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SUMÁRIO
A Ordem dos Notários comunicou que será publicado um regulamento interno
que visa regular as aquisições imobiliárias realizadas através de criptomoedas, nos
casos em que não ocorra a sua conversão para moeda que goza de curso legal.
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CONCLUSÕES
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Informação Financeira.
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Neste domínio, a Ordem dos Notários
será a primeira entidade com competências para supervisionar a prevenção
do branqueamento de capitais a avançar com regulamentação específica
sobre as criptomoedas.
Não obstante a este (ainda que pequeno) progresso, somos da opinião
que o ideal seria o legislador consagrar,
no nosso ordenamento jurídico, um
quadro legal específico para este tipo
de transações, por forma a promover
uma maior segurança jurídica para as
partes envolvidas e, bem assim, um
maior controlo no que concerne ao
branqueamento de capitais.
***
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