26 de novembro de 2013

Ficha informativa – A nova nota de €10
Mais de 10 anos após a introdução das notas e moedas de euro, o Eurosistema começou a emitir
uma segunda série de notas de euro – a série “Europa”. As notas da nova série incluem um retrato
de Europa (a figura mitológica grega que deu origem ao nome do nosso continente) no holograma
e na marca de água.
A nova nota de €5 entrou em circulação em 2 de maio de 2013 e inclui vários elementos de
segurança novos e melhorados, que a tornam ainda mais resistente à contrafação. É muito fácil
verificar a nova nota, bem como todas as notas de euro, através do método “tocar, observar e
inclinar” (http://www.novas-notas-de-euro.eu/Notas-de-euro/Elementos-de-segurança/TOCAR/NOTADE-€5-DA-PRIMEIRA-SÉRIE).
A nova nota de €10 será emitida em 2014. Para mais informações, consultar o sítio dedicado às
novas notas de euro (www.novas-notas-de-euro.eu).


Quando entrará em circulação a nova nota de €10?

A data exata de entrada em circulação será anunciada no evento de divulgação da nota, que terá
lugar em 13 de janeiro de 2014. O quadro abaixo apresenta uma síntese dos preparativos para a
introdução da nova nota.
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O Eurosistema é responsável por assegurar a aceitação das novas notas pelas
máquinas e dispositivos de autenticação?

As máquinas e dispositivos de autenticação de notas não são da responsabilidade do Eurosistema,
mas sim dos seus proprietários e, indiretamente, dos respetivos fornecedores e fabricantes. Em todo
o caso, o Eurosistema é responsável por fornecer todas as informações e materiais necessários aos
parceiros pertinentes, com vista à adaptação das máquinas e dispositivos às novas notas. O BCE
e os bancos centrais nacionais trabalham em estreita colaboração com os fabricantes, fornecedores,
operadores e proprietários de máquinas de tratamento de notas e dispositivos de autenticação para
os ajudar a adaptar o seu equipamento antes da emissão de cada denominação. O Eurosistema
encoraja os proprietários a verificarem, junto do fornecedor, se o equipamento aceita as novas notas
e pode processar as futuras denominações da série “Europa”. As listas dos dispositivos de
autenticação e máquinas de tratamento de notas que aceitam a nova nota de €5 estão disponíveis
aqui
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.pt.html
e
serão
atualizadas com informações sobre a nova nota de €10. Além disso, é sempre possível recorrer ao
método “tocar, observar e inclinar” (http://www.novas-notas-de-euro.eu/Notas-de-euro/Elementos-desegurança/TOCAR/NOTA-DE-€5-DA-PRIMEIRA-SÉRIE) para reconhecer uma nota verdadeira.


Porque são necessárias novas notas?

O BCE e os bancos centrais nacionais dos países da área do euro têm o dever de salvaguardar a
integridade das suas notas e de tirar partido dos avanços na tecnologia de produção de notas.
Cabe-lhes manter as notas de euro a par dos progressos tecnológicos e melhorar continuamente o
seu desenho e os elementos de segurança. Por conseguinte, o BCE e os bancos centrais nacionais
do Eurosistema estão a desenvolver a série “Europa”, a fim de assegurar que o público pode manter
a confiança no euro. A nova série continuará a oferecer a máxima proteção contra a contrafação,
tornando as notas ainda mais seguras.
Além disso, as notas da série “Europa” com denominações mais baixas serão mais resistentes, em
virtude da utilização de uma camada protetora. Poderão, portanto, ser substituídas com menor
frequência, reduzindo-se desta forma os custos e o impacto em termos ambientais.


Quando serão emitidas as próximas denominações?

As notas da série “Europa” serão introduzidas por ordem ascendente. Assim, à nota de €10
seguir-se-á a nota de €20, numa data ainda a definir.
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