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NOTAS DE EURO  
INOVADORAS E MAIS SEGURAS

A nova nota de €20 é a terceira da série “Europa” a ser introduzida. Representa um importante avanço 
na tecnologia de produção de notas, dado que inclui um elemento de segurança adicional inovador:  
a janela com retrato no holograma. Quando se observa a nota contra a luz, a janela torna-se 
transparente e revela um retrato de Europa, o qual é visível na frente e no verso da nota. O retrato 
figura também na marca de água. Europa é uma figura mitológica grega e a origem do nome do nosso 
continente.

Assim como as novas notas de €5 e €10 já em circulação, a nova nota de €20 inclui um número 
esmeralda. Todas estas inovações tornam a contrafação das notas da série “Europa” ainda mais difícil  
e reforçam a confiança no euro.

O Eurosistema − ou seja, o Banco Central Europeu (BCE) e os bancos centrais nacionais da área do 
euro − tem o dever de salvaguardar a integridade das notas de euro através de uma melhoria constante 
dos seus elementos de segurança, dificultando, assim, a sua contrafação.  Tal como as notas de €5 e €10 
da série “Europa”, também a nova nota de €20 é impressa em papel de algodão, atendendo à preferência 
dos europeus pelo toque tradicional do papel-moeda1.

Atualmente, 338 milhões de europeus, em 19 países da Europa, partilham o euro. São mais fortes graças 
à confiança que depositam no euro, que provou ser uma moeda internacional fiável.

Ao longo do tempo, o Eurosistema substituirá gradualmente a primeira série de notas de euro.  A nota 
de €5 da série “Europa” entrou em circulação em 2 de maio de 2013 e a de €10 em 23 de setembro  
de 2014.  A nova nota de €20, que será apresentada num evento a realizar no BCE em 24 de fevereiro 
de 2015, entrará em circulação na área do euro em 25 de novembro de 2015.

Para mais esclarecimentos, contactar os gabinetes de imprensa do BCE e dos bancos centrais nacionais 
do Eurosistema (ver página 12). O sítio www.novas-notas-de-euro.eu fornece informação pormenorizada 
sobre todas as notas de euro.

1  Grupos focais organizados nos vários países da área do euro indicaram que preferiam que as novas notas mantivessem a textura das notas da 
primeira série.
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A nova nota de €20, tal como todas as notas de euro, constituirá um símbolo poderoso de integração. 
Como na primeira série introduzida em 2002, as notas da série “Europa” reproduzem os estilos 
arquitetónicos de diferentes períodos, bem como pontes e um mapa da Europa, simbolizando todos 
estes elementos a união dos cidadãos da área do euro através da moeda.

A janela no holograma da nova nota de €20 representa um importante avanço tecnológico a nível  
da produção de notas.  À semelhança do número esmeralda, é o resultado de anos de investigação  
e desenvolvimento aprofundados. 

Encontram-se atualmente em circulação 17 mil milhões de notas de euro, com um valor facial total  
de cerca de €1 bilião.  A introdução da série “Europa” visa manter a confiança dos cidadãos nas notas  
de euro, conferindo maior segurança e robustez às novas notas.

338 MILHÕES DE EUROPEUS   
MAIS FORTES COM O EURO
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AS NOTAS DE €20

A NOTA DE €20 DA SÉRIE “EUROPA”
ELEMENTOS NOVOS

VersoFrente

A NOTA DE €20 DA PRIMEIRA SÉRIE

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, 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 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.

Frente Verso
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  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.

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

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

VERIFICAÇÃO FÁCIL 

 1  TOCAR

 3  INCLINAR

   
– 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 da nota, apresenta 
múltiplos algarismos representativos do 
valor da nota multicolores.

  Elementos novos  
 – Número esmeralda  
 
Este número brilhante  
apresenta um efeito  
luminoso de movimento  
ascendente e descendente.  
O número também muda  
de cor, passando de  
verde-esmeralda a  
azul-escuro.

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.

  
– Janela com retrato no holograma

Observando a nota contra a luz, a janela  
na parte superior da banda holográfica  
torna-se transparente e revela um retrato  
de Europa, que é visível na frente e no  
verso da nota.

 2  OBSERVAR

Frente Verso
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EUROPA: 
A PRINCESA NA JANELA 

Uma inovação tecnológica 

A utilização de retratos em notas de banco é uma tradição  
a nível mundial e estudos indicam que as pessoas tendem  
a reconhecer intuitivamente o rosto de outras.  Europa, uma 
figura mitológica grega, foi escolhida como elemento das  
novas notas de euro por ter dado nome ao nosso continente.

O retrato selecionado foi retirado de um vaso pertencente  
à coleção do Museu do Louvre, em Paris. Trata-se de um  
vaso com mais de 2 mil anos, encontrado no sul de Itália.  
Na produção das novas notas de €20, recorreu-se a tecnologia  
de ponta para apresentar Europa de uma forma inovadora, 
reproduzindo o seu retrato dentro de uma janela no holograma.

Observando a nota contra a luz, a janela torna-se transparente 
e revela o retrato de Europa, que é visível na frente e no verso 
da nota. Quando se inclina a nota, a janela exibe, na frente, linhas 
multicolores em redor dos algarismos representativos do valor 
da nota e, no verso, múltiplos algarismos representativos do valor 
da nota multicolores. Este elemento constitui uma inovação 
tecnológica e torna a contrafação das notas mais difícil.
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FACTOS IMPORTANTES  
SOBRE A SÉRIE “EUROPA”

Adequação das notas a utilizadores cegos e amblíopes 
A dimensão das notas de euro, tanto da primeira como da segunda série, aumenta progressivamente com o valor facial, 
facilitando o reconhecimento das diferentes denominações por cegos e amblíopes.  A cooperação com estes utilizadores 
durante a fase de conceção da série “Europa” levou à inclusão de elementos que simplificam ainda mais o manuseamento  
das notas. Na frente das notas, por exemplo, os algarismos representativos do valor da nota são apresentados em carateres  
de grande dimensão e, nas margens da nota, figuram marcas táteis.  As cores dominantes das notas da primeira série foram 
mantidas na série “Europa”, embora a tonalidade tenha sido reforçada para ajudar a distinguir as notas.

 A série “Europa” inclui alguns elementos de segurança  
novos e outros melhorados, que oferecem maior proteção  
face à contrafação.

 A introdução das novas notas de euro está a ser feita de 
forma gradual e por ordem ascendente das denominações, 
prolongando-se por vários anos.  As novas notas de €5 e €10 
entraram em circulação, respetivamente, em 2013 e 2014, 
seguindo-se a nova nota de €20 em 25 de novembro de 2015.   
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 anunciadas oportunamente.

 Os fabricantes e outros fornecedores de equipamento de 
notas participaram no desenvolvimento da série “Europa”, a fim 
de estarem preparados para a introdução das novas notas.

 Com vista a que as reservas remanescentes sejam totalmente 
utilizadas, as notas de €20 da primeira série continuarão a ser 
emitidas a par das da segunda série. Como será o caso para 
cada denominação, as notas de ambas as séries circularão 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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O principal objetivo da campanha de informação sobre a nova nota de €20 é divulgar as  
novas notas e os seus elementos de segurança junto do público e dos profissionais que  
operam com numerário.

CALENDÁRIO DA 
CAMPANHA DE INFORMAÇÃO 

Imagens de notas de euro
As imagens de notas de euro estão protegidas digitalmente. Entidades com um interesse legítimo em reproduzir imagens de 
notas de euro podem solicitar imagens não protegidas. Para o efeito, têm de assinar uma declaração de confidencialidade, a qual 
pode ser obtida mediante o envio de uma mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço: info@ecb.europa.eu. 
Para mais informações, consultar www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.pt.html.

Início do concurso online “Tetris® – nova nota de €20”2
5 de fevereiro  

de 2015

Lançamento do “Programa de Parcerias: nova nota de €20”, para fabricantes e outros 
fornecedores de equipamento de notas, num seminário do Eurosistema em Roma

6 de fevereiro  
de 2015

Apresentação da nova nota de €20 no BCE, em Frankfurt am Main
24 de fevereiro  

de 2015

Disponibilização de exemplares da nova nota de €20 a fabricantes e outros fornecedores  
de equipamento de notas para adaptação das respetivas máquinas e dispositivos 

Fevereiro/março 
de 2015

Envio, pelos bancos centrais nacionais, de publicações sobre a nova nota de €20 a bancos 
comerciais, autoridades policiais, câmaras de comércio, associações profissionais, etc.
Atualização do curso de formação online “Knowledge of Banknotes” e da aplicação  
“Euro Cash Academy” (disponibilizados em www.novas-notas-de-euro.eu)

Maio  
de 2015

Envio de folhetos sobre a nova nota de €20 a 3 milhões de pontos de venda na área do euro
Outubro  
de 2015

Disponibilização na Internet de vídeos sobre a nova nota de €20
Final de outubro 

de 2015  

Entrada em circulação da nova nota de €20
25 de novembro 

de 2015
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O Eurosistema envida esforços consideráveis para assegurar que o público e os profissionais 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 identificar com fiabilidade e retirar de circulação as contrafações.

O BCE coopera estreitamente com a Comissão Europeia (responsável por disponibilizar informação sobre as moedas de euro 
contrafeitas), bem como com a Europol, a Interpol e as autoridades policiais nacionais. Outra linha de defesa é assegurar que o 
público esteja bem informado acerca das novas notas.

PROTEÇÃO DAS 
NOTAS DE EURO 

Medidas eficazes de combate à contrafação

Quantidade de notas de euro contrafeitas retiradas de circulação entre 2002 e 2014
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PROGRAMA DE PARCERIAS 

No âmbito do programa, o BCE e os 19 bancos centrais 
nacionais do Eurosistema estão a:

 fornecer informação sobre a adaptação de máquinas de 
tratamento de notas e dispositivos de autenticação, com vista  
a que aceitem as novas notas;

 organizar uma série de atividades e eventos, destinados  
a aumentar a sensibilização para a introdução da nova nota  
de €20;

 disponibilizar informação em formato eletrónico e impresso 
sobre as novas notas, em 23 línguas oficiais da União Europeia,  
a fim de ajudar os parceiros na comunicação com os respetivos 
grupos-alvo;

 facultar exemplares da nova nota de €20 para realização  
de testes nos bancos centrais nacionais e, a partir de fevereiro/
março de 2015, após a divulgação da nova nota, também para 
adaptação de máquinas e dispositivos nas próprias instalações.

Os fabricantes e outros fornecedores de equipamento de notas 
devem começar a preparar as suas máquinas e dispositivos  
para a introdução das novas notas o mais rapidamente possível.  
Os utilizadores de máquinas de tratamento de notas e 
dispositivos de autenticação devem também contactar os 
respetivos fornecedores ou fabricantes, no sentido de preparar 
a adaptação do seu equipamento. Quem pretender adquirir  
máquinas de tratamento de notas e/ou dispositivos de 
autenticação deve averiguar,  junto do fornecedor,  se os mesmos 
podem ser adaptados para aceitar as novas notas.

As listas de máquinas de tratamento de notas e dispositivos  
de autenticação, cuja capacidade para reconhecer as novas  
notas de €5 e €10 foi testada oficialmente pelos bancos 
centrais do Eurosistema, são disponibilizadas no sítio do BCE  
(www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/
results.pt.html). Em 2015, após a realização de testes adicionais 
pelos bancos centrais do Eurosistema, as referidas listas serão 
atualizadas, passando a incluir a nova nota de €20. 

A fim de prestar apoio aos fabricantes e outros fornecedores 
de equipamento de notas na preparação para a introdução da 
nova nota de €20, o BCE e os bancos centrais nacionais do 
Eurosistema disponibilizaram antecipadamente informação e 
exemplares das novas notas para efeitos de teste.  Além disso, 
criaram um programa de parcerias abrangente, o “Programa de 
Parcerias: nova nota de €20”.

Idêntico ao programa estabelecido em 2013, no âmbito  
da introdução da nova nota de €10, que contou com  
a participação de mais de 300 parceiros do setor em toda  
a Europa, o “Programa de Parcerias: nova nota de €20” visa 
assegurar que a adaptação das máquinas de tratamento  
de notas e dispositivos de autenticação seja realizada 
atempadamente em toda a área do euro.

Dado que €20 é uma das denominações com maior circulação, 
o novo programa foi alargado a outras organizações profissionais, 
designadamente associações bancárias e outras entidades com 
capacidade para distribuir, junto do público, material elaborado 
pelo BCE. 

O “Programa de Parcerias: nova nota de €20” foi lançado pelo 
Eurosistema num seminário realizado em 6 de fevereiro de 
2015, no banco central italiano (o Banca d’Italia), em Roma. 
Faculta aos fabricantes e outros fornecedores de equipamento 
de notas, bem como aos respetivos clientes e aos utilizadores, 
um vasto leque de ferramentas e materiais didáticos, estando  
a maioria disponível nas línguas oficiais da União Europeia.
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PRINCIPAIS DATAS DA INTRODUÇÃO   
DA NOVA NOTA DE €20 
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