
European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455 
Fax: +49 69 1344 7401 
E-mail: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique / 
Nationale Bank van België   
Laurent De Nys 
Caisse Centrale / Hoofdkas 
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
Télécopie / Fax : +32 2 221 3296 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Externe Kommunikation
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 9566 3512
Fax: +49 69 9566 3077
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Avalike suhete allosakond
Estonia pst 13
15095  Tallinn
Tel: +372 668 0719
Faks: +372 668 0954
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann / 
Central Bank of Ireland  
Currency Planning & Logistics 
Currency Issue Division 
Currency Centre 
PO Box 61 
Sandyford 
Dublin 16 
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie 

Τράπεζα της Ελλάδος 
Υπηρεσία Τύπου 
Ελ. Βενιζέλου 21 
102 50 Αθήνα 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
Φαξ: +30 210 320 3922 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Departamento de Emisión y Caja 
Alcalá, 48 
28014 Madrid 
Tel.: +34 91 338 5999 
Fax: +34 91 338 6887 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Direction des  Activités Fiduciaires 
Gestion des Contrefaçons et de la  
Formation 
31, rue Croix des Petits Champs 
75049 PARIS CEDEX 01 
Phone : 33 1 42 92 94 92 
Telecopie : 33 142 92 45 52 
euro-formation@banque-france.fr 

Banca d’Italia  
Tiziana  Torres 
Servizio Cassa generale 
BANCA D’ITALIA 
via Nazionale 91 
00184 Roma 
Tel: +39 06 47924878 
Fax: +39 06 47923896 
eurosecondaserie@bancaditalia.it 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Γραφείο Τύπου 
Λεωφόρος Κένεντυ 80 
1076 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22714465, +357 22714503 
Φαξ: +357 22378151 
pressoffice@centralbank.gov.cy

Latvijas Banka 
K.  Valdemāra iela 2A
Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Gedimino pr. 6 
LT-01103  Vilnius 
Tel. +370 5 268 0301 
Faks. +370 5 268 0327 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Département Caisse et numismatique 
2, boulevard Royal 
L-2983 Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
Télécopie : +352 4774 4962 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta / 
Central Bank of Malta    
Clive Bartolo
Principal Communications Officer
Pjazza Kastilja
Valletta VLT 1060
Tel: +356 2550 3104/5
Fax: +356 2550 4950
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Westeinde 1
1017 ZN  Amsterdam
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank 
Christian Gutlederer 
Pressesprecher 
Otto-Wagner-Platz 3 
1090 Wien 
Tel: +43 1 404 20 6900 
Fax: +43 1 403 17 44 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Gabinete de Comunicação  
Institucional 
Rua do Comércio, 148 
1100-150 Lisboa 
Tel.: +351 213 215 358 
Fax: +351 213 464 843 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Odnosi z javnostmi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
Faks: +386 1 47 19 724
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tlačové a edičné oddelenie 
Imricha Karvaša 1 
813 25 Bratislava 
Tel.: +421 2 5787 2143 
Fax: +421 2 5787 1128 
info@nbs.sk 

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Viestintäyksikkö / 
Kommunikationsenheten
Snellmaninaukio / Snellmansplatsen 
PL 160 / PB 160 
00101 Helsinki / Helsingfors 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi

Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
Факс: (+3592) 980-24-25 
press_office@bnbank.org

Sveriges riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
Fax: +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
Fax: (+36 1) 429-8000
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
Fax: 33 63 71 03 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
fax: +420 224 412 404
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Fax: 021 312 38 31 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
faks: +48 22 185 10 10 
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
Faks: +385 1 45 90 314 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
Fax +44 (0)20 7601 5460 
enquiries@bankofengland.co.uk
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INTRODUÇÃOSÉRIE “EUROPA”

Porquê notas novas?Novas notas de €5 e €10

É muito importante que os elementos de segurança das notas sejam regularmente 
atualizados e melhorados para dificultar a contrafação.  A nova nota de €20 inclui 
um elemento de segurança inovador – a “janela com retrato”.  Este elemento é 
visível tanto na frente como no verso da nota, quando se observa a nota contra  
a luz.

O retrato exibido na nova série de notas de euro é de Europa, a figura mitológica 
grega que deu origem ao nome do nosso continente.  Trata-se de um retrato 
retirado de um vaso com mais de 2 mil anos, originalmente encontrado no sul  
de Itália e agora em exposição no Museu do Louvre, em Paris.
 

PREPARAÇÃO PARA A SÉRIE “EUROPA”

O seu equipamento foi adaptado para aceitar  
a nova nota de €20?

Se lida diariamente com grandes quantidades de numerário, é possível que se 
depare com notas suspeitas. Embora o risco de tal acontecer seja reduzido,  
é conveniente familiarizar-se com a informação disponibilizada através da ligação  
a seguir indicada e/ou contactar o seu banco central.

www.novas-notas-de-euro.eu/Notas-de-euro/NOTAS-SUSPEITAS

Tenha em atenção que recolocar em circulação uma nota que se suspeita ou se 
sabe ser contrafeita constitui um crime.

Notas suspeitas

Os retalhistas e outras entidades que utilizam máquinas de tratamento de 
numerário e dispositivos de autenticação devem assegurar a adaptação do  
seu equipamento, com vista a que aceite a nota de €20 da série “Europa”  
antes da entrada em circulação da mesma em novembro de 2015.

A fim de verificar se as suas máquinas e dispositivos podem ser adaptados  
para aceitar a nova nota de €20, contacte o respetivo fornecedor.  
Uma lista dos tipos de máquinas e dispositivos que podem ser adaptados 
encontra-se disponível no sítio do BCE em
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.pt.html.

Não esqueça que pode verificar a autenticidade de todas as notas de euro 
através do método “Tocar,  Observar e Inclinar”.

DESCUBRA  
A NOVA NOTA DE €20

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

www.centralbankmalta.org

www.eestipank.ee
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ELEMENTOS DE SEGURANÇA DA NOVA NOTA DE €20 SÉRIE “EUROPA”: VERIFICAÇÃO COM EQUIPAMENTO ESPECIALNOTAS DE €20

As novas notas de euro exibem os desenhos da primeira série, subordinados ao tema “épocas e estilos na Europa”, e apresentam as mesmas cores dominantes. Foram, porém, 
ligeiramente modificadas para acomodar os elementos de segurança melhorados.  As novas notas têm agora em conta os países que aderiram à União Europeia desde 2002.  
Por exemplo, o mapa da Europa inclui Chipre e Malta, a palavra “euro” encontra-se escrita em carateres dos alfabetos latino e grego, bem como em cirílico, e as iniciais do BCE 
figuram em nove (e não apenas cinco) variantes linguísticas.

Microimpressão na nova nota de €20

Verificação com um dispositivo de infravermelhos

Em algumas partes da nota figuram carateres minúsculos, que podem ser lidos 
com a ajuda de uma lupa. Os carateres são nítidos e não desfocados.

Observando a frente da nota com um dispositivo de infravermelhos, 
permanecem visíveis apenas o número esmeralda, a parte direita do motivo 
principal e a banda prateada. No verso da nota, além da janela com retrato, 
mantêm-se visíveis apenas os algarismos representativos do valor da nota  
e o número de série impresso na horizontal.

Frente

Verso

O papel em si não brilha.

A  Na frente da nota, as pequenas fibras incorporadas no papel tornam-se 
visíveis. Cada fibra tem três cores.  As estrelas da bandeira da União Europeia, 
os pequenos círculos e algumas das estrelas de grande dimensão apresentam 
um brilho de tonalidade amarela.  Várias outras áreas exibem também um 
brilho de tonalidade amarela. 

B   No verso da nota, o quarto de círculo no centro apresenta um brilho de 
tonalidade verde. O número de série impresso na horizontal e uma banda 
surgem em vermelho.

Verificação da nova nota de €20 à luz ultravioletaVerificação fácilComparação

Frente

C   Na frente da nota, as estrelas da bandeira da União Europeia e os pequenos 
círculos apresentam um brilho de tonalidade amarela.  As estrelas de grande 
dimensão e várias outras áreas exibem um brilho de tonalidade laranja ou 
amarela. No centro da nota, torna-se também visível um símbolo do euro (€) 
de grande dimensão.

Com uma lâmpada de luz ultravioleta especial (UV-C)

Verso

Frente Frente

Frente

NOTA DE €20 DA SÉRIE “EUROPA”

ELEMENTOS NOVOS

Frente

Frente

Verso

Verso

NOTA DE €20 DA PRIMEIRA SÉRIE

Elementos novos
Nas margens esquerda e direita da nota, sente-se uma série  
de pequenas linhas impressas em relevo.

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

Marca de água – Observe a nota contra a luz.  Torna-se visível uma imagem esbatida, que apresenta os algarismos representativos do valor da nota e o motivo principal.

Elementos novos – Marca de água com retrato
Vê-se um retrato de Europa.

Elementos novos – 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.

Holograma – Incline a nota.  A banda prateada à direita exibe os algarismos representativos do valor da nota e o símbolo do euro (€).

Elementos novos – Número esmeralda
Este número brilhante apresenta um  
efeito luminoso de movimento ascendente 
e descendente. Dependendo do ângulo  
de observação, muda igualmente de  
cor, passando de verde-esmeralda a  
azul-escuro.

Elementos novos – 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.

 1  TOCAR

 3  INCLINAR

 2  OBSERVAR

Frente

Verso


