AS NOVAS NOTAS DE €100 E €200
ENTRADA EM CIRCULAÇÃO DAS NOVAS NOTAS DE €100 E €200
As notas de euro da série “Europa”, a nova série de notas de euro, têm vindo a ser colocadas
em circulação gradualmente no conjunto da área do euro ao longo dos últimos anos, por ordem
ascendente das denominações. A apresentação das novas notas de €100 e €200, que terá lugar
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PORQUE SÃO NECESSÁRIAS NOVAS NOTAS
Compete ao BCE e ao Eurosistema salvaguardar a integridade das notas de euro e continuar a
aperfeiçoar a tecnologia de produção de notas. A série “Europa” oferece melhor proteção contra a
contrafação, tornando as notas de euro ainda mais seguras. As novas notas de €100 e €200 incluem
os mesmos elementos de segurança que a nota de €50, nomeadamente um retrato na marca de água
e no holograma, e ainda elementos novos e atualizados, que dificultam a contrafação, mas continuam
a ser de fácil verificação:

em 17 de setembro de 2018 no Banco Central Europeu (BCE), completará a série “Europa”. Prevê-se
que as novas notas entrem em circulação em 28 de maio de 2019.
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H
 olograma-satélite – Este novo elemento de segurança encontra-se na parte superior da banda
prateada. Ao inclinar a nota, são visíveis pequenos símbolos do euro (€), que se movem em torno dos
algarismos representativos do valor da nota. Os símbolos do euro tornam-se mais nítidos quando
expostos a luz direta.
N
 úmero esmeralda – Ao inclinar a nota, o número brilhante no canto inferior esquerdo apresenta
um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. O número também muda de cor,
passando de verde-esmeralda a azul-escuro. As novas notas de €100 e €200 exibem igualmente
símbolos do euro dentro do número.
Além dos elementos de segurança para o público, as novas notas incluem elementos novos e atualizados
para autenticação por máquinas e dispositivos.

www.euro.ecb.europa.eu
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Elementos de segurança das notas de €100 e €200: www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.pt.html
Mais informação sobre a nota de €100: www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.pt.html#es2-100
Mais informação sobre a nota de €200: www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.pt.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu
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AS NOVAS NOTAS DE €100 E €200
EXISTEM MAIS NOTAS DE €100 EM CIRCULAÇÃO DO QUE DE €10
As notas de €100 e €200 são amplamente utilizadas como meio de pagamento e reserva de valor.
No final de junho de 2018, encontravam-se em circulação 2.7 mil milhões de notas de €100 (ou seja,
13% do total de notas de euro em circulação) face a 2.5 mil milhões de notas de €10 (isto é, cerca
de 12% do total de notas de euro em circulação). Em termos de valor, a nota de €100 é a segunda
denominação mais importante a seguir à nota de €50, representando quase um quarto (23%) do valor
de todas as notas de euro em circulação. Comparativamente, as notas de €200 representam 1% da
quantidade de notas de euro em circulação e 4% do valor total.

NOTAS ADEQUADAS PARA UTILIZADORES CEGOS E AMBLÍOPES
Durante a fase de conceção da série “Europa”, o BCE trabalhou em estreita cooperação com utilizadores
cegos e amblíopes, no sentido de desenvolver notas de euro com elementos de segurança fáceis de
identificar por pessoas com baixa acuidade visual. Nas novas notas, os algarismos representativos do
valor da nota são apresentados em carateres de grande dimensão, com maior contraste de tons, que
tornam as notas mais fáceis de identificar pela cor. Foram também utilizadas marcas táteis, distintas para
cada denominação, junto às margens das notas.

CONFIANÇA NAS NOTAS DE EURO
As notas de euro continuam a ser um meio de pagamento seguro e de confiança. A quantidade de
contrafações permanece muito reduzida (foram retiradas de circulação 301 000 notas contrafeitas no
primeiro semestre de 2018) em comparação com o número de notas de euro genuínas em circulação,
que tem aumentado continuamente (mais de 21 mil milhões). Em conjunto com os bancos centrais
nacionais do Eurosistema, o BCE continuará a assegurar que as notas de euro permaneçam um meio de
pagamento valioso e valorizado, tanto dentro como fora da área do euro. É essencial que todos os que
utilizam notas de euro possam continuar a fazê-lo com plena confiança. É por esse motivo que a série
“Europa” foi introduzida.
Contrafação de notas de euro permaneceu reduzida no primeiro semestre de 2018
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.pt.html

www.euro.ecb.europa.eu

AS NOVAS NOTAS DE €100 E €200
O NUMERÁRIO TORNAR-SE-Á OBSOLETO NO FUTURO PRÓXIMO?
As tendências mundiais indicam que a procura de numerário continua a aumentar. Desde a introdução
do euro em 2002, a quantidade de notas em circulação na área do euro triplicou, situando-se
presentemente em 21 mil milhões. O valor das notas em circulação aumenta atualmente cerca de
4% por ano, tendo alcançado quase €1.2 biliões. Para mais informações sobre estatísticas relativas
às notas de euro em circulação, consulte o sítio do BCE.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
(disponível apenas em inglês)

O NUMERÁRIO AINDA É PREDOMINANTE?
O numerário é o meio de pagamento amplamente preferido em pontos de venda como estabelecimentos
comerciais, estações de serviço e máquinas de venda automática. Em 2016, foi utilizado em 79% de todas
as transações realizadas na área do euro, ao passo que os cartões foram utilizados em apenas 19% das
transações1. As transações em numerário são ainda mais populares em vendas na rua e em mercados
(90% de todas as transações e 81% em termos de valor), bem como em cafés e restaurantes (90% de
todas as transações e 76% em termos de valor).

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DO NUMERÁRIO?
É inclusivo – as pessoas com acesso limitado ou sem acesso a contas bancárias podem efetuar
pagamentos em numerário.
P ermite às pessoas controlar melhor os níveis de despesa e de dívida pessoal.
É uma forma privada de efetuar pagamentos.
C
 onstitui uma medida de contingência, em caso de não funcionamento dos sistemas de pagamentos
eletrónicos.
P roporciona a liquidação imediata das transações no momento em que o numerário muda de mãos.
A
 ssegura a concorrência entre diferentes instrumentos de pagamento de retalho e contribui para
uma fixação competitiva dos preços de outros instrumentos de pagamento de retalho.
É o único instrumento de pagamento que dá ao público acesso direto a moeda fiável do banco central.
Fonte: The use of cash by households in the euro area
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699 (disponível apenas em inglês)

1 

www.euro.ecb.europa.eu

AS NOVAS NOTAS DE €100 E €200
DISCURSOS E CITAÇÕES SOBRE O NUMERÁRIO E AS NOTAS DE EURO
Alocução de boas-vindas por Mario Draghi, Presidente do BCE, no evento organizado para marcar a
entrada em circulação da nova nota de €50, Frankfurt am Main, 4 de abril de 2017
“Apesar de os pagamentos eletrónicos estarem a tornar-se mais populares, o numerário ainda é o
nosso meio de pagamento mais importante. […] Mais de três quartos de todos os pagamentos em
pontos de venda na área do euro são efetuados em numerário, o que, em termos de valores de
transação, corresponde a ligeiramente mais de metade. Assim, mesmo na presente era digital,
o numerário continua a ser essencial na nossa economia.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.pt.html
Discurso de Yves Mersch, membro da Comissão Executiva do BCE, no 4.º Simpósio sobre o Numerário
do Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, 14 de fevereiro de 2018
“O numerário permite a privacidade e, por conseguinte, salvaguarda os direitos fundamentais. […]
Os cidadãos podem utilizar o numerário para exercer os seus direitos fundamentais sem que o
Estado ou outros terceiros possam detetar de imediato as transações financeiras realizadas.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html
(disponível apenas em inglês e alemão)
Contributo de Yves Mersch, membro da Comissão Executiva do BCE, para a Project Syndicate,
28 de abril de 2017
“O crescimento da procura geral de numerário é superior ao crescimento do produto interno
bruto (PIB) nominal. Nos últimos cinco anos, a taxa de crescimento anual média das notas de euro
situou-se em 4.9% em termos de valor e em 6.2% em termos de quantidade de notas. Este aumento
inclui denominações predominantemente utilizadas para a realização de transações em vez de para
fins de poupança. […] O BCE continuará a disponibilizar notas. Facilitará também a prossecução do
desenvolvimento de um mercado integrado, inovador e competitivo para soluções de pagamentos
de retalho na área do euro.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.pt.html

www.euro.ecb.europa.eu
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Imagens das novas notas de €100 e €200 e dos elementos de segurança
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Imagens do evento de apresentação das novas notas de €100 e €200
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
Imagens das notas da série “Europa”
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.pt.html
Filme sobre a apresentação das novas notas de €100 e €200
www.youtube.com/user/ecbeuro
Sequências de vídeo para canais de televisão sobre o processo de impressão das novas notas de €100 e €200
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.pt.html
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