
Българска народна банка 
Тел.: (+3592) 91459  
press_office@bnbank.org

Sveriges Riksbank 
Tfn: +46 8 787 00 00
registratorn@riksbank.se

Magyar Nemzeti Bank
Tel.: (+36 1) 428-2751
info@mnb.hu

Danmarks Nationalbank 
Tlf.: 33 63 63 63 
nationalbanken@nationalbanken.dk

Česká národní banka 
tel.: +420 224 411 111 
podatelna@cnb.cz

Banca Naţională a României 
Telefon: 021 313 04 10 
Info@bnr.ro

Narodowy Bank Polski 
tel. centrala: +48 22 185 10 00
listy@nbp.pl

Hrvatska narodna banka  
Tel.: +385 1 45 64 576 
info@hnb.hr 

Bank of England 
Phone +44 (0)20 7601 4878 
enquiries@bankofengland.co.uk

European Central Bank 
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany  
Tel.: +49 69 1344 7455  
Fax: +49 69 1344 7401  
Email: info@ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique /Nationale Bank van België   
Tél. / Tel. : +32 2 221 2578 
laurent.denys@nbb.be

Deutsche Bundesbank 
Tel.: +49 69 9566 3512
info@bundesbank.de

Eesti Pank  
Tel: +372 668 0719
info@eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann /Central Bank of Ireland  
Phone:  +353 1 219 8858 
euroseries2@centralbank.ie

Bank of Greece/Τράπεζα της Ελλάδος 
Tηλ.: +30 210 320 3447 
press@bankofgreece.gr

Banco de España  
Tel.: +34 91 338 5999 
emisionycaja@bde.es

Banque de France   
Phone : 33 1 42 92 94 92 
euro-formation@banque-france.fr

Banca d’Italia  
Tel: +39 06 47924878 
eurosecondaserie@bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus/Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Τηλ.: +357 22714503, +357 22714463 
pressoffice@centralbank.cy

Latvijas Banka 
Tālr.: +371 67022300
info@bank.lv

Lietuvos bankas 
Tel. +370 5 268 00 71 
info@lb.lt

Banque centrale du Luxembourg 
Tél. : +352 4774 4561 
euro2@bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta /Central Bank of Malta    
Tel: +356 2550 3104/5
publicrelations@centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank  
Tel.: +31 (0)800 020 1068 (gratis) 
info@dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank
Tel: +43 1 404 20 6900 
christian.gutlederer@oenb.at

Banco de Portugal  
Tel.: +351 213 215 358 
press@bportugal.pt

Banka Slovenije  
Tel.: +386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
pr@bsi.si

Národná banka Slovenska  
Tel.: +421 2 5787 2143 
info@nbs.sk

Suomen Pankki / Finlands Bank 
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2626 
info@bof.fi
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DESCUBRA  
A NOVA NOTA DE €50

www.novas-notas-de-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

INTRODUÇÃOSÉRIE “EUROPA”

Porquê notas novas?

PREPARAÇÃO PARA A SÉRIE “EUROPA”

O seu equipamento foi adaptado para aceitar  
a nova nota de €50? Os elementos de segurança das notas precisam de ser melhorados 

periodicamente, com vista a tornar as notas ainda mais resistentes à 
contrafação.  Todas as notas da série “Europa” apresentam um aspeto gráfico 
renovado. É também o caso da nova nota de €50, que inclui uma janela com 
retrato, visível na frente e no verso da nota, bem como outros elementos de 
segurança melhorados.  As novas notas são, assim, ainda mais seguras e
continuam a ser fáceis de verificar.

A introdução das notas da série “Europa” está a realizar-se de forma gradual e irá 
desenrolar-se ao longo de vários anos.  As novas notas de €5, €10 e €20 já foram 
introduzidas e a nova nota de €50 entrará em circulação em 4 de abril de 2017.  
Está previsto que as novas notas de €100 e €200 comecem a ser emitidas perto 
do final de 2018.  A série “Europa” não incluirá uma nota de €500, devido aos 
receios de esta denominação facilitar atividades ilícitas.

A nova nota de €50, tal como as restantes notas da série “Europa” já lançadas,  
irá circular a par das notas da primeira série, que continuarão a ter curso legal e 
manterão sempre o seu valor, podendo ser trocadas nos bancos centrais nacionais 
do Eurosistema por um período ilimitado.

Introdução gradual da nova série

Enquanto profissional que opera com numerário, é possível que se depare 
ocasionalmente com uma nota suspeita.
Se tal acontecer,
 não aceite a nota;
 solicite outra nota e verifique-a atentamente.

Caso tenha aceite uma nota que posteriormente considere suspeita, não a 
recoloque em circulação, pois tal constituiria um crime. Entregue a nota às 
autoridades policiais locais, ao seu banco ou ao banco central nacional.  
Se a nota for verdadeira, receberá o seu dinheiro de volta.

Para mais informações, consulte a página do sítio Web do BCE dedicada a esta 
matéria (www.novas-notas-de-euro.eu/Notas-de-euro/NOTAS-SUSPEITAS). 
Pode igualmente contactar o seu banco central nacional ou visitar o sítio Web 
do mesmo. Neste folheto, encontra os dados de contacto de todos os bancos 
centrais nacionais do Eurosistema.

Notas suspeitas

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 a nota de €50 da série “Europa” 
antes que esta entre em circulação em abril de 2017.

A fim de verificar se o seu equipamento pode ser adaptado para aceitar a nova 
nota de €50, contacte o fornecedor do mesmo. Pode também consultar a lista 
dos tipos de máquinas e dispositivos testados, disponibilizada no sítio  Web do 
BCE (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.pt.html).
A lista indica se um tipo específico de máquina ou dispositivo já foi adaptado 
para aceitar a nova nota de €50.

Não esqueça que pode verificar a autenticidade das notas de euro através do 
método “Tocar,  Observar e Inclinar”.

nota de €100:
em preparação

nota de €200:
em preparação

www.centralbankmalta.org

www.eestipank.ee

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt

www.nbp.pl

www.nbs.sk

www.cnb.czwww.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.hnb.hr

www.oenb.at

www.bnr.ro

www.riksbank.se

www.mnb.hu

www.bnb.bg

www.nbb.be

www.banque-france.fr

www.nationalbanken.dk

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbank.ie

www.bof.fi

www.dnb.nl

www.bportugal.pt

www.bankofengland.co.uk www.bsi.si

http://www.novas-notas-de-euro.eu/Notas-de-euro/NOTAS-SUSPEITAS
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.pt.html
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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 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 dez (e não apenas cinco) variantes linguísticas.

NOTA DE €50 DA SÉRIE “EUROPA”

ELEMENTOS NOVOS

Frente

Frente

Verso

Verso

NOTA DE €50 DA PRIMEIRA SÉRIE

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

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.

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.

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

Elementos novos
Nas margens esquerda e direita da nota, sente-se uma série  
de pequenas linhas impressas em relevo.

Elementos novos – Marca de água com retrato
Vê-se um retrato de Europa.

Elementos novos – Janela com retrato no holograma
Contra a luz, a janela na parte superior da banda 
holográfica torna-se transparente e revela um retrato  
de Europa. Este elemento é visível na frente e no  
verso da nota.

Elementos novos – Número esmeralda
Este número brilhante apresenta um  
efeito luminoso de movimento ascendente 
e descendente. Dependendo do ângulo  
de observação, muda igualmente de  
cor, passando de verde-esmeralda a  
azul-escuro.

 1  TOCAR

 3  INCLINAR

 2  OBSERVAR

Frente

Verso

ELEMENTOS DE SEGURANÇA DA NOVA NOTA DE €50 SÉRIE “EUROPA”: VERIFICAÇÃO COM EQUIPAMENTO ESPECIALNOTAS DE €50

Microimpressão na nova nota de €50

Verificação com um dispositivo de infravermelhos

Em algumas partes da nota figuram carateres minúsculos, que podem ser lidos 
com a ajuda de uma lupa. Os carateres são nítidos e não desfocados.

Na frente da nota, permanecem visíveis o número esmeralda, parte dos 
algarismos de grande dimensão representativos do valor da nota, a parte  
direita do motivo principal e a banda prateada. No verso da nota, além da janela, 
mantêm-se visíveis apenas os algarismos representativos do valor da nota  
e o número de série impresso na horizontal.

Frente

Verso

O papel em si não brilha.

A  Na frente da nota, as pequenas fibras incorporadas no papel tornam-se 
visíveis. Cada fibra tem três cores.  As estrelas da bandeira da União Europeia, 
os pequenos círculos e algumas das estrelas de grande dimensão apresentam 
um brilho de tonalidade amarela.  Várias outras áreas exibem também um 
brilho de tonalidade amarela. 

B   No verso da nota, o quarto de círculo no centro apresenta um brilho de 
tonalidade verde. O número de série impresso na horizontal e uma banda 
surgem em vermelho.

Verificação da nova nota de €50 à luz ultravioletaVerificação fácilComparação

Frente

C   Na frente da nota, as estrelas da bandeira da União Europeia e os pequenos 
círculos apresentam um brilho de tonalidade amarela.  As estrelas de grande 
dimensão e várias outras áreas exibem um brilho de tonalidade laranja ou 
amarela. No centro da nota, torna-se também visível um símbolo do euro (€) 
de grande dimensão.

Com uma lâmpada de luz ultravioleta especial (UV-C)

Verso

Frente Frente

Frente


