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SÉRIE “EUROPA”: ELEMENTOS DE SEGURANÇA 

Com os seus elementos de segurança melhorados, as novas notas de €5 e €10 são ainda mais resistentes à contrafação.  
E tal como as notas da primeira série, são fáceis de verificar: basta utilizar o método “Tocar, Observar e Inclinar”.

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

SÉRIE “EUROPA” 

Nova nota de €10: em circulação a partir de 23 de setembro de 2014

Fáceis de verificar e de difícil contrafação

Toque do papel – O papel é firme e ligeiramente sonoro.
Impressão em relevo – Toque e sinta as pequenas linhas impressas em relevo nas margens esquerda e direita da nota.  A tinta é também mais espessa no motivo 
principal, nas inscrições e nos algarismos de grande dimensão representativos do valor da nota.

Marca de água com retrato – Observe a nota contra a luz. Um retrato de Europa, os algarismos representativos do valor da nota e uma janela tornam-se visíveis. 
Quando se coloca a nota sobre uma superfície escura, as áreas claras tornam-se mais escuras.
Filete de segurança – Observe a nota contra a luz. O filete de segurança apresenta-se como uma linha escura. 

Número esmeralda – Incline a nota. O número apresenta um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. Dependendo do ângulo de observação,  
o número também muda de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro.
Holograma com retrato – Incline a nota. Na banda prateada, vê-se um retrato de Europa, uma janela e os algarismos representativos do valor da nota.   

 1  TOCAR

 2  OBSERVAR

 3  INCLINAR

Descubra a nova nota de €10
A NOVA FACE DO EURO
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SÉRIE “EUROPA”: INFORMAÇÃO GERAL

A “face” das novas notas de euro
 
A utilização de retratos em notas de banco é uma tradição a nível mundial e estudos 
indicam que as pessoas tendem a reconhecer intuitivamente a face de outras.  
O Eurosistema decidiu que a marca de água e o holograma da segunda série de 
notas de euro incluiria um retrato de Europa, uma figura mitológica grega. O retrato 
selecionado foi retirado de um vaso com mais de 2 000 anos, encontrado no sul de 
Itália, pertencente à coleção do Museu do Louvre, em Paris. O retrato de Europa foi 
escolhido por estabelecer uma ligação clara com o continente europeu e conferir 
um toque humano às notas. 

PRIMEIRA SÉRIE

Um meio de pagamento em que se pode confiar  

Desde a sua entrada em circulação em 2002, as notas 
de euro tornaram-se num dos meios de pagamento 
mais fiáveis do mundo. Para manter essa confiança, a 
série “Europa” beneficia dos mais recentes avanços na 
tecnologia de produção de notas. 

Introdução gradual da nova série

As notas da série “Europa” serão colocadas em circulação gradualmente ao longo de 
vários anos.   A nova nota de €5 entrou em circulação em 2013, seguindo-se a nova 
nota de €10 em 23 de setembro de 2014.   As notas da primeira série continuarão a 
circular a par das novas notas até indicação em contrário. Mesmo quando deixarem 
de ter curso legal, poderão ainda ser trocadas por um período ilimitado em qualquer 
banco central nacional do Eurosistema.

Para mais informações, visite o sítio: 
www.novas-notas-de-euro.eu

Mario Draghi
Presidente do Banco Central Europeu

Para mais informações sobre as notas e moedas de euro, contacte o seu banco central 

nacional ou o Banco Central Europeu. 
 

Banco Central Europeu

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main

Alemanha

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu
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