral e dos criptoativos em especial não se transforme num mundo totalmente 
desregulado, mas antes ao qual continuam a ser aplicáveis as normas em vigor em matéria de 
proteção de dados, de proteção do consumidor/investidor, de branqueamento de capitais (e todos 
sabemos a importância que este tema tem no mundo dos criptoativos), da regulação dos serviços 
financeiros, de ciber-segurança, de fiscalidade, da insolvência, etc. 
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É verdade que já alguma coisa foi feita, nomeadamente no tema do branqueamento de capitais, 
mas todavia há um enorme trabalho pela frente, sendo que a conciliação de interesses e posições 
dos diversos Estados poderá vir a ser uma das maiores barreiras a que teremos de fazer face.

Temos ainda por verdades axiomáticas que, todas as tentativas de regulação destas matérias não 
podem ser entraves aos desenvolvimentos tecnológicos que irão surgir, bem pelo contrário, de-
vem acompanhar esses desenvolvimentos e que, para que esse exercício possa ter sucesso, os 
legisladores terão de ter sempre uma mente aberta que pode passar, inclusive, pela criação de 
novos conceitos técnico-jurídicos e novos paradigmas legais.

O MiCA, que vamos ver já de seguida, é a primeira tentativa de resposta holística por parte do 
legislador europeu e, como tal merece ser visto com atenção e acarinhado.

5. O MiCA

5.1. Introdução

No dia 24.9.2020 foi publicado pela Comissão Europeia uma Proposta de Regulamento do Parla-
mento Europeu e do Conselho, relativa aos mercados de criptoativos, que ficou conhecida como 
MiCA (Markets in Crypto-Assets).

O MiCA é a primeira tentativa séria de regular de um modo abrangente o mercado dos criptoati-
vos e, só por isso, deve ser saudada.

Nesta parte do nosso texto vamo-nos dedicar exclusivamente ao MiCA, sendo que o objetivo é 
transmitir uma ideia, genérica é certo, por um lado, das matérias que há para regular nestes mer-
cados e, por outro lado, que soluções ou regras devemos esperar relativamente a tais matérias.

Com efeito, os criptoativos não são, na sua maioria, abrangidos pelo âmbito de aplicação da le-
gislação relativa aos serviços financeiros a nível da UE, pelo que não estão sujeitos às disposições 
sobre a proteção dos consumidores e dos investidores ou sobre a integridade do mercado, entre 
outras, embora suscitem riscos a esse nível. Por outro lado, vários Estados-Membros promulgaram 
já legislação relacionada com os criptoativos, o que tem levado a uma fragmentação do mercado.

Assim, e face a tentativas parcelares de alguns Estados-Membros de regularem as matérias relati-
vas aos criptoativos e ao risco daí decorrente de um mercado único fragmentado e a funcionar a 
diferentes velocidades, a Comissão veio apresentar um conjunto de soluções com o objetivo de as 
mesmas se  poderem impor e aplicar do mesmo modo em qualquer Estado-Membro.

Daí o recurso à figura do Regulamento que, como é sabido, não requer transposição para as or-
dens jurídicas de cada país, aplicando-se diretamente em todos eles.

Deste modo, empresas e investidores sabem que o quadro jurídico em que atuam é uniforme em 
todos os países.  
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Vamos levar-vos a uma visita guiada ao MiCA, tentando apresentar as suas notas mais distintivas 
e estruturantes.

OS OBJETIVOS DO MICA

O MiCA tem quatro grandes objetivos:

i. O primeiro objetivo diz respeito à segurança jurídica. Para que os mercados de crip-
toativos se desenvolvam na UE, é necessário um quadro jurídico sólido, que defina cla-
ramente o tratamento regulamentar de todos os criptoativos não abrangidos pela atual 
legislação em matéria de serviços financeiros.

ii. O segundo objetivo consiste em apoiar a inovação. Para promover o desenvolvimento 
dos criptoativos e a utilização mais generalizada da DLT, é necessário implementar um 
quadro seguro e proporcionado a fim de apoiar e inovação e a concorrência leal.

iii. O terceiro objetivo passa por incorporar níveis adequados de integridade do mer-
cado e de proteção dos consumidores e investidores, uma vez que os criptoativos não 
abrangidos pela atual legislação em matéria de serviços financeiros acarretam muitos dos 
riscos que também se colocam com os instrumentos financeiros mais habituais.

iv. O quarto objetivo consiste em assegurar a estabilidade financeira. Os criptoativos es-
tão em constante evolução. Embora o âmbito e a utilização de alguns sejam bastante limi-
tados, outros, como a categoria emergente de «criptomoedas estáveis», são passíveis de se 
tornarem amplamente utilizados e sistémicos. O MiCA pretende incluir salvaguardas para 
dar resposta aos potenciais riscos que as «criptomoedas estáveis» podem acarretar para a 
estabilidade financeira e para uma política monetária harmoniosa.

Convém contudo reter que o MiCA não esgota o tema dos criptoativos e das DLTs, havendo que ter 
presente a existência de outras iniciativas das autoridades europeias (e nacionais).

Em termos sistemáticos, o MiCA (que tem um total de 126 artigos) seguiu a seguinte estrutura:

A. Título I - Objeto, âmbito de aplicação e definições (artigos 1º a 3º) – este Título escla-
rece o que o MiCA vem regular, a quem ou a quê se aplicam (ou não se aplicam) as regras 
dele constantes e contém um conjunto de definições (28).

B. Título II - Criptoativos que não sejam criptofichas referenciadas a ativos ou cripto-
fichas de moeda eletrónica (artigos 4º a 14º) - este Título regula a emissão e a nego-
ciação numa plataforma destes criptoativos.

C. Título III - Criptofichas referenciadas a ativos (artigos 15º a 42º) - este Título regula a 
emissão e a negociação numa plataforma de criptofichas referenciadas a ativos, incluindo 
as regras relativas às autorizações para a sua emissão, aos mecanismos de governação 
dos emitentes, à reserva e custódia de ativos, à aquisição dos emitentes e às emissões de 
criptofichas referenciadas a ativos significativas.
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D. Título IV: Criptofichas de moeda eletrónica (artigos 43º a 52º) - este Título vem fixar 
as particularidades a que devem obedecer a emissão e a negociação numa plataforma de 
criptofichas de moeda eletrónica, incluindo as criptofichas de moeda eletrónica significa-
tivas.

E. Título V: Autorização e condições de funcionamento para prestadores de serviços de 
criptoativos (artigos 53º a 75º) – o Título V regula (i) a autorização dos prestadores de 
serviços de criptoativos, (ii) as obrigações a que os mesmos estão sujeitos na sua atividade, 
(iii) e as condições para a aquisição de prestadores de serviços de criptoativos. 

F. Título VI: Prevenção dos abusos de mercado ligados a criptoativos (artigos 76º a 
80º) – neste Título esclarece-se o que se entende por abusos do mercado (abuso de in-
formação privilegiada e manipulação de mercado) e proíbem-se todas as condutas que 
possam levar a tal.

G. Título VII: Autoridades competentes, EBA e ESMA (artigos 81º a 120º) - neste Título 
esclarecem-se as competências das diversas autoridades competentes e como as mesmas 
devem articular os seus comportamentos e atuações.

H. Título VIII: Atos delegados e atos de execução (artigo 121º).

I. Título IX: Disposições transitórias e finais (artigos 122º a 126º).

Não nos é possível, por limitação de espaço, abordar todos os capítulos do MiCA, pelo que optá-
mos por nos concentrar nas matérias relativas aos Títulos I a V.

5.2. Título I - Objeto, âmbito de aplicação e definições (artigos 1º a 3º)

Este Título esclarece o que o MiCA vem regular, a quem ou a quê se aplicam (ou não se aplicam) 
as regras dele constantes e contém um conjunto vasto de definições (28).

Assim, logo no seu artigo 1º, o MiCA informa que vem estabelecer requisitos uniformes no que diz 
respeito às seguintes matérias: 

i. Requisitos de transparência e divulgação para a emissão e admissão à negociação de crip-
toativos; 

ii. Autorização e supervisão de prestadores de serviços de criptoativos, emitentes de criptofi-
chas referenciadas a ativos e emitentes de criptofichas de moeda eletrónica; 

iii. Operação, organização e governação dos emitentes de criptofichas referenciadas a ativos, 
emitentes de criptofichas de moeda eletrónica e prestadores de serviços de criptoativos; 

iv. Regras de proteção do consumidor no que respeita à emissão, negociação, troca e custó-
dia de criptoativos; 
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v. Medidas de prevenção de abusos de mercado destinadas a assegurar a integridade dos 
mercados de criptoativos. 

O artigo 2º, por um lado, fixa um âmbito subjetivo de aplicação positivo (todas as pessoas que 
emitem criptoativos ou prestam serviços de criptoativos na União) e outro negativo (BCE e ban-
cos centrais nacionais, BEI, empresas de seguros, liquidatários e administradores de insolvência, 
prestadores de serviços de criptoativos intra-grupo, Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e 
Mecanismo Europeu de Estabilidade e organizações internacionais públicas) e, por outro lado, 
estabelece a sua não aplicação a criptoativos que sejam comparáveis aos seguintes produtos: ins-
trumentos financeiros (na aceção da Diretiva 2014/65/UE), moeda eletrónica (na aceção da Direti-
va 2009/110/CE), depósitos (na aceção da Diretiva 2014/49/UE), depósitos estruturados (na aceção 
da Diretiva 2014/65/UE) e ativos titularizados (na aceção do Regulamento (UE) n.º 2017/2402), já 
que, quando tal acontecer, serão essas as normas a aplicar, em primeira mão, a esses criptoativos. 

O terceiro e último artigo deste Título I, traz-nos uma série de definições (28), das quais nos per-
mitimos destacar as seguintes:

A. «Tecnologia de registo distribuído» ou «DLT», um tipo de tecnologia que permite o registo 
distribuído de dados cifrados; 

B. «Criptoativo», uma representação digital de valor ou de direitos que pode ser transferida 
e armazenada eletronicamente, recorrendo à tecnologia de registo distribuído ou a outra 
tecnologia semelhante; 

C. «Criptoficha referenciada a ativos», um tipo de criptoativo que procura manter um valor 
estável por referência ao valor de várias moedas fiduciárias com curso legal, uma ou várias 
mercadorias ou um ou vários criptoativos, ou a uma combinação desses tipos de ativos; 

D. «Criptoficha de moeda eletrónica», um tipo de criptoativo cujo objetivo principal é ser uti-
lizado como meio de troca e que procura manter um valor estável por referência ao valor 
de uma moeda fiduciária com curso legal; 

E. «Criptoficha de consumo», um tipo de criptoativo destinado a fornecer acesso digital a um 
bem ou serviço, disponível através da DLT, e aceite apenas pelo emitente dessa criptoficha; 

F. «Emitente de criptoativos», uma pessoa jurídica que oferece ao público qualquer tipo de 
criptoativos ou procura obter a admissão de tais criptoativos numa plataforma de nego-
ciação de criptoativos; 

G. «Serviço de criptoativo», qualquer um dos serviços e atividades enumerados abaixo, rela-
cionados com qualquer criptoativo: 

• Custódia e administração de criptoativos por conta de terceiros; 

• Operação de uma plataforma de negociação de criptoativos; 
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• Troca de criptoativos por moeda fiduciária com curso legal; 

• Troca de criptoativos por outros criptoativos; 

• Execução de ordens relativas a criptoativos em nome de terceiros; 

• Colocação de criptoativos; 

• Receção e transmissão de ordens relativas a criptoativos em nome de terceiros; 

• Aconselhamento em matéria de criptoativos; 

H. «Custódia e administração de criptoativos por conta de terceiros», a conservação ou con-
trolo, por conta de terceiros, de criptoativos ou dos meios de acesso a esses criptoativos, 
quando aplicável sob a forma de chaves criptográficas privadas; 

I. «Operação de plataformas de negociação de criptoativos», a gestão de uma ou mais pla-
taformas de negociação de criptoativos, nas quais vários interesses de compra e venda de 
criptoativos de terceiros podem interagir resultando num contrato com vista à troca de um 
criptoativo por outro ou de um criptoativo por moeda fiduciária com curso legal; 

J. «Colocação de criptoativos», a comercialização de criptoativos recém-emitidos ou de crip-
toativos já emitidos mas não admitidos à negociação numa plataforma de negociação 
de criptoativos, destinada a determinados compradores e que não pressupõe uma oferta 
pública ou uma oferta aos detentores existentes dos criptoativos; 

K. «Prestação de aconselhamento sobre criptoativos», consiste em oferecer, apresentar ou 
concordar em apresentar recomendações personalizadas ou específicas a um terceiro, a 
pedido do terceiro ou por iniciativa do prestador de serviços de criptoativos que presta o 
aconselhamento, sobre a aquisição ou a venda de um ou mais criptoativos, ou a utilização 
de serviços de criptoativos; 

L. «Órgão de administração», o órgão de um emissor de criptoativos, ou de um prestador 
de serviços de criptoativos, nomeado de acordo com o direito nacional, com poderes para 
estabelecer a estratégia, os objetivos e a orientação geral da entidade e que supervisiona 
e acompanha a tomada de decisões em matéria de gestão e inclui as pessoas que dirigem 
efetivamente as atividades da entidade; 

M. «Ativos de reserva», o cabaz de moedas fiduciárias com curso legal, mercadorias ou crip-
toativos que garante o valor das criptofichas referenciadas a ativos, ou o investimento 
desses ativos. 
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5.3. Título II - Criptoativos que não sejam criptofichas referenciadas a ativos 
ou criptofichas de moeda eletrónica (artigos 4º a 14º)

Este Título regula a emissão e a negociação numa plataforma destes criptoativos. 

Convém ter presente que neste Título II estamos a lidar com todos os criptoativos que não sejam 
criptofichas referenciadas a ativos ou criptofichas de moeda eletrónica – trata-se assim de uma 
categoria de criptoativos residual, definida por exclusão, mas que nem por isso deve ser subesti-
mada em termos de importância e dos volumes que pode significar.

O artigo 4º esclarece-nos sobre quais as condições prévias para que estes criptoativos possam ser 
emitidos e/ou admitidos numa plataforma de negociação de criptoativos. 

Assim temos como condições que:

i. o emitente seja uma pessoa jurídica (singular ou coletiva) que

• atue com honestidade, equidade e profissionalismo; 

• comunique com os detentores de ativos com criptoativos de forma equitativa, clara e 
sem induzir em erro; 

• previna, identifique, gira e divulgue quaisquer conflitos de interesse que possam surgir; 

• mantenha todos os seus sistemas e protocolos de acesso de segurança de acordo com as 
normas aplicáveis da União. 

ii. tenha sido elaborado um livro branco relativamente a esses criptoativos, o qual deverá ter 
sido notificado às autoridades competentes e publicado.

Como sempre há exceções relativamente a estas exigências, as quais não se aplicam em diversas 
situações, das quais destacamos: 

A. criptoativos serem oferecidos gratuitamente; 

B. Os criptoativos serem únicos e não fungíveis com outros criptoativos; 

C. Os criptoativos serem oferecidos a menos de 150 pessoas singulares ou coletivas por Esta-
do-Membro, quando essas pessoas atuam por conta própria; 

D. O valor total de uma oferta pública de criptoativos na União não exceda, ao longo de um 
período de 12 meses, 1 000 000 EUR, ou o montante equivalente noutra moeda ou em 
criptoativos; 

E. A oferta pública de criptoativos se destine exclusivamente a investidores qualificados e os 
criptoativos só possam ser detidos por esses investidores qualificados. 
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Como vimos, uma das condições para a emissão de criptoativos que não sejam criptofichas refe-
renciadas a ativos ou criptofichas de moeda eletrónica é a elaboração de um livro branco sobre os 
criptoativos que se pretendem emitir.

Sublinhe-se desde já que a existência de um livro branco vai ser uma exigência transversal a todos 
os criptoativos, apenas variando um pouco o seu conteúdo.

Nos termos do artigo 5º, o livro branco sobre criptoativos, deve incluir as seguintes informações, 
que devem ser devem ser corretas, claras e não suscetíveis de induzir em erro: 

A. Uma descrição detalhada do emitente e uma apresentação dos principais participantes 
envolvidos na conceção e no desenvolvimento do projeto; 

B. Uma descrição circunstanciada do projeto do emitente, do tipo de criptoativo a oferecer 
ao público ou cuja admissão à negociação é solicitada, das razões subjacentes à oferta dos 
criptoativos ao público ou ao pedido de admissão à negociação e da utilização prevista da 
moeda fiduciária ou outros criptoativos obtidos por meio da oferta pública; 

C. Uma descrição circunstanciada das características da oferta pública, nomeadamente o nú-
mero de criptoativos a emitir ou para os quais se pretende a admissão à negociação, o 
preço de emissão dos criptoativos e os termos e condições de subscrição; 

D. Uma descrição circunstanciada dos direitos e obrigações inerentes aos criptoativos e dos 
procedimentos e condições de exercício desses direitos; 

E. Informações sobre a tecnologia subjacente e as normas aplicadas pelo emitente de cripto-
fichas de moeda eletrónica que permitem a detenção, o armazenamento e a transferência 
desses criptoativos; 

F. Uma descrição circunstanciada dos riscos relativos ao emitente dos criptoativos, aos crip-
toativos, à oferta pública dos criptoativos e à implementação do projeto; 

G. Os elementos de divulgação especificados no Anexo I do MiCA e que cobrem as matérias 
de (i) informação geral sobre o emitente, (ii) informação sobre o projeto, (iii) informação 
sobre a oferta ao público do criptoativo ou da sua admissão à negociação numa plata-
forma de negociação de criptoativos, (iv) direitos e obrigações inerentes ao criptoativo, 
(v) informação sobre a tecnologia tecnologia que está na base do criptoativo e (vi) riscos 
relativos ao emitente, à oferta, ao criptoativo, à implementação do projeto e à tecnologia 
utilizada;

H. Uma declaração clara e inequívoca no sentido de que: 

• Os criptoativos podem perder parcial ou totalmente o seu valor; 

• Os criptoativos podem não ser sempre transferíveis; 

• Os criptoativos podem não ser líquidos; 
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I. Nos casos em que a oferta pública diga respeito a criptofichas de consumo, essas criptofi-
chas de consumo não podem ser trocadas pelo bem ou serviço prometido no livro branco 
sobre criptoativos, especialmente em caso de falha ou interrupção do projeto;

J. Deve ainda conter a seguinte declaração: «O emitente dos criptoativos é o único respon-
sável pelo conteúdo do presente livro branco sobre criptoativos. O presente livro branco 
sobre criptoativos não foi revisto ou aprovado por nenhuma autoridade competente de 
nenhum Estado-Membro da União Europeia»; e,

K. Não deve conter quaisquer afirmações sobre o valor futuro dos criptoativos, para além 
da declaração referida supra na alínea (h), exceto se o emitente desses criptoativos puder 
garantir esse valor futuro.

O livro branco deve ainda incluir um resumo que, de forma sucinta e numa linguagem não téc-
nica, forneça informações essenciais sobre a oferta pública de criptoativos ou sobre a pretendida 
admissão de criptoativos à negociação numa plataforma de negociação de criptoativos e, em 
especial, sobre os elementos essenciais dos criptoativos em causa. O formato e o conteúdo do 
resumo do livro branco sobre criptoativos devem prestar, conjuntamente com o livro branco sobre 
criptoativos, informação apropriada sobre os elementos essenciais dos criptoativos em questão, 
para permitir que os potenciais compradores dos criptoativos tomem uma decisão informada. O 
resumo deve também conter uma advertência no sentido de que: 

• Deve ser entendido como uma introdução ao livro branco sobre criptoativos; 

• O potencial comprador deve basear qualquer decisão de compra de um criptoativo no 
conteúdo da totalidade do livro branco sobre criptoativos; 

• A oferta pública de criptoativos não constitui uma oferta ou solicitação de venda de instru-
mentos financeiros e qualquer oferta ou solicitação de venda de instrumentos financeiros 
só pode ser feita através de um prospeto ou outros documentos de oferta nos termos do 
direito nacional; 

• O livro branco sobre criptoativos não constitui um prospeto na aceção do Regulamen-
to (UE) 2017/1129 ou outro documento de oferta nos termos da legislação da União ou 
do direito nacional. 

Por seu turno, as comunicações comerciais relativas a uma oferta pública de criptoativos devem 
cumprir todas as seguintes condições: 

• Devem ser claramente identificadas como tal; 

• As informações nelas incluídas devem ser corretas, claras e não suscetíveis de induzir em 
erro e devem ser coerentes com a informação do livro branco sobre criptoativos; 

• Devem mencionam claramente que foi publicado um livro branco sobre criptoativos e 
indicar o endereço do sítio Web do emitente dos criptoativos em questão. 
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Tanto o livro branco, como as comunicações comerciais, não estão sujeitos a aprovação prévia 
pelas autoridades competentes, mas devem ser-lhes notificados pelo menos 20 dias úteis antes da 
publicação do livro branco.

A notificação do livro branco deve explicar por que razões o criptoativo não deve ser considerado 
como (i) um instrumento financeiro, (ii) uma moeda eletrónica, (iii) um depósito ou (iv) um de-
pósito estruturado. 

De notar também que tanto o livro branco, como as comunicações comerciais, devem ser publica-
dos no sítio Web do emitente e aí permanecer disponíveis.

Após a publicação do livro branco sobre criptoativos, os emitentes podem oferecer os seus crip-
toativos em toda a União e solicitar a sua admissão à negociação numa plataforma de negociação 
de criptoativos.

Os consumidores dispõem de um prazo de 14 dias de calendário para exercer o direito de retra-
tação do acordo de compra desses criptoativos sem incorrer em qualquer custo e sem precisar 
de indicar os motivos. O período de retratação tem início no dia em que o consumidor deu o seu 
acordo para a compra desses criptoativos.

Contudo, 

i. o direito de retratação não se aplica caso os criptoativos sejam admitidos à negociação 
numa plataforma de negociação de criptoativos; e, 

ii. caso os emitentes de criptoativos tenham fixado um prazo para a oferta pública desses 
criptoativos, o direito de retratação não pode ser exercido após o termo do período de 
subscrição.

Os emitentes de criptoativos devem: 

A. atuar com honestidade, equidade e profissionalismo; 

B. comunicar com os detentores de ativos com criptoativos de forma equitativa, clara e sem 
induzir em erro; 

C. prevenir, identificar, gerir e divulgar quaisquer conflitos de interesse que possam surgir; 

D. manter todos os seus sistemas e protocolos de acesso de segurança de acordo com as 
normas aplicáveis da União;

E. atuar no melhor interesse dos detentores desses criptoativos e tratar os mesmos de forma 
equitativa, exceto se qualquer tratamento preferencial for divulgado no livro branco sobre 
criptoativos e, quando aplicável, nas comunicações comerciais. 
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Caso um emitente de criptoativos, ou o seu órgão de administração, infrinjam as normas através 
da inclusão de informações que não são completas, corretas ou claras ou da inclusão de infor-
mações suscetíveis de induzir em erro no seu livro branco sobre criptoativos ou num livro branco 
sobre criptoativos alterado, o detentor dos criptoativos pode exigir uma indemnização a esse emi-
tente de criptoativos, ou ao seu órgão de administração, pelos danos causados por essa infração. 

As exclusões da responsabilidade civil são juridicamente ineficazes. 

Em todo o caso, cabe aos detentores de criptoativos apresentar provas que indiquem que o emi-
tente de criptoativos infringiu as normas relativas à emissão desses criptoativos e que essa infração 
teve um impacto na sua decisão de compra, venda ou troca dos referidos criptoativos, o que não 
será certamente uma tarefa fácil. 

5.4. Título III - Criptofichas referenciadas a ativos (artigos 15º a 42º)

Este Título regula a emissão e a negociação numa plataforma, de criptofichas referenciadas a 
ativos, incluindo as regras relativas às autorizações para a sua emissão, aos mecanismos de gover-
nação dos emitentes, à reserva e custódia de ativos, à aquisição dos emitentes e às emissões de 
criptofichas referenciadas a ativos significativas.

Como já demos nota, estes criptoativos procuram manter um valor estável por referência ao valor 
de várias moedas fiduciárias com curso legal, uma ou várias mercadorias ou um ou vários criptoa-
tivos, ou a uma combinação desses tipos de ativos. Com a estabilização do seu valor, essas crip-
tofichas referenciadas a ativos visam frequentemente uma utilização pelos seus detentores como 
meio de pagamento para adquirir bens e serviços e como reserva de valor.

Uma vez que há regras relativas à emissão destes criptoativos que são iguais ou similares às regras 
aplicáveis à categoria anterior, vamos tentar sublinhar as principais diferenças de regime.

A primeira diferença diz respeito à autorização: nos criptoativos que não sejam criptofichas refe-
renciadas a ativos ou criptofichas de moeda eletrónica a autorização está focada no livro branco 
e seu conteúdo, já nas criptofichas referenciadas a ativos a autorização vira-se para o emitente.

A autorização não será necessária, mantendo-se embora a obrigação de elaboração de um livro 
branco, se:

i. ao longo de um período de 12 meses, o montante médio pendente das criptofichas refe-
renciadas a ativos não exceda 5 000 000 EUR, ou o montante equivalente noutra moeda; 

ii. a oferta pública das criptofichas referenciadas a ativos seja exclusivamente dirigida a in-
vestidores qualificados e as criptofichas referenciadas a ativos só possam ser detidas por 
esses investidores qualificados. 

De destacar que tanto a autorização concedida pela autoridade competente a um emitente para 
a emissão de criptofichas referenciadas a ativos, como a aprovação do respetivo livro branco, são 
válidas para toda a União.
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Para se perceber o detalhe do processo de autorização de emissão de criptofichas referenciadas a 
ativos, indicamos de seguida alguns dos elementos que são necessários para instruir esse pedido 
de autorização:

A. um programa de atividades que indique o modelo de negócios que o emitente requerente 
tenciona seguir; 

B. um parecer jurídico no sentido de que as criptofichas referenciadas a ativos não são ele-
gíveis como instrumentos financeiros, moeda eletrónica, depósitos ou depósitos estrutu-
rados; 

C. uma descrição pormenorizada dos mecanismos de governação do emitente requerente; 

D. a identidade dos membros do órgão de administração do emitente requerente e um com-
provativo de que essas pessoas preenchem os requisitos de idoneidade e possuem os 
conhecimentos e experiência adequados para assumir a direção do emitente requerente; 

E. se for caso disso, um comprovativo de que as pessoas singulares que detêm, direta ou indi-
retamente, mais de 20 % do capital social ou dos direitos de voto do emitente requerente 
ou que exercem, por qualquer outro meio, controlo sobre o referido emitente requerente 
têm idoneidade e competência; 

F. um livro branco sobre criptoativos; 

G. as políticas e os procedimentos relativos aos mecanismos de governação, que detalhare-
mos mais adiante; 

H. uma descrição da política de continuidade das atividades do emitente; 

I. uma descrição dos mecanismos de controlo interno e dos procedimentos de gestão de 
riscos; 

J. uma descrição dos procedimentos e sistemas para garantir a segurança, incluindo a ciber-
segurança, a integridade e a confidencialidade das informações; 

K. uma descrição dos procedimentos de tratamento das queixas do emitente.

Quanto ao livro branco exigido para a emissão de criptofichas referenciadas a ativos, para além 
dos conteúdos referidos antes para o livro branco dos criptoativos que não sejam criptofichas 
referenciadas a ativos ou criptofichas de moeda eletrónica, o livro branco deve ainda incluir de-
signadamente o seguinte:

A. uma descrição pormenorizada dos mecanismos de governação do emitente, incluindo 
uma descrição do papel, das responsabilidades e da prestação de contas pelas entidades 
terceiras; 
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B. uma descrição pormenorizada da reserva de ativos; 

C. uma descrição pormenorizada dos acordos de custódia para os ativos de reserva, incluin-
do a segregação dos ativos; 

D. no caso de se prever o investimento dos ativos de reserva, uma descrição pormenorizada 
da política de investimento desses ativos de reserva; 

E. informações pormenorizadas sobre a natureza e a aplicabilidade dos direitos, incluindo 
qualquer direito de resgate direto ou quaisquer créditos, que os detentores de criptofichas 
referenciadas a ativos possam ter sobre os ativos de reserva ou contra o emitente, incluin-
do a forma como esses direitos poderão ser tratados nos processos de insolvência; 

F. se o emitente não oferecer um direito direto sobre os ativos de reserva, informações por-
menorizadas sobre os mecanismos para assegurar a liquidez das criptofichas referenciadas 
a ativos; 

G. uma descrição pormenorizada do procedimento de tratamento das queixas. 

De notar que o processo de autorização da emissão pode demorar até 6 meses e que, se o emiten-
te requerente for autorizado, considera-se que o seu livro branco sobre criptoativos foi aprovado.

Tal como previsto para os criptoativos que não sejam criptofichas referenciadas a ativos ou cripto-
fichas de moeda eletrónica, também um emitente de criptofichas referenciadas a ativos pode ter 
de responder pelos danos que a infração das regras relativas ao conteúdo do livro branco possa 
causar aos detentores dessas criptofichas referenciadas a ativos. 

Às obrigações de os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos deverem (i) atuar com 
honestidade, equidade e profissionalismo e (ii) comunicar com os detentores de criptofichas 
referenciadas a ativos de forma equitativa, clara e não enganosa, junta-se o dever de atuarem no 
melhor interesse dos detentores dessas criptofichas e de os tratar de forma equitativa.

Para além da publicação no sítio Web dos livros brancos e das comunicações comerciais, os emi-
tentes de criptofichas referenciadas a ativos devem divulgar pelo menos mensalmente e de forma 
clara, exata e transparente, o montante das criptofichas referenciadas a ativos em circulação e o 
valor e composição dos ativos de reserva. 

Os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos devem também manter e aplicar políticas e 
procedimentos eficazes para prevenir, identificar, gerir e divulgar conflitos de interesses entre si e: 

A. os seus acionistas; 

B. os membros do seu órgão de administração; 

C. os seus trabalhadores; 
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D. as pessoas singulares que detêm, direta ou indiretamente, mais de 20 % do capital social 
ou dos direitos de voto do emitente de criptoativos garantidos por ativos ou que exercem, 
por qualquer outro meio, um poder de controlo sobre o referido emitente; 

E. os detentores de criptofichas referenciadas a ativos; 

F. qualquer terceiro encarregue da operação da reserva de ativos e da gestão e do inves-
timento dos ativos de reserva, da custódia dos ativos de reserva e, se for caso disso, da 
distribuição ao público das criptofichas referenciadas a ativos;

G. quando aplicável, as pessoas singulares ou coletivas a quem tenham sido concedidos di-
reitos. 

A emissão de criptofichas referenciadas a ativos já exige alguma sofisticação aos seus emitentes 
em sede de governo corporativo e, assim, requer-se que esses emitentes tenham sistemas de 
governação sólidos, incluindo uma estrutura organizativa clara, com linhas de responsabilidade 
bem definidas, transparentes e coerentes, processos eficazes de identificação, gestão, controlo e 
comunicação dos riscos a que estejam ou possam vir a estar expostos e mecanismos adequados de 
controlo interno, nomeadamente procedimentos administrativos e contabilísticos sólidos.

Também os membros do órgão de administração devem possuir a idoneidade e a competência 
necessárias, em termos de qualificações, experiência e competências, para desempenharem as 
suas funções e assegurarem uma gestão sã e prudente desses emitentes. Devem ainda demonstrar 
que são capazes de dedicar tempo suficiente à realização eficaz das suas funções. 

Para além disso, os emitentes devem ter e aplicar nomeadamente políticas e procedimentos sobre: 

A. a reserva de ativos e a custódia desses ativos;

B. os direitos ou a ausência de direitos concedidos aos detentores de criptofichas referencia-
das a ativos; 

C. o mecanismo através do qual as criptofichas referenciadas a ativos são emitidas, criadas e 
destruídas; 

D. os protocolos de validação das transações de criptofichas referenciadas a ativos; 

E. o funcionamento da DLT proprietária do emitente, caso as criptofichas referenciadas a 
ativos sejam emitidas, transferidas e armazenadas através dessa tecnologia ou de uma 
tecnologia similar operada pelo emitente ou por um terceiro agindo em seu nome; 

F. os mecanismos destinados a assegurar o resgate das criptofichas referenciadas a ativos ou 
a sua liquidez; 

G. o tratamento das queixas, e,

H. os conflitos de interesses. 
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Ainda em sede de governo corporativo dos emitentes de criptofichas referenciadas a ativos há a 
destacar que os mesmos devem: 

A. utilizar sistemas, recursos e procedimentos adequados e proporcionados para assegurar o 
desempenho contínuo e regular dos seus serviços e atividades;

B. identificar as fontes de risco operacional e limitar esse risco;

C. estabelecer uma política de continuidade das atividades que garanta a preservação de 
dados e funções essenciais e a prossecução das suas atividades ou, se tal não for possível, 
a rápida recuperação desses dados e funções;

D. dispor de mecanismos de controlo interno e de procedimentos eficazes para a avaliação e 
gestão dos riscos;

E. dispor de sistemas e procedimentos adequados que garantam a segurança, a integridade 
e a confidencialidade das informações;

F. assegurar que são regularmente auditados por auditores independes.

Por outro lado, os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos devem, a todo o momento, 
dispor de fundos próprios equivalentes a um montante pelo menos igual ao maior dos seguintes 
montantes: 

A. 350 000 EUR; 

B. 2 % do montante médio dos ativos de reserva. 

Uma vez que estamos a lidar com criptofichas referenciadas a ativos, entende-se que os seus 
emitentes devam constituir e manter a todo o momento uma reserva de ativos, cabendo aos ór-
gãos de administração o dever de assegurar uma gestão eficaz e prudente dos ativos de reserva, 
assegurando que a criação e a destruição de criptofichas referenciadas a ativos sejam sempre 
compensadas por um aumento ou por uma diminuição correspondente da reserva de ativos e que 
esse aumento ou diminuição sejam geridos de forma adequada para evitar quaisquer impactos 
adversos no mercado dos ativos de reserva.

Para tal, há que ter uma política clara e pormenorizada que descreva o mecanismo de estabiliza-
ção das criptofichas em causa e assegurar a realização de uma auditoria independente dos ativos 
de reserva de seis em seis meses. 

Os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos devem ainda estabelecer, manter e aplicar 
políticas, procedimentos e acordos contratuais de custódia que assegurem em permanência que: 

A. os ativos de reserva estejam segregados dos ativos próprios dos emitentes; 
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B. os ativos de reserva não sejam onerados, nem empenhados; 2

C. os ativos de reserva sejam detidos em custódia; 

D. os emitentes tenham acesso imediato aos ativos de reserva para dar resposta a quaisquer 
pedidos de resgate dos detentores de criptofichas referenciadas a ativos. 

Por outro lado, caso os emitentes invistam uma parte dos ativos de reserva, só devem investir 
esses ativos de reserva em instrumentos financeiros de elevada liquidez com um risco mínimo de 
mercado e de crédito, devendo esses investimentos poder ser rapidamente liquidados com conse-
quências adversas mínimas sobre os preços. 

É importante realçar que todos os lucros ou perdas resultantes do investimento dos ativos de 
reserva, são suportados pelo emitente das criptofichas referenciadas a ativos.

Os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos devem estabelecer, manter e aplicar políticas 
e procedimentos claros e pormenorizados sobre os direitos concedidos aos detentores dessas 
criptofichas, incluindo qualquer direito de crédito ou de resgate direto sobre o emitente dessas 
criptofichas ou sobre os ativos de reserva. 

Se forem concedidos direitos aos detentores das criptofichas, os emitentes devem estabelecer uma 
política que defina: 

A. as condições, incluindo limiares, períodos e prazos, para que os detentores das criptofi-
chas exerçam esses direitos; 

B. os mecanismos e procedimentos destinados a assegurar o resgate das criptofichas referen-
ciadas a ativos, incluindo em circunstâncias de tensão no mercado, em caso de liquidação 
ordenada do emitente de criptofichas referenciadas a ativos, ou em caso de cessação das 
atividades por esse emitente; 

C. a avaliação, ou os princípios de avaliação, das criptofichas referenciadas a ativos e dos 
ativos de reserva quando esses direitos forem exercidos pelo detentor das criptofichas; 

D. as condições de liquidação quando esses direitos são exercidos; 

E. as comissões cobradas pelos emitentes quando os detentores exercem esses direitos. 

Deve também ser sublinhado que, sempre que o valor de mercado das criptofichas referenciadas 
a ativos varie significativamente em relação ao valor dos ativos de referência ou dos ativos de re-
serva, os detentores dessas criptofichas têm o direito de resgatar diretamente os criptoativos junto 
do emitente dos mesmos. 

2  O texto do MiCA utiliza a expressão “penhorados”, mas entendemos que será um lapso.
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A fim de assegurar que as criptofichas referenciadas a ativos sejam utilizadas principalmente como 
meio de troca, e não como reserva de valor, os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos e 
quaisquer prestadores de serviços de criptoativos envolvidos, não devem pagar juros aos utiliza-
dores dessas criptofichas pelo período em que os mesmos as detêm.

Como já seria de prever, também a aquisição ou venda de participações qualificadas em emitentes 
de criptofichas referenciadas a ativos está sujeita a um processo próprio, que passa por notificação 
prévia das intenções e por autorização (não oposição) das compras, para o que as autoridades 
competentes analisarão em particular a reputação e a solidez financeira do adquirente potencial 
e a reputação e a experiência das pessoas que administrarão a atividade do emitente, sendo que 
as autoridades competentes só podem opor-se à aquisição pretendida se para tanto existirem 
motivos razoáveis.

Algumas notas finais sobre as criptofichas referenciadas a ativos:

i. por um lado, para dar nota de que se prevê a existência de uma categoria chamada “crip-
tofichas referenciadas a ativos significativas”, que assim serão classificadas se preencherem 
determinados critérios, como sejam, (i) uma base de clientes superior a dois milhões, (ii) 
o valor das criptofichas ser superior a mil milhões de euros e (iii) o número e o valor das 
transações dessas criptofichas não poder ser inferior a 500 000 transações ou 100 mil-
hões de euros por dia, respetivamente;

• nestes casos, as responsabilidades de supervisão passa para a EBA; e,

• os emitentes devem aplicar e manter uma política de remunerações que promova uma 
gestão de riscos sólida e eficaz dos mesmos e que não crie incentivos a padrões de risco 
menos rigorosos. 

ii. por fim, importa destacar que os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos devem 
aplicar um plano adequado para apoiar uma liquidação ordenada das suas atividades ao 
abrigo do direito nacional aplicável, o qual deve demonstrar a capacidade do emitente 
para proceder a uma liquidação ordenada sem causar prejuízos económicos indevidos 
aos detentores das criptofichas ou pôr em causa a estabilidade dos mercados de ativos de 
reserva, deve esse plano ser revisto e atualizado regularmente.

5.5. Título IV: Criptofichas de moeda eletrónica (artigos 43º a 52º)

Neste Título fixam-se as particularidades a que devem obedecer a emissão e a negociação numa 
plataforma de criptofichas de moeda eletrónica, incluindo as criptofichas de moeda eletrónica 
significativas.

Já tivemos ocasião de ver que o MiCA define criptoficha de moeda eletrónica, como um tipo de 
criptoativo cujo objetivo principal é ser utilizado como meio de troca e que procura manter um 
valor estável por referência ao valor de uma moeda fiduciária com curso legal. 
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Atento o tipo de criptoficha de que estamos a tratar, era de esperar que o legislador, por um lado, 
restringisse fortemente o âmbito subjetivo dos possíveis emitentes destes criptoativos e, por outro 
lado, e em decorrência desse facto, não fosse tão desenvolvido no estabelecimento de outros re-
quisitos, nomeadamente em sede de governo corporativo, já que as entidades em causa já têm de 
seguir essas exigências por força de outros normativos aplicáveis à sua atividade.

Assim, nenhuma criptoficha de moeda eletrónica deve ser oferecida ao público na União ou ad-
mitida à negociação numa plataforma de negociação de criptoativos, salvo se o emitente dessas 
criptofichas: 

i. for autorizado enquanto instituição de crédito ou «instituição de moeda eletrónica»; 

ii. preencher os requisitos aplicáveis a instituições de moeda eletrónica enunciados na Dire-
tiva 2009/110/CE, com algumas exceções; 

iii. publicar um livro branco sobre criptoativos.

Uma criptoficha de moeda eletrónica que faça referência a uma moeda da União é considerada 
uma oferta ao público na União.

Os detentores de criptofichas de moeda eletrónica recebem um crédito sobre o emitente dessas 
criptofichas, devendo mesmo ser proibidas todas as criptofichas de moeda eletrónica que não 
forneçam um crédito a todos os detentores. 

Quanto ao livro branco, as exigências relativas ao seu conteúdo são muito similares às do livro 
branco exigido para os criptoativos que não sejam criptofichas referenciadas a ativos ou criptofi-
chas de moeda eletrónica.

Onde se notam diferenças de regime, é no que respeita ao seu resumo que, nos casos de emissões 
de criptofichas de moeda eletrónica, deve referir:

i. que os detentores de criptofichas de moeda eletrónica gozam do direito de reembolso em 
qualquer momento e pelo valor nominal; e,

ii. as condições do reembolso, incluindo quaisquer comissões relacionadas com o mesmo. 

No mais, as regras relativas à responsabilidade dos emitentes, às comunicações comer-
ciais, ao investimentos dos fundos recebidos e às criptofichas de moeda eletrónica signifi-
cativas são bastante similares às que vimos para as criptofichas referenciadas a ativos, que 
já vimos atrás. 
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5.6. Título V: Autorização e condições de funcionamento para prestadores 
de serviços de criptoativos (artigos 53º a 75º)

Este texto já vai longo, pelo que não iremos desenvolver, nesta sede, os detalhes relativos à re-
gulação da atividade dos prestadores de serviços de criptoativos, mas sempre daremos nota que 
as regras do MiCA são, em vários aspetos, inspiradas na DMiF (I e II) [(Diretiva relativa aos mer-
cados de instrumentos financeiros, também conhecida como MiFID (I e II)] e que regulam (i) a 
autorização dos prestadores de serviços de criptoativos, (ii) as obrigações a que os mesmos estão 
sujeitos na sua atividade, nomeadamente em sede de requisitos prudenciais e em matéria de or-
ganização, proteção dos criptoativos e dos fundos dos clientes, tratamento de queixas, conflitos 
de interesse, serviços de custódia, operação de uma plataforma, troca de criptoativos por uma 
moeda fiduciária ou por outros criptoativos, execução de ordens, etc., (iii) e as condições para a 
aquisição de prestadores de serviços de criptoativos.

5.7. Alguns apontamentos finais

O MiCA é um passo gigante no sentido da regulação de realidades que já se impõem no nosso dia 
a dia e das quais não podemos fugir.

Por isso, é de saudar e acarinhar.

Contudo, há certamente espaço (e tempo) para se introduzirem melhorias no seu texto e nas 
soluções nele preconizadas, tudo de modo a contribuir para um maior e melhor acolhimento das 
opções legislativas adotadas.

Acompanhando outros autores que já se pronunciaram sobre este tema, permitimo-nos reduzir os 
pontos nos quais pensamos deverem ser revistas (pelo menos, parcialmente) as opções tomadas, 
aos seguintes:

5.7.1. CLARIFICAÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Como tivemos oportunidade de ver, o MiCA está baseado na distinção de três realidades: as crip-
tofichas de consumo (utility tokens) (chamadas no MiCA de “criptoativos que não sejam criptofi-
chas referenciadas a ativos ou criptofichas de moeda eletrónica”), as criptofichas de pagamento 
(payment tokens), que englobam as criptofichas referenciadas a ativos e as criptofichas de moeda 
eletrónica, e as criptofichas de investimento (investment tokens ou security tokens), que ficam fora 
do âmbito de aplicação do MiCA.

Com efeito, e como referido, o MiCA não se aplica a criptoativos sujeitos a outras leis e regulamen-
tos da União Europeia, como sejam os instrumentos financeiros (na aceção da Diretiva 2014/65/
UE), as moedas eletrónicas (na aceção da Diretiva  2009/110/CE), os depósitos (na aceção da 
Diretiva 2014/49/UE), os depósitos estruturados (na aceção da Diretiva 2014/65/UE) e os ativos 
titularizados (na aceção do Regulamento (UE) n.º 2017/2402). 
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Aplica-se assim “apenas” às criptofichas de consumo, às criptofichas referenciadas a ativos e às 
criptofichas de moeda eletrónica.

Ora, se o MiCA nos fornece definições e conceitos relativamente precisos para as criptofichas re-
ferenciadas a ativos e para as criptofichas de moeda eletrónica, já o mesmo não se poderá dizer 
para as criptofichas de consumo, ou seja, os criptoativos que não sejam criptofichas referenciadas 
a ativos ou criptofichas de moeda eletrónica, que são assim definidas por delimitação negativa, o 
que sempre cria situações de menor clareza e certeza jurídicas. 

Acresce que haverá muitas situações em que não será nada evidente se o ativo deve, ou não, ser 
classificado como um instrumento financeiro, caso em que estará coberto pela MiFID (o que pode 
acontecer, em particular, com ativos que tenham características similares às dos valores mobiliários 
transferíveis, unidades de participação em organismos de investimento coletivo ou derivados).

Como é bom de ver, as certezas e seguranças jurídicas tornam-se difíceis de atingir com conceitos 
apenas preenchidos com uma delimitação negativa dos respetivos âmbitos de aplicação. 

Idealmente, haveria assim que encontrar outra fórmula para o preenchimento desse conceito ou, 
pelo menos, completá-lo com outros requisitos que permitissem uma mais clara delimitação do 
mesmo.

5.7.2. QUALIFICAÇÃO DAS CRIPTOFICHAS PELO SETOR PRIVADO

Ainda ligado ao tema do âmbito de aplicação do MiCA, temos a questão de se deixar a definição 
do escopo de aplicação do MiCA para o setor privado.

Com efeito, diz-nos o artigo 16º do MiCA que os emitentes de criptofichas referenciadas a ativos 
devem apresentar o pedido de autorização de emissão desses criptoativos à autoridade compe-
tente do seu Estado-Membro acompanhado de uma série de documentos, entre os quais destaca-
mos “um parecer jurídico no sentido de que as criptofichas referenciadas a ativos não são elegíveis 
como instrumentos financeiros, moeda eletrónica, depósitos ou depósitos estruturados”.

Ora, desde logo, e como acabámos de ver, nem sempre é tarefa fácil e/ou evidente saber se um 
criptoativo pode/deve ser considerado um instrumento financeiro.

Deixar assim essa classificação nas mãos do setor privado, não só não resolve a questão de fundo, 
como potencia os riscos de conflitos de interesse e de arbitragem regulatória, podendo levar à 
escolha de jurisdições menos exigentes e/ou onde os advogados locais estejam mais disponíveis 
para emitirem pareceres jurídicos favoráveis às pretensões dos emitentes desses criptoativos.

Não deixa também, de ser interessante questionar porque não exige o legislador este parecer 
jurídico para as emissões de criptofichas de consumo (utility tokens) (como vimos, chamadas no 
MiCA de “criptoativos que não sejam criptofichas referenciadas a ativos ou criptofichas de moeda 
eletrónica”)? É que estas criptofichas podem ser emitidas sem qualquer autorização prévia ou 
revisão subsequente das autoridades competentes dos Estados-Membros, estando apenas sujeitas 
a obrigações de divulgação de informação. 
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Num caso, parece sobrevalorizar-se o poder do referido parecer jurídico, enquanto que noutros, 
onde eventualmente, faria mais sentido a sua existência, ignora-se totalmente tal exigência.

5.7.3. INTERVENÇÃO EX ANTE VS INTERVENÇÃO EX POST

Não desligado da questão suscitada no parágrafo antecedente, está o tema da intervenção ex ante 
ou ex post das autoridades competentes dos Estados-Membros.

Parecer-nos-ia positivo que as autoridades competentes dos Estados-Membros de emissão dos 
diversos criptoativos devessem intervir anteriormente a essa emissão, assim contribuindo forte-
mente para a consolidação e desenvolvimento destes mercados, em virtude da segurança jurídica 
aportada por essa intervenção prévia.

Na verdade, bastaria que os livros brancos estivessem sujeitos à aprovação prévia das autorida-
des competentes dos Estados-Membros de emissão, para que as incertezas sobre a qualificação 
do criptoativo e, em consequência, do regime legal aplicável ao mesmo desaparecessem ou, no 
mínimo, se reduzissem fortemente. Naturalmente que esta exigência de aprovação prévia do livro 
branco poderia estar sujeita a regras de montante mínimo das emissões em causa.

5.7.4. MOEDAS DIGITAIS DOS BANCOS CENTRAIS (CBDCS – CENTRAL BANK DIGITAL 
CURRENCIES)

Nos termos do seu artigo 2º, o MiCA não se aplica ao Banco Central Europeu, nem aos bancos 
centrais nacionais dos Estados-membros, quando atuarem na sua qualidade de autoridades mone-
tárias ou outras autoridades públicas.

Já o Considerando (7) do MiCA anunciava que “os criptoativos emitidos por bancos centrais na 
qualidade de autoridade monetária ou por outras autoridades públicas não devem estar sujeitos 
ao quadro da União que abrange os criptoativos, assim como não o devem estar os serviços rela-
cionados com os criptoativos prestados por esses bancos centrais ou outras autoridades públicas” 
(sublinhado nosso).

Ora, sendo certo que se projetam para breve emissões de CBDCs, a isenção relativa aos serviços 
relacionados com essas moedas não se irá aplicar aos prestadores de serviços de criptoativos, o 
que pode obrigar os bancos centrais a criar um sistema de funcionamento em que detentores des-
sas moedas no retalho devam ter uma ligação direta a esses bancos centrais. Um modelo desses 
será muito complexo e muito difícil de estabelecer a um nível pan-europeu. 

Faz, por isso, sentido que os prestadores de serviços de criptoativos que estejam a prestar serviços 
relacionados com criptoativos emitidos por bancos centrais na qualidade de autoridade monetária 
ao abrigo de um mandato concedido por tais bancos centrais ou em colaboração com os mesmos, 
possam também beneficiar dessa isenção específica de aplicação das regras do MiCA. 
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5.7.5. NEUTRALIDADE TECNOLÓGICA

A definição de criptoficha de consumo (“um tipo de criptoativo destinado a fornecer acesso digital 
a um bem ou serviço, disponível através da DLT, e aceite apenas pelo emitente dessa criptoficha”) 
pode ser reducionista e restritiva em certos casos que podem cair nesse conceito, mas aos quais 
não se justifica a aplicação das regras do MiCA.

Estamos a pensar naquelas situações dos vouchers emitidos por determinadas empresas (super-
mercados, companhias de aviação, etc) para alguns clientes e que lhes dão acesso a determinados 
serviços ou regalias apenas oferecidas ou disponibilizadas pelo seu emitente e cujo funcionamen-
to recorre à utilização de uma tecnologia de registo distribuído (DLT).

Estamos perante situações ou iniciativas de empresas que não devem ser penalizadas apenas 
porque recorrem à utilização de uma tecnologia de registo distribuído, através da utilização não 
financeira da blockchain (por exemplo).

É assim importante que o legislador seja tecnologicamente neutro e não inclua determinados 
produtos ou serviços no âmbito do MiCA apenas porque os mesmos fazem uso de uma tecnologia 
de registo distribuído.

5.7.6. RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CRIPTOATIVOS

Uma última nota para um regime que nos parece excessivamente severo e que decorre do número 
oito do artigo 67 do MiCA.

Dispõe essa norma que “os prestadores de serviços de criptoativos autorizados para a custódia 
e a administração de criptoativos em nome de terceiros devem ser responsáveis perante os seus 
clientes pela perda de criptoativos em resultado de uma avaria ou da pirataria, no limite do valor 
de mercado dos criptoativos perdidos”.

Esta responsabilidade total por perdas decorrentes de situações que estão para além do controlo 
do prestador de serviço, contrasta com o regime de responsabilidade dos depositários de UCITS 
ou dos custodiantes dos fundos e ativos de reserva das criptofichas referenciadas a ativos e das 
criptofichas de moeda eletrónica, que não serão responsabilizados por tais perdas quando não 
as pudessem ter evitado apesar dos esforços razoáveis empregues pelos mesmos para as evitar.

Haverá assim que não punir os prestadores de serviços de criptoativos autorizados para a custódia 
e a administração de criptoativos em nome de terceiros com um regime de perdas mais severo do 
que o existente para outras situações claramente similares.
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