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Introdução

As notas e moedas de euro entraram em circulação em 12 Estados-Membros 
da união Europeia em 1 de janeiro de 2002. Contudo, o planeamento e os 
preparativos para o seu lançamento começaram no início da década de 1990.  
As notas de euro fazem parte do quotidiano de 332 milhões de cidadãos, 
residentes nos 17 Estados-Membros que compõem a área do euro: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Atualmente,  
o valor das notas de euro em circulação a nível mundial é quase igual ao das 
notas de dólar dos Estados unidos.

o presente dossier de imprensa é dedicado à nota de €5 da segunda série  
de notas de euro: a série “Europa”. o desenho completo da nova nota de €5  
foi revelado por Mario draghi, Presidente do Banco Central Europeu (BCE),  
num evento realizado no Museu Arqueológico de Frankfurt am Main em  
10 de janeiro de 2013. A nota de €5 é a primeira nota da série “Europa”  
a ser lançada, entrando em circulação no conjunto da área do euro em  
2 de maio de 2013. 

o BCE criou um sítio Web dedicado às notas de euro (www.novafacedoeuro.eu),  
que incide, em particular, sobre a série “Europa” e os seus elementos de 
segurança. Este sítio proporciona informação adicional sobre a nova nota de  
€5 e os seus elementos de segurança, incluindo ficheiros descarregáveis com  
imagens da nova nota (de 72 dpi e marcadas com a palavra “Specimen”),  
bem como sequências de vídeo sobre a produção das notas de euro. o material 
disponibilizado pode ser utilizado para publicação, desde que as regras aplicáveis 
à reprodução de notas de euro sejam rigorosamente cumpridas1. 

Para mais informações, contactar os gabinetes de imprensa do BCE e dos bancos 
centrais nacionais do Eurosistema2.
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2 O Eurosistema é composto pelo BCE e pelos bancos centrais nacionais dos países da área do euro.
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melhoria regulares dos elementos de segurança.  
Com efeito, devido ao tempo e aos recursos necessários  
para o desenvolvimento de notas novas, os preparativos  
para a segunda série começaram pouco depois da introdução 
da primeira série.

As novas notas serão colocadas em circulação gradualmente 
ao longo de vários anos e por ordem ascendente, a começar 
pela nota de €5 em 2 de maio de 2013. As denominações 
permanecem inalteradas, continuando a ser as seguintes:  
€5, €10, €20, €50, €100, €200 e €500.

As novas notas de euro integram elementos de segurança 
melhorados, que têm em conta os avanços tecnológicos e 
em matéria de segurança no domínio da produção de notas. 
A nova série é designada “Europa” pelo facto de incluir 
um retrato de Europa (a figura mitológica grega que deu 
origem ao nome do nosso continente) na marca de água e 
no holograma das notas. A introdução desta nova série faz 
parte do processo de desenvolvimento constante das notas 
de euro, no sentido de as tornar ainda mais seguras. o BCE 
e os bancos centrais nacionais têm o dever de salvaguardar 
a integridade das notas de euro mediante a atualização e 

PRIMEIRA SÉRIE SÉRIE “EUROPA”

A NOVA FACE  
do Euro

As novas notas de euro continuarão a exibir os desenhos  
da primeira série, subordinados ao tema “épocas e estilos  
na Europa”, e a apresentar as mesmas cores dominantes. 
Foram, porém, ligeiramente modificadas para acomodar  
os elementos de segurança melhorados, o que permite 
também distingui-las com facilidade das notas da primeira 
série. o artista selecionado para adaptar o desenho das 
notas de euro foi reinhold Gerstetter, um desenhador de 
notas independente residente em Berlim. As 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.  
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A NOVA NOTA DE €5

3  O sistema de dissuasão de contrafação (Counterfeit Deterrence System – CDS) impede os computadores pessoais e o software de digitalização de imagens de captarem ou 
reproduzirem imagens de notas protegidas. Foi desenvolvido por um grupo internacional de 32 bancos centrais, o Grupo de Dissuasão da Contrafação dos Bancos Centrais 
(Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG).

A NOTA DE €5 dA PrIMEIrA SÉrIE

Série “Europa”: verso da nota de €5

os novos elementos de segurança da série “Europa” são fáceis de identificar.

Para os utilizadores interessados em reproduzir imagens de notas de euro, o BCE produziu imagens digitais (de 300 dpi, em formato tIFF 
e marcadas com a palavra “Specimen”) que não ativam o CdS3. A fim de obter essas imagens, os utilizadores terão de assinar uma 
declaração de confidencialidade, a qual pode ser solicitada através do seguinte endereço de correio eletrónico: info@ecb.europa.eu.

Série “Europa”: frente da nota de €5

Primeira série: verso da nota de €5Primeira série: frente da nota de €5
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VErIFICAção FÁCIL 

 elementos novos – número esmeralda 
 na nova nota, o número brilhante no canto inferior 

esquerdo apresenta um efeito luminoso de 
movimento ascendente e descendente. dependendo 
do ângulo de observação, o número também muda 
de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro.

 elementos novos – Holograma com retrato
 na nova nota, o holograma inclui também um 

retrato de europa e uma janela. 

 elementos novos – Marca de água com retrato
 na nova nota, vê-se também um retrato de europa.

 elementos novos
 no fi lete de segurança da nova nota, vê-se 

o símbolo do euro (€), ao passo que no 
fi lete de segurança das notas da primeira 
série fi gura a palavra “eURO”.

 elementos novos
 nas margens esquerda e direita da nova nota, sente-se uma série de pequenas linhas impressas em 

relevo.

Toque do papel – toque e sinta a nota. o papel é fi rme 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. 

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

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 uma janela.

tal como acontece com as notas da primeira série, é fácil verifi car as novas notas através do método “toCAr, oBSErVAr 
e InCLInAr”, sem que seja necessário recorrer a equipamento especial. É muito simples identifi car os elementos novos.

 1  TOCAR

 2  OBSERVAR

 3  INCLINAR

Filete de segurança – observe a nota contra a luz. o fi lete de 
segurança apresenta-se como uma linha escura, onde se pode 
ver, em carateres brancos minúsculos, os algarismos 
representativos do valor da nota.
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LAnçAMEnto  
dA SÉRIE “EUROPA”

 Aspetos principais

•	A	segunda	série	de	notas	de	euro	é	designada	“Europa”	
pelo facto de alguns dos seus elementos de segurança 
conterem um retrato de Europa, a figura mitológica grega 
que deu origem ao nome do nosso continente.

•	As	novas	notas	serão	colocadas	em	circulação	
gradualmente ao longo de vários anos e por ordem 
ascendente, a começar pela nota de €5. As denominações 
permanecem inalteradas, continuando a ser as seguintes:  
€5, €10, €20, €50, €100, €200 e €500.

•	As	datas	exatas	de	emissão	das	novas	notas	das	restantes	
denominações serão determinadas e comunicadas ao 
público e aos profissionais que operam com numerário 
numa fase posterior.

•	Os	fabricantes	de	equipamento	que	processa	ou	funciona	
com notas participaram no desenvolvimento da série 
“Europa”, de forma a estarem devidamente preparados 
para a introdução das novas notas.

•	A	segunda	série	de	notas	de	euro	incluirá	elementos	de	
segurança novos e melhorados, que oferecem uma maior 
proteção face à contrafação.

•	Tal	como	para	a	primeira	série	de	notas	de	euro,	durante	
a fase de conceção da segunda série, foram consultados 
utilizadores cegos e amblíopes e os seus requisitos foram 
incluídos nos desenhos finais. 

•	A	nota	de	€5	é	a	primeira	denominação	da	série	“Europa”	
a ser emitida. dado que é uma das denominações mais 
sujeitas a desgaste e deterioração, a sua durabilidade foi 
melhorada com a aplicação de uma camada protetora.

•	Para	que	as	reservas	remanescentes	sejam	totalmente	
utilizadas, as notas de €5 da primeira série serão emitidas 
a par das da segunda série durante vários meses. Em todo 
o caso, as notas de ambas as séries continuarão a ter curso 
legal e a circular em paralelo.

•	A	data	em	que	as	notas	da	primeira	série	deixarão	de	ter	
curso legal será anunciada com bastante antecedência. 
note-se, contudo, que as notas da primeira série manterão 
o seu valor, podendo ser trocadas nos bancos centrais 
nacionais do Eurosistema por um período ilimitado.
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EUROPA  
EM MAIS PorMEnor 

A “face” das novas notas de euro

A utilização de retratos em notas de banco é uma tradição 
a nível mundial e estudos indicam que as pessoas tendem a 
reconhecer intuitivamente a face de outras. o Eurosistema 
decidiu que a marca de água e o holograma da segunda 
série de notas de euro passariam a incluir um retrato de 
Europa, uma figura mitológica grega. o retrato foi retirado 
de um vaso com mais de 2 000 anos, encontrado no sul de 
Itália, pertencente à coleção do Museu do Louvre, em Paris. 
Este retrato foi selecionado por estabelecer uma ligação 
clara com o continente europeu e conferir um toque 
humano às notas. 

na mitologia grega, Europa, a filha de um rei fenício, foi 
seduzida por Zeus, que para tal assumiu a forma de um 
touro e a levou para Creta. Esta história inspirou os gregos 
antigos a usarem “Europa” como termo geográfico.

campanha de informação   

os novos elementos de segurança apenas serão eficazes 
se o público os reconhecer facilmente. Para o efeito, o BCE 
e os bancos centrais nacionais do Eurosistema irão realizar 
uma campanha de informação sobre a série “Europa” e a 
nova nota de €5 no conjunto da área do euro.
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A tecnologia mais recente

o BCE e os bancos centrais nacionais não fornecem 
informação detalhada sobre o seu programa de investigação 
e desenvolvimento. Visam, contudo, manter a integridade 
das notas de euro, permanecendo tecnologicamente 
um passo à frente dos falsifi cadores. o desenvolvimento 
de novas tecnologias neste domínio exige esforços 
signifi cativos. de acordo com a estratégia de investigação 
e desenvolvimento do Eurosistema, é necessário que as 
notas de euro disponham de capacidade de “autodefesa”. 
Por conseguinte, a ênfase está em criar o maior número 
possível de obstáculos aos falsifi cadores.

combate efi caz à contrafação   

o Eurosistema envida esforços consideráveis para 
assegurar que o público e os profi ssionais que operam com 
numerário estejam devidamente informados sobre como 
reconhecer uma nota contrafeita. Garante também que as 
máquinas de escolha e processamento de notas tenham 
a capacidade de identifi car com fi abilidade e retirar de 
circulação as contrafações.

no primeiro semestre de 2012, foi retirado de circulação 
um total de 251 000 notas de euro contrafeitas. 
Em comparação com o número de notas de euro genuínas 
em circulação (em média, 14,6 mil milhões no primeiro 
semestre de 2012), a percentagem de contrafações 
continua a ser muito reduzida. 

Apesar de o atual número de contrafações não representar 
uma ameaça, o BCE e os bancos centrais nacionais, tal 
como outros bancos centrais, devem permanecer vigilantes 
e tornar as suas notas o mais resistentes possível à 
contrafação. 

Além disso, o BCE coopera estreitamente com a Comissão 
Europeia (responsável por disponibilizar informação sobre 
as moedas de euro contrafeitas), as autoridades policiais 
nacionais, a Europol e a Interpol. outra linha de defesa 
é assegurar que o público esteja devidamente informado 
acerca dos elementos de segurança.

Preferências de grupos focais 

o BCE organizou grupos focais em diferentes países 
da área do euro para avaliar potenciais elementos 
de segurança a incluir nas notas da série “Europa”. 
os elementos de segurança selecionados refl etem 
as preferências desses grupos.

InVEStIGAção 
E dESEnVoLVIMEnto 
E o COMBATE À CONTRAFAçãO 

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

número de notas contrafeitas 
retiradas de circulação por 
semestre desde 20021

20
02

/1

20
02

/2

20
03

/1

20
03

/2

20
04

/1

20
04

/2

20
05

/1

20
05

/2

20
06

/1

20
06

/2

20
07

/1

20
07

/2

20
08

/1

20
08

/2

20
09

/1

20
09

/2

20
10

/1

20
10

/2

20
11

/1

20
11

/2

20
12

/1

1 Comunicado semestral do BCE sobre a contrafação 
de notas de euro.
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PRODUçãO E DISTRIBUIçãO  
dE notAS dE Euro 

produção de notas de euro. São utilizados diferentes tipos 
de chapas e tintas especiais, bem como vários processos: 
impressão em offset e em talhe doce, estampagem de 
hologramas e impressão serigráfica do elemento que  
muda de cor.

um sistema comum de controlo da qualidade assegura 
padrões idênticos para todas as notas de euro. Ao longo 
do processo de produção, realizam-se centenas de testes 
manuais e automáticos. Após terem sido submetidas a 
testes de inspeção da qualidade, as notas que cumprem 
todas as especificações são embaladas por denominação e 
armazenadas em locais seguros antes de serem distribuídas.

das fábricas de notas às carteiras 
dos cidadãos   

As notas são transportadas para os bancos centrais nacionais  
e armazenadas nos seus cofres. Em 2 de maio de 2013,  
bancos e instituições análogas começarão a colocar as novas 
notas de €5 em circulação pelas vias normais (ou seja, através 
dos seus balcões ou de caixas automáticos). Espera-se que,  
até ao outono de 2013, o volume das novas notas de €5  
em circulação na área do euro seja superior ao das notas  
da primeira série com a mesma denominação.

Partilha da produção para uma 
maior eficiência

o BCE tem o direito exclusivo de autorizar a emissão de notas 
na área do euro, mas partilha com os bancos centrais nacionais 
a responsabilidade pela produção, colocação em circulação, 
retirada de circulação, processamento e armazenamento 
das notas. o Eurosistema (ou seja, o BCE e bancos centrais 
nacionais) define os requisitos de produção anual de notas e 
atribui os volumes a produzir aos bancos centrais nacionais. 
Quer produzam as notas internamente, quer deleguem a 
produção a fornecedores acreditados, os bancos centrais 
nacionais asseguram assim a parte da produção que lhes foi 
atribuída para uma ou mais denominações.

Produção de notas de euro

tal como a primeira série, a série “Europa” será impressa em 
papel de algodão, o que confere às notas uma firmeza e ligeira 
sonoridade especiais. Alguns elementos de segurança, como 
a marca de água ou o filete de segurança, são integrados nas 
notas durante o processo de fabrico do próprio papel. 

o papel é depois distribuído pelas fábricas de notas de 
alta segurança, localizadas na Europa, que têm a cargo a 
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o CICLO DE VIDA 
dE uMA notA

BANCOS CENTRAIS NACIONAIS 
DO EUROSISTEMA

INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

As instituições de crédito veri�cam as 
notas com a ajuda de máquinas de 
escolha de notas. As notas aptas 
a circular são recolocadas em circulação.

LOJAS LOJAS

CAIXAS AUTOMÁTICOS
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O Eurosistema determina os requisitos de produção 
anual para cada denominação de notas de euro. 
Os bancos centrais nacionais procedem depois 
à emissão das notas.

As notas impróprias para circulação 
e as contrafações são retiradas 
de circulação.

As instituições de crédito
(re)colocam as notas de 
euro em circulação 
através dos seus balcões 
ou de caixas automáticos.

As lojas recebem notas dos 
seus clientes e podem 
veri�car a sua autenticidade 
através do método “tocar, 
observar e inclinar”.

As lojas recebem notas dos 
seus clientes e podem 
veri�car a sua autenticidade 
através do método “tocar, 
observar e inclinar”.

Os cidadãos da área do euro utilizam as 
notas nas suas transações diárias e podem 
veri�car a sua autenticidade através 
do método “tocar, observar e inclinar”.

As notas são transportadas das lojas 
para as instituições de crédito.
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