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A NOVA NOTA DE €50

www.novas-notas-de-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

A NOVA NOTA DE €50: ELEMENTOS DE SEGURANÇA 

Verificação fácil

As notas da série “Europa”, assim como as da primeira série, são fáceis de verificar através do método “TOCAR, OBSERVAR e INCLINAR”.

Toque do papel – Toque e sinta a nota. O papel é firme e ligeiramente sonoro.
Impressão em relevo – Toque e sinta as pequenas linhas impressas em relevo nas margens esquerda e direita da nota.  A tinta é também mais espessa no motivo principal, 
nas inscrições e nos algarismos de grande dimensão representativos do valor da nota.

Marca de água com retrato – Observe a nota contra a luz. Torna-se visível um retrato de Europa, os algarismos representativos do valor da nota e o motivo principal.
Janela com retrato no holograma – Contra a luz, a janela na parte superior da banda holográfica torna-se transparente e revela um retrato de Europa.  
Este elemento é visível na frente e no verso da nota.

Número esmeralda – Este número brilhante apresenta um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. Dependendo do ângulo de observação, também 
muda de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro.
Holograma –  A banda prateada exibe os algarismos representativos do valor da nota, o motivo principal e o símbolo do euro (€).
Janela com retrato no holograma –  A janela na parte superior da banda holográfica revela um retrato de Europa. Quando se inclina a nota, a janela exibe também linhas 
multicolores em redor dos algarismos representativos do valor da nota. No verso, apresenta múltiplos algarismos representativos do valor da nota multicolores.
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PRIMEIRA SÉRIE

SÉRIE “EUROPA”

Porquê notas novas?
 
Os elementos de segurança das notas precisam de ser melhorados periodicamente, 
com vista a tornar as notas ainda mais resistentes à contrafação.  Todas as notas da 
série “Europa” apresentam um aspeto gráfico renovado. É também o caso da nova 
nota de €50, que inclui uma janela com retrato, visível na frente e no verso da nota, 
bem como outros elementos de segurança melhorados.  As novas notas são, assim, 
ainda mais seguras e continuam a ser fáceis de verificar.

A nova nota de €50 entra em circulação em 4 de abril de 2017.

Para mais informações, visite o sítio Web sobre as notas de euro:
www.novas-notas-de-euro.eu

Introdução gradual da nova série

A introdução das notas da série “Europa” está a realizar-se de forma gradual e irá 
desenrolar-se ao longo de vários anos.  As novas notas de €5, €10 e €20 já foram 
introduzidas e a nova nota de €50 entrará em circulação em 4 de abril de 2017.  
Está previsto que as novas notas de €100 e €200 comecem a ser emitidas perto do 
final de 2018.  A série “Europa” não incluirá uma nota de €500, devido aos receios de 
esta denominação facilitar atividades ilícitas.

A nova nota de €50, tal como as restantes notas da série “Europa” já lançadas, irá 
circular a par das notas da primeira série, que continuarão a ter curso legal e 
manterão sempre o seu valor, podendo ser trocadas nos bancos centrais nacionais 
do Eurosistema por um período ilimitado.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Para mais informações sobre as notas e moedas de euro, contacte o seu banco central nacional 

ou o Banco Central Europeu.

Banco Central Europeu

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Alemanha

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

Correio eletrónico: info@ecb.europa.eu

www.novas-notas-de-euro.eu

www.euro.ecb.europa.eu

SÉRIE “EUROPA”: INFORMAÇÃO GERAL

Meio de pagamento de confiança  

Desde a sua introdução em 2002, as notas de euro 
tornaram-se um símbolo da integração europeia e um 
dos meios de pagamento de maior confiança do 
mundo.  A fim de preservar essa confiança, recorremos 
à mais avançada tecnologia de produção de notas para 
tornar as notas de euro ainda mais seguras.  As notas 
de euro são utilizadas por 338 milhões de pessoas em  
19 países europeus.

Mario Draghi
Presidente do Banco Central Europeu
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