
A SÉRIE “EUROPA”



SÉRIE “EUROPA” COMPLETA
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As notas precisam de ser melhoradas periodicamente, a fim de assegurar que 
continuam a resistir à contrafação. Por esse motivo, o BCE desenvolveu a 
série “Europa”. 

Em virtude dos seus elementos de segurança avançados, as notas de euro 
da série “Europa” são mais seguras do que as notas da primeira série.  
As novas notas têm vindo a ser introduzidas gradualmente, por ordem 
ascendente das denominações, ao longo dos últimos anos. Com a entrada 
em circulação das novas notas de €100 e €200 em 28 de maio de 2019,  
a série “Europa” ficará completa.

As novas notas de €100 e €200 incluem um holograma-satélite, bem 
como outros elementos de segurança melhorados. Além da maior 
proteção face à contrafação, o aspeto gráfico das notas foi renovado.

As novas notas de €100 e €200, tal como as restantes notas da série 
“Europa”, irão circular a par das notas da primeira série. Todas as notas 
da primeira série, incluindo a nota de €500, continuarão a ter curso  
legal – isso significa que podem continuar a ser utilizadas como meio de 
pagamento e reserva de valor. As notas conservarão sempre o seu valor, 
uma vez que podem ser trocadas nos bancos centrais nacionais do 
Eurosistema por um período ilimitado.

Porquê notas novas?

INTRODUÇÃO



VERSO

FRENTE

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.

Número esmeralda 
Incline a nota. O número apresenta 
um efeito luminoso de movimento 
ascendente e descendente. A cor 
também muda, passando de verde-
-esmeralda a azul-escuro.

Holograma com retrato 
Incline a nota. Um retrato 
de Europa, os algarismos 
representativos do  
valor da nota e o motivo 
principal tornam-se visíveis 
na banda prateada.

Impressão em relevo 
Toque e sinta as pequenas 
linhas impressas em relevo 
nas margens esquerda e 
direita da nota.  

SÉRIE “EUROPA”: €5



VERSO

FRENTE

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.

Número esmeralda 
Incline a nota. O número apresenta 
um efeito luminoso de movimento 
ascendente e descendente. A cor 
também muda, passando de verde-
-esmeralda a azul-escuro.

Holograma com retrato 
Incline a nota. Um retrato 
de Europa, os algarismos 
representativos do  
valor da nota e o motivo 
principal tornam-se visíveis 
na banda prateada.

Impressão em relevo 
Toque e sinta as pequenas 
linhas impressas em relevo 
nas margens esquerda e 
direita da nota.  

SÉRIE “EUROPA”: €10



VERSO

FRENTE

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.

Número esmeralda 
Incline a nota. O número apresenta  
um efeito luminoso de movimento 
ascendente e descendente. A cor 
também muda, passando de verde-
-esmeralda a azul-escuro.

Impressão em relevo 
Toque e sinta as pequenas 
linhas impressas em relevo 
nas margens esquerda e 
direita da nota.  

SÉRIE “EUROPA”: €20

Janela com retrato
Observe a nota contra a luz. A janela  

na banda holográfica torna-se transparente 
e revela um retrato de Europa, que é 
visível na frente e no verso da nota.



VERSO

FRENTE

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.

Número esmeralda 
Incline a nota. O número apresenta  
um efeito luminoso de movimento 
ascendente e descendente. A cor  
também muda, passando de verde-
-esmeralda a azul-escuro.

Impressão em relevo 
Toque e sinta as pequenas 
linhas impressas em relevo 
nas margens esquerda e 
direita da nota.  

SÉRIE “EUROPA”: €50

Janela com retrato
Observe a nota contra a luz. A janela  

na banda holográfica torna-se transparente 
e revela um retrato de Europa, que é 
visível na frente e no verso da nota.



VERSO

FRENTE

Impressão em relevo 
Toque e sinta as pequenas 
linhas impressas em relevo 
nas margens esquerda e 
direita da nota.  

SÉRIE “EUROPA”: €100

Número esmeralda  
Incline a nota. O número apresenta 
um efeito luminoso de movimento 
ascendente e descendente. A cor 
também muda, passando de verde-
-esmeralda a azul-escuro, e símbolos do
euro (€) surgem dentro dos algarismos
representativos do valor da nota.

Holograma-satélite 
Incline a nota. Símbolos do euro (€) 
de pequena dimensão movem-se em 

torno dos algarismos representativos 
do valor da nota na parte superior  
da banda prateada. Os símbolos do  

euro tornam-se mais nítidos  
quando expostos a luz direta.

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
Observe a nota contra a luz. A janela  

na banda holográfica torna-se transparente 
e revela um retrato de Europa, que é 
visível na frente e no verso da nota.



VERSO

FRENTE

Impressão em relevo 
Toque e sinta as pequenas 
linhas impressas em relevo 
nas margens esquerda e 
direita da nota.  

SÉRIE “EUROPA”: €200

Número esmeralda  
Incline a nota. O número apresenta 
um efeito luminoso de movimento 
ascendente e descendente. A cor 
também muda, passando de verde-
-esmeralda a azul-escuro, e símbolos do
euro (€) surgem dentro dos algarismos
representativos do valor da nota.

Janela com retrato
Observe a nota contra a luz. A janela  

na banda holográfica torna-se transparente 
e revela um retrato de Europa, que é 
visível na frente e no verso da nota.

Holograma-satélite 
Incline a nota. Símbolos do euro (€) 
de pequena dimensão movem-se em 

torno dos algarismos representativos 
do valor da nota na parte superior  
da banda prateada. Os símbolos do 

euro tornam-se mais nítidos  
quando expostos a luz direta.

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.



O seu equipamento está preparado para as novas  
notas de €100 e €200?

Se tem um estabelecimento comercial ou utiliza regularmente máquinas 
de tratamento de numerário e dispositivos de autenticação, precisa de 
assegurar que o seu equipamento é adaptado para aceitar as notas de 
€100 e €200 da série “Europa”, antes que estas entrem em circulação em 
28 de maio de 2019.

A fim de verificar se o seu equipamento pode ser adaptado para aceitar as 
novas notas de €100 e €200, contacte o fornecedor do mesmo. Pode 
também consultar uma lista de tipos de máquinas e dispositivos testados 
no sítio do BCE:
www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.pt.html.

A lista indica se um determinado tipo de máquina ou dispositivo já foi 
atualizado para aceitar as novas notas de €100 e €200. 

Não esqueça que também pode verificar a autenticidade das notas de 
euro através do método “tocar, observar e inclinar”.

SÉRIE “EUROPA”: EQUIPAMENTO



Nas transações com numerário, é possível que ocasionalmente se depare 
com uma nota suspeita.  
Se isso acontecer,     verifique a nota cuidadosamente;
  se continuar a ter dúvidas, não a aceite; e
  solicite outra nota.

Se já aceitou uma nota que agora lhe parece ser suspeita, não a recoloque 
em circulação, dado que tal constitui um crime. Entregue a nota suspeita 
às autoridades policiais locais, a um banco ou ao banco central nacional. 
Se a nota for verdadeira, receberá o seu dinheiro de volta.

Para mais informação, consulte a página
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ac/html/index.pt.html.
Pode igualmente contactar o seu banco central nacional ou consultar  
o sítio Web do mesmo.

NOTAS SUSPEITAS



SÉRIE “EUROPA”: VERIFICAÇÃO COM EQUIPAMENTO ESPECIAL

FRENTE

Microimpressão



SÉRIE “EUROPA”: VERIFICAÇÃO COM EQUIPAMENTO ESPECIAL

FRENTE

VERSO

Verificação com uma câmara de infravermelhos



SÉRIE “EUROPA”: VERIFICAÇÃO COM EQUIPAMENTO ESPECIAL

Verificação à luz ultravioleta
FRENTE

VERSO



SÉRIE “EUROPA”: MAIS INFORMAÇÃO

Publicações disponíveis

Cartões de efeito  
holográfico (85 x 54 mm)
Todas as denominações de  
notas de euro da série “Europa”

Para obter mais exemplares das publicações disponíveis ou dos cartões  
de efeito holográfico, contacte o seu banco central nacional ou o Banco 
Central Europeu. O material informativo é disponibilizado gratuitamente 
em quantidades razoáveis, enquanto os stocks durarem.

Brochura (105 x 210 mm)
Notas de euro da série 
“Europa”

Cartaz (420 x 594 mm)
Notas de euro da série  
“Europa” e moedas de euro
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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.ecb.europa.eu/notas

www.centralbankmalta.org
publicrelations@ 

centralbankmalta.org

www.lb.lt
media@lb.lt

www.nbs.sk
info@nbs.sk

www.bundesbank.de
info@bundesbank.de

www.banque-france.fr
euro-formation@banque-france.fr 

www.centralbank.ie
cashcycle@centralbank.ie

www.centralbank.cy
pressoffice@centralbank.cy

www.bankofgreece.gr
press@bankofgreece.gr 

www.bancaditalia.it
gcm.comunicazione.euro@ 

bancaditalia.it

www.bcl.lu
euro@bcl.lu

www.suomenpankki.fi
info@bof.fi

www.dnb.nl
info@dnb.nl

www.eestipank.ee
info@eestipank.ee

www.bde.es
informacionefectivo@bde.es

www.oenb.at
oenb.info@oenb.at

www.nbb.be
Be.Centralcash@nbb.be

www.bank.lv
info@bank.lv

www.bportugal.pt
press@bportugal.pt

www.bsi.si
PR@bsi.si

Q
B-

03
-1

9-
14

7-
PT

-N
   

   
IS

BN
 9

78
-9

2-
89

9-
37

63
-4

   
   

do
i:1

0.
28

66
/9

61
11

   
   

©
 E

ur
op

ea
n 

C
en

tr
al

 B
an

k,
 2

01
9




