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Sumário executivo
O Relatório da Emissão Monetária descreve as 
atividades desenvolvidas pelo Banco de Portu-
gal e apresenta os mais relevantes indicadores 
relativos a 2016 sobre:

• Produção de notas (ponto 1.1. do Capítulo I);

• Colocação de notas e moedas em circulação 
(ponto 2. do Capítulo I);

• Monitorização da genuinidade e da qualidade 
das notas e moedas (ponto 3. do Capítulo I);

• Outras atividades relacionadas com a emis-
são monetária, como a recolha de notas de 
escudo, os serviços de tesouraria do Banco, 
a análise de reclamações relacionadas com 
o numerário e as iniciativas de formação e 
de comunicação (Capítulo II).

Divulga ainda a regulamentação europeia e 
nacional mais relevante neste domínio (ponto 
1. do Capítulo III). 

A emissão monetária em 2016

Em 2016, o Banco de Portugal assegurou a sua 
quota na produção total de notas do Eurosis-
tema com a entrega de 108 milhões de notas 
de 50 euros da série Europa impressas pela 
Valora S.A., 96 milhões destinados a outros ban-
cos centrais nacionais. 

O impressor português produziu, pela primeira 
vez desde que é totalmente detido pelo Banco 
de Portugal, notas para fora da área do euro.

Na área do euro, o valor da circulação das notas 
e das moedas de euro continuou a aumentar, 
respetivamente, 3,9 e 3,5 por cento em relação 
a 2015. A nota mais utilizada em pagamentos, 
a de 50 euros, registou um crescimento de 9,9 
por cento.

Em Portugal, o valor da emissão líquida de notas 
continuou a diminuir, situando-se, no final de 
2016, em -12 mil milhões de euros. A principal 
razão para este resultado foi a afluência ao país 
de notas provenientes de outros Estados-Mem-
bros da área do euro, fundamentalmente pela 
via do turismo, que não são absorvidas pelas 
necessidades da economia e que, como tal, 

acabam por ser depositadas no banco central. 
A emissão líquida das notas mais utilizadas, 5 a 
20 euros, continuou a crescer em valor. A pre-
ferência dos portugueses pela nota de 20 euros 
é visível pelo peso que tem no conjunto destas 
denominações, o qual, em 2016, se manteve, 
uma vez mais, acima dos 80 por cento.

Relativamente às moedas, ocorreu uma redu-
ção pronunciada dos depósitos no Banco de 
Portugal, em consequência do aumento da 
recirculação através das empresas de trans-
porte e tratamento de valores. Em 2016, o 
Banco criou, na plataforma de gestão de ope-
rações de levantamentos e depósitos com as 
instituições de crédito e as empresas de trans-
porte e tratamento de valores (plataforma 
GOLD), a possibilidade de estas entidades 
registarem e consultarem a moeda metálica 
excedentária. Esta facilidade permite aos ope-
radores escoarem excedentes de moeda sem 
intermediação do banco central.  

O Banco de Portugal é o garante último da legi-
timidade e da integridade do numerário em 
circulação e, assim, da confiança que o público 
nele deposita. Em 2016, o Banco verificou a 
genuinidade e a qualidade de 628 milhões de 
notas e de 45 milhões de moedas. Para melho-
rar o controlo exercido, instalou na Filial do 
Porto novas máquinas de processamento de 
notas, idênticas às já existentes no Complexo 
do Carregado.

As instituições de crédito e as empresas de 
transporte e tratamento de valores processa-
ram 4,9 vezes mais notas e 45 vezes mais moe-
das do que o Banco de Portugal, o que exigiu 
do banco central um reforço do controlo sobre 
o cumprimento das regras e critérios estabele-
cidos para a área do euro. 

Durante o ano, foram retiradas de circulação 
em Portugal cerca de 7800 notas e 4500 moe-
das contrafeitas. Comparativamente à área do 
euro, a percentagem de contrafações apreendi-
das no país teve, como habitualmente, expres-
são reduzida (1 por cento nas notas, 3 por cento 
nas moedas).
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O Banco de Portugal promove o conhecimento 
sobre as notas e as moedas de euro para 
melhorar a proteção contra as contrafações. 
Em 2016, formou 10 654 profissionais e organi-
zou ações presenciais que reuniram 6446 par-
ticipantes.

O Banco iniciou os preparativos para o lança-
mento da nova nota de 50 euros (série Europa), 
realizando dois seminários, em Lisboa e no 

Porto, para apresentar a nota e incentivar a 
atempada adaptação dos equipamentos que 
operam com numerário. Estes seminários con-
taram com a presença de representantes do 
sistema bancário e de outras entidades que uti-
lizam notas a título profissional ou comercial. 



I
A emissão monetária 
em 2016

1. Produção de numerário

2. Colocação de numerário em circulação

3. Monitorização da genuinidade 
e qualidade do numerário
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Emissão monetária
Ato de colocar moeda [notas e moeda metálica] em 
circulação; ato de criar a responsabilidade pela aceitação 
da moeda em pagamentos ou trocas.

Num sentido lato, é o conjunto das diversas fases do ciclo 
de vida das notas e das moedas, desde a sua produção à 
destruição. 

Numerário
Notas e moedas; dinheiro.

Produção (Re)circulação Saneamento Destruição

1.  Produção de numerário
O Banco de Portugal, na qualidade de banco 
central da área do euro, é responsável, em Por-
tugal, pela produção de notas. Desde a intro-
dução do euro, a produção de notas tem sido 
adjudicada à Valora S.A., empresa cujo capital é 
totalmente detido pelo Banco.

Anualmente, cada um dos bancos centrais nacio-
nais da área do euro assegura a produção de um 
número reduzido de denominações, em quanti-
dade correspondente a uma parcela da produ-
ção total do Eurosistema.

Este modelo de produção descentralizada ga- 
rante maior eficiência do processo produtivo e 
maior uniformidade na qualidade das notas. A 
troca entre bancos centrais nacionais das várias 
denominações produzidas permite satisfazer as 
necessidades de notas de cada Estado-Membro.

A produção de moedas está a cargo da Im- 
prensa Nacional-Casa da Moeda, por conta do 
Estado, que é o emissor legal.

1.1.  Produção de notas
Em 2016, a Valora produziu para o Banco de 
Portugal 108 milhões de notas de 50 euros 
pertencentes à segunda série de notas de 
euro (série Europa), dos quais 96 milhões des-
tinados a outros bancos centrais.

Adicionalmente, o Banco de Portugal entregou 
a outros bancos centrais 116 milhões de notas 
de várias denominações, destacando-se as 
notas de 5 euros da segunda série (64 milhões 
de notas) e de 50 euros da primeira série (30 
milhões de notas). No mesmo período, rece-
beu de outros bancos centrais 104 milhões de 
notas, sobretudo de 20 euros da série Europa 
(98 milhões de notas).  

A par da atividade regular, o Banco desenvol-
veu contactos com o Banco Central Europeu 
(BCE), com outros bancos centrais da área 
do euro e com impressores privados no sen-
tido de otimizar a capacidade de produção da 
Valora. Em resultado destes contactos, e pela 
primeira vez desde que é totalmente detido 
pelo Banco de Portugal, o impressor português 
produziu notas para fora da área do euro.  

Em 2016, o Banco Central Europeu deci-
diu cessar a produção da nota de 500 euros, 
excluindo-a da estrutura de denominações da 
série Europa (Caixa 1).
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CAIXA 1 | Fim da produção e emissão da nota de 500 euros

O Eurosistema mantém uma posição neutra relativamente à utilização dos vários instrumentos 
de pagamento. Os bancos centrais nacionais do Eurosistema têm, porém, uma responsabilidade 
especial em relação ao numerário, dado que são os únicos emissores legais de notas de euro; a 
maioria destes coloca, ainda, em circulação as moedas de euro emitidas pelos Estados-Membros. 
Como tal, o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais da área do euro têm o compro-
misso de garantir que o numerário permanece um meio de pagamento de transações de retalho 
disponível, fácil de utilizar, confiável, eficiente e seguro. 

O facto de o numerário não permitir a rastreabilidade das operações pode facilitar o desenvol-
vimento da economia informal e o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 
Estudos sugerem que as notas de alta denominação, além de terem uma função de reserva de 
valor, são utilizadas na prática de atividades ilícitas. 

Perante o receio de que a nota de 500 euros possa ser utilizada para facilitar essas atividades, o 
Banco Central Europeu anunciou, em maio de 2016, a decisão de cessar imediatamente a produ-
ção e de excluir esta denominação da série Europa.

A nota de 500 euros entrou em circulação aquando da introdução do euro, em 2002. É a nota de 
euro de maior valor e é, também, uma das notas de maior valor do mundo, equivalendo a, aproxi-
madamente, 527 dólares americanos (USD), 61 700 ienes japoneses (JPY) ou 428 libras esterlinas1 
(GBP). Com um valor várias vezes superior ao das maiores denominações que circulam noutras 
divisas (100 USD, 10 000 JPY e 50 GBP), a nota de 500 euros permite concentrar um grande valor 
monetário numa pequena quantidade de notas.

Desde a sua entrada em circulação, há 15 anos, foram produzidos 965 milhões de notas de 500 
euros. A 31 de dezembro de 2016, encontravam-se em circulação 540 milhões de notas desta 
denominação, totalizando 24 por cento do valor total em circulação na área do euro. Alemanha, 
Luxemburgo e Áustria são os países onde a circulação de notas de 500 euros é mais expressiva.

O aumento da circulação de notas de 500 euros verificado em outubro de 2008 (Gráfico 1), na 
sequência do colapso do Lehman Brothers, ilustra como a procura destas notas para reserva de 
valor aumenta em cenários de crise.

A emissão da nota de 500 euros terminará perto do final de 2018, altura em que se prevê a entra-
da em circulação das notas de 100 e 200 euros da série Europa. A nota de 500 euros manterá o 
curso legal por um período de tempo suficientemente longo e poderá continuar a ser utilizada 
como meio de pagamento e reserva de valor. Em todo o caso, mesmo depois da retirada do curso 
legal, que será anunciada com bastante antecedência, a nota de 500 euros manterá o seu valor 
e poderá ser trocada em qualquer banco central nacional do Eurosistema, por tempo ilimitado.

Gráfico 1  •  Emissão líquida (circulação) de notas de 500 euros na área do euro
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2.  Colocação de numerário em circulação
Em Portugal, a responsabilidade por colocar 
notas e moedas de euro em circulação está atri-
buída ao Banco de Portugal. Por esse motivo, o 
banco central desempenha igualmente outras 
funções associadas:

(i) Regulariza as assimetrias entre oferta e pro-
cura, através do fornecimento do numerário 
requisitado e da aceitação de depósitos, em 
articulação com as instituições de crédito e 
empresas de transporte e de tratamento de 
valores (ETV);

(ii) Assegura a substituição do numerário que 
já não se encontra apto para a circulação;

(iii) Monitoriza a genuinidade e a qualidade do  
numerário em circulação;

(iv) Contribui para a retirada de circulação das   
contrafações, por intermédio do centro de  
análise de contrafações e da colaboração  
com a Polícia Judiciária e com os outros pro-
fissionais do numerário. 

2.1.  Notas colocadas em circulação

2.1.1.  Emissão líquida de notas

Emissão líquida de notas
É a diferença entre todas as notas saídas e todas as notas 
entradas num banco central da área do euro, ou no seu 
conjunto, desde a introdução do euro (em 2002). Uma 
designação com o mesmo significado usada pelo Banco 
de Portugal é a de “notas colocadas em circulação”. 

No final de 2016, circulavam na área do euro 20,2 
mil milhões de notas, no valor de 1,1 biliões de 
euros2. O valor das notas em circulação aumen-
tou 3,9 por cento em relação ao ano anterior.

A procura crescente por notas de euro tem sido 
associada à sua utilização fora da área do euro 
como reserva de valor e moeda de transação. 
Nos últimos dez anos, a evolução da circulação 
das notas euro foi condicionada pela crise finan-
ceira internacional, iniciada em 2008, e pelo seu 
efeito nas economias da área do euro (Grá-
fico 2). O nível atual das taxas de juro também 
terá concorrido para esta procura crescente, 
atendendo ao baixo custo de oportunidade 
da detenção deste tipo de ativos. Em 2016, no 
entanto, a procura por notas aumentou menos 
do que nos três anos anteriores.

Em 2016, a circulação da nota de 50 euros, a 
mais utilizada em pagamentos na área do euro, 
continuou a crescer (9,9 por cento em valor), 
embora menos do que no ano anterior3. A pro-
cura por notas de 100 e 200 euros aumentou 
(13,4 e 12,9 por cento, respetivamente), prova-
velmente em resultado da redução da circula-
ção da nota de 500 euros (-12,0 por cento) que 
se seguiu ao anúncio do fim da produção e da 
retirada desta nota da estrutura de denomina-
ções da série Europa (ver Caixa 1).
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Gráfico 4  •     
Emissão líquida  

de notas em 
Portugal – 500  

a 50 euros

-18,0

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ilh

ar
es

 d
e 

m
ilh

õe
s 

EU
R 

(1
09 )

500 euros 200 euros 100 euros 50 euros

Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.1.1

Gráfico 5  •   
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A emissão líquida de notas em Portugal, em valor, 
prosseguiu a tendência de decréscimo obser-
vada desde meados de 2010, situando-se em 
-12 mil milhões de euros no final de 2016 (Grá-
fico 3). De facto, a emissão líquida de notas em 
Portugal está a cair desde 2006, uma vez que o 
valor acumulado das notas entradas no Banco 
de Portugal é sempre superior ao valor acumu-
lado das notas saídas. O principal motivo para 
este resultado é a origem externa de parte das 
notas depositadas no banco central, particular-
mente as de maior valor facial. Com efeito, Por-
tugal é, maioritariamente, um destino dos fluxos 
migratórios de notas, que chegam ao país por via 
do turismo.

São as notas de maior valor – e sobretudo a de 
50 euros – que contribuem para que a emissão 
líquida seja negativa em Portugal (Gráfico 4). As 
notas de 100 e 200 euros que chegam a Portugal 
em cada ano são também superiores à procura 
e, por essa razão, são em grande parte deposita-
das no Banco de Portugal. A nota de 500 euros, 
utilizada sobretudo como reserva de valor, é a 
que tem menos peso na emissão líquida. 

Em sentido oposto, a emissão líquida das notas 
de menor valor tem sido sempre positiva (Grá-
fico 5). Ou seja, o Banco de Portugal coloca em 
circulação mais notas de baixo valor do que 
aquelas que recolhe, refletindo a maior procura 
por estas denominações. 

A emissão líquida positiva das notas de menor 
valor está relacionada com o crescimento eco-
nómico do país e com os hábitos de pagamento 
com notas. Desde a introdução do euro, a nota 
de 20 euros foi sempre a mais utilizada em 
pagamentos e é considerada, por isso, a nota 
padrão do sistema monetário em Portugal. Em 
2016, representava 82 por cento da emissão 
líquida do grupo de notas de menor valor. A 
nota de 10 euros é a segunda mais utilizada, 
totalizando, em 2016, 15 por cento da emissão 
líquida do grupo. A nota de 5 euros correspon-
dia a 3 por cento da emissão líquida conjunta. O 
valor total da emissão líquida das três denomi-
nações mais baixas cresceu, em termos homó-
logos, cerca de 6 por cento.

CAIXA 2 | A circulação de notas na área do euro e a introdução de uma nova série

Após 15 anos em circulação o euro é considerado uma moeda estável e, como tal, tem desper-
tado a atenção dos contrafatores. O Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais do 
Eurosistema são responsáveis por assegurar a integridade das notas de euro; esse é o principal 
motivo para a decisão de desenvolver uma segunda série de notas. 

As notas da série Europa beneficiam dos avanços tecnológicos no domínio da produção de notas 
que se verificaram nos últimos 20 anos, incorporando elementos de segurança melhorados, que 
as tornam ainda mais seguras e difíceis de falsificar, contribuindo para a manutenção da con-
fiança no euro. Por outro lado, a sua resistência física é superior às da primeira série, não sendo 
necessário substituí-las com tanta frequência, o que se traduz numa redução de custos e de 
impacto no meio ambiente. Esta característica é de particular importância entre denominações 
sujeitas a um maior desgaste e deterioração, como é o caso das notas de 5 e 10 euros. 

As notas da série Europa estão a ser colocadas em circulação gradualmente; a introdução está a 
decorrer ao longo de vários anos e por ordem ascendente de denominação. As notas de ambas 
as séries têm curso legal nos 19 países da área do euro, o que significa que podem ser utilizadas 
como meio de pagamento em qualquer um dos Estados-Membros. 
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Numa fase inicial, as notas da primeira série circulam a par das notas da série Europa, pelo que 
permanecerão durante muito tempo na circulação. Serão destruídas à medida que deixem de 
evidenciar qualidade suficiente para continuar na circulação e regressem aos bancos centrais. 
As notas da primeira série só deixarão de ter curso legal em data a anunciar com antecedência; 
não perderão o seu valor e poderão ser trocadas, por um período de tempo ilimitado, nos ban-
cos centrais nacionais do Eurosistema.

Nos meses seguintes ao lançamento de cada uma das denominações da série Europa, a subs-
tituição das notas da primeira série pelas novas notas progride gradualmente e é determina-
da, essencialmente, pelas existências dos bancos centrais nacionais, pela evolução da procu-
ra de notas demonstrada pelo sistema bancário, e pela necessidade de renovar as notas em 
circulação.

As três primeiras notas da nova série – as notas de 5, 10 e 20 euros – entraram em circulação, 
respetivamente, nos dias 2 maio de 2013, 23 de setembro de 2014 e 25 de novembro de 2015. 
Doze meses após cada um dos lançamentos, as notas da série Europa representavam, respe-
tivamente, 60 por cento, 69 por cento e 59 por cento do total de notas de 5, 10 e 20 euros em 
circulação na área do euro (Gráficos 6 a 8). Nos meses seguintes, o ritmo de substituição abran-
dou significativamente. No final de 2016, a representatividade das novas notas de 5 e 10 euros 
relativamente às da série anterior (saturação) ultrapassava já 80 por cento e a de 20 euros, há 
13 meses em circulação, atingia 63 por cento. 

A nova nota de 50 euros foi apresentada a 5 de julho de 2016 e entrará em circulação a 4 de abril 
de 2017. Prevê-se que as novas notas de 100 e 200 euros entrem em circulação perto do final 
de 2018. A nota de 500 euros foi excluída da série Europa (Caixa 1).

Gráfico 6  •  Circulação paralela de notas de 5 euros na área do euro (1.ª e 2.ª séries)
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Gráfico 7  •  Circulação paralela de notas de 10 euros na área do euro (1.ª e 2.ª séries)
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10 euros – 1.ª série 10 euros – série Europa Saturação 10 euros – série Europa (%)

Fonte: BCE

Gráfico 8  •  Circulação paralela de notas de 20 euros na área do euro (1.ª e 2.ª séries)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ja
n.

 1
2

m
ar

. 1
2

m
ai

. 1
2

ju
l. 

12

se
t. 

12
no

v.
 1

2
ja

n.
 1

3
m

ar
. 1

3

m
ai

. 1
3

ju
l. 

13
se

t. 
13

no
v.

 1
3

ja
n.

 1
4

m
ar

. 1
4

m
ai

. 1
4

ju
l. 

14
se

t. 
14

no
v.

 1
4

ja
n.

 1
5

m
ar

. 1
5

m
ai

. 1
5

ju
l. 

15
se

t. 
15

no
v.

 1
5

ja
n.

 1
6

m
ar

. 1
6

m
ai

. 1
6

ju
l. 

16
se

t. 
16

no
v.

 1
6

M
ilh

õe
s 

de
 n

ot
as

 (1
06 )

20 euros – 1.ª série 20 euros – série Europa Saturação 20 euros – série Europa (%)

Fonte: BCE

2.1.2.  Levantamento de notas no Banco 
de Portugal

Em 2016, o valor das notas 
levantadas no Banco de 
Portugal diminuiu 1 por 
cento relativamente ao ano 
anterior, totalizando 10,6 mil 
milhões de euros.

O levantamento de notas no Banco de Portu-
gal, realizado pelas ETV em nome das insti-
tuições de crédito, é a principal componente 
das saídas do banco central4.

A procura de notas junto do sistema bancário 
determina a distribuição dos levantamentos de 
notas ao longo do ano (Caixa 3). Habitualmente, 
atingem maior expressão no Natal e no verão. 
Em 2016, as oscilações foram menos acentua-
das que no período homólogo, destacando-se 
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a quebra do valor registado no final do ano  
(28 por cento) (Gráfico 9). 

Em 2016, foram levantados no banco central 
10 570 milhões de euros, correspondentes 
a cerca de 613 milhões de notas (Quadro 1). 
Em termos de valor, houve uma diminuição 
de 1 por cento resultante, por um lado, de 
reduções nas denominações extremas (5, 10 
euros e 500 euros) e, por outro, de aumen-
tos nas denominações de 100 e 200 euros. 

No caso das notas de maior valor, verificou-
-se em Portugal o mesmo fenómeno que na 
área do euro, ou seja, a perspetiva de retirada 
de circulação da nota de 500 euros resultou 
num deslocamento da procura para as deno-
minações mais próximas. Quanto às notas de 
menor valor, a redução poderá ter ficado a 
dever-se ao reforço da troca dos excedentes 
de notas entre as instituições de crédito.

Gráfico 9  •   
Levantamento  

de notas  
no Banco de 
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Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.1.4

Gráfico 10  •   
Repartição  

por denominação 
do valor das notas 

levantadas 
| 2016      
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Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico - quadro I.1.4
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Quadro 1  •  Levantamento de notas no Banco de Portugal  |  U: milhões (106) 

Denominação (€)
2015 2016 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Valor

500 1,3 635,6 0,9 445,4 -29,9 %

200 0,2 47,2 0,7 134,5 185,0 %

100 2,2 224,9 2,9 288,2 28,1 %

50 24,5 1222,6 24,8 1240,6 1,5 %

20 286,9 5.738,3 286,9 5737,8 0,0 %

10 254,1 2.540,9 248,3 2482,6 -2,3 %

5 52,6 262,9 48,2 241,1 -8,3 %

Total  621,8 10 672,4 612,6 10 570,2 -1,0%

Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.1.4.

A composição dos levantamentos de notas tra-

duz a maior utilização das denominações de 

mais baixo valor (5, 10 e 20 euros). Este grupo 

de notas representa 80 por cento do valor total 

levantado; a nota de 20 euros é responsá-
vel por 54 por cento. A nota de 200 euros foi 
a menos levantada, por ser a menos utilizada 

em Portugal.

CAIXA 3 | O que influencia os levantamentos de notas no Banco de Portugal?

O Banco de Portugal é responsável por colocar as notas em circulação em Portugal, disponibi-

lizando-as, através da sua rede de tesourarias, às empresas transportadoras de valores (ETV), 

em nome das instituições de crédito, e ao público em geral.

Os levantamentos de notas realizados pelas ETV constituem a principal via de saída do banco 

central5. As notas levantadas destinam-se a satisfazer as necessidades dos clientes dos bancos 

(retalhistas, empresas de serviços e público). Têm ainda como função a renovação da qualida-

de das notas em circulação.

Nos últimos dez anos, foram levantados mensalmente, em média, 61 milhões de notas de 

todas as denominações no valor de 1028 milhões de euros (Gráfico 11).

Os levantamentos de notas apresentam, em regra, uma distribuição mensal determinada pela 

sazonalidade da procura. Com efeito, os levantamentos mais elevados realizam-se na proximi-

dade daqueles períodos em que há maior disponibilidade para o consumo, ou seja, no Natal 

e no verão (e, em menor grau, na Páscoa), coincidentes com as férias escolares e laborais. Aos 

“picos” nos meses de dezembro e julho de todos os anos, seguem-se, invariavelmente, quedas 

mais ou menos acentuadas (Gráfico 12). No período em análise, os dois meses assinalados 

concentraram entre 21 a 26 por cento do valor total levantado anualmente. 
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A utilização que as instituições de crédito e os portugueses em geral fazem das denominações 
das notas de euro é determinante para a composição dos levantamentos. Cerca de 80 por cento 
do valor levantado entre 2007 e 2016 respeitava às notas de 20, 10 e 5 euros, o que é coerente 
com os hábitos de pagamento em dinheiro em Portugal (Gráfico 13).

A nota de 20 euros é tida como a referência dos pagamentos, facto visível pela parcela que repre-
sentou nos levantamentos (mais de metade do valor levantado). A nota de 10 euros foi a segunda 
mais procurada, em grande parte por corresponder ao levantamento mínimo em ATM e noutras 
máquinas que dispensam notas. A nota de 5 euros, a menos levantada das três, é utilizada em 
pagamentos de baixo valor e para troco das restantes, sendo sobretudo levantada nas institui-
ções de crédito por comerciantes.

Quanto às outras denominações, assinala-se o peso da nota de 50 euros, a quarta mais levanta-
da (e a referência da área do euro), e da nota de 500 euros, superior ao das denominações de 
100 e 200 euros. 

Gráfico 12  •  Levantamento de notas no Banco de Portugal
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Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.1.4

Gráfico 11  •  Levantamento de notas no Banco de Portugal
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Gráfico 14  •  Notas de 100 a 500 euros saídas dos bancos centrais da área do euro 
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Gráfico 13  •  Repartição por denominação do valor das notas levantadas | 2007 a 2016 
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Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.1.4

A introdução das três primeiras denominações da segunda série do euro, todas ocorridas no 
período em análise6, não teve influência nem na composição dos levantamentos nem no valor 
levantado.

As notas de valor mais elevado (100 a 500 euros) representaram, no período 2007-2016, cerca 
de 6 por cento de todo o valor levantado. No entanto, quando analisados isoladamente, os levan-
tamentos destas denominações no Banco de Portugal registaram variações assinaláveis.

As notas de 100, 200 e 500 euros são utilizadas em pagamentos mais elevados e, sobretudo, 
como reserva de valor. Em alturas de incerteza, na área do euro como em qualquer outra parte 
do mundo, os cidadãos tentam precaver-se levantando mais notas e de maior valor do que 
é habitual. De facto, nos últimos dez anos, alguns acontecimentos fizeram aumentar a procura 
por estas denominações. Neste período, o maior valor mensal levantado coincidiu com o início 
da crise financeira internacional (em outubro de 2008, após a falência do Lehman Brothers), cujo 
efeito se fez sentir tanto em Portugal como na área do euro (Gráfico 14).
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2.1.3.  Depósito de notas no Banco  
de Portugal

Em 2016, o valor total  
das notas depositadas  
no Banco de Portugal 
diminuiu 2,4 por cento  
em relação ao ano anterior. 

À semelhança do que acontece com o levanta-
mento, o depósito de notas no Banco de Por-
tugal é realizado pelas ETV em representação 
das instituições de crédito e constitui a principal 
componente das entradas no banco central7.

A distribuição mensal dos depósitos de notas 
segue um padrão idêntico ao dos levantamentos, 

com desfasamento de um mês, ou seja, as 
maiores entregas no banco central sucedem 
aos períodos de maior solicitação. Perante o 
aumento das transações nos períodos de férias, 
as instituições de crédito acumulam notas de 
que não necessitam, as quais, por conseguinte, 
acabam por ser depositadas no banco central. 
Em 2016, a média mensal do valor depositado 
no Banco de Portugal foi ligeiramente inferior à 
registada no ano anterior (Gráfico 15). 

No ano passado, foram depositados no Banco 
de Portugal 12 152 milhões de euros, corres-
pondentes a 620 milhões de notas (Quadro 2). 
Comparativamente a 2015, o valor deposi-
tado diminuiu 2,4 por cento (decréscimo de 
293 milhões de euros), em consequência da 
redução quase generalizada observada por 

Independentemente do contexto, o Banco de Portugal tem sido sempre capaz de satisfazer a 
procura por notas quer por parte das ETV e dos bancos seus parceiros, quer por parte do públi-
co. O banco central possui, a todo o tempo, notas suficientes para atender às necessidades 
habituais (procura regular, flutuações sazonais, substituição de notas sem qualidade, distribuição 
pela rede de tesourarias) e uma margem para aumento inesperado de procura. Se, ainda assim, 
as notas disponíveis não forem suficientes, o Banco de Portugal poderá recorrer às existências 
de outros bancos centrais da área do euro ou ao stock estratégico do Eurosistema, estabelecido 
em 2002 para atender a situações excecionais de insuficiência.

Gráfico 15  •   
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denominação. A reação dos utilizadores das 
notas de maior valor fez-se sentir também nos 
depósitos, em sentido inverso: ocorreu uma 
maior entrega de notas de 500 euros (mais 145 
milhões de euros) e uma redução nas notas de 
100 e 200 euros (conjuntamente, menos 163 
milhões de euros). A diminuição dos depósi-
tos das restantes denominações está em linha 
com a tendência dos últimos anos de recorrer 
menos ao banco central para colocar exceden-
tes e mais à redistribuição entre as instituições 
de crédito.

Apesar das semelhanças entre a repartição por 
denominação das notas levantadas e das notas 
depositadas, o peso, em valor, do grupo das 
denominações de mais baixo valor, 20, 10 e 
5 euros, foi menor neste caso (64 por cento) 
(Gráfico 16). A nota de 50 euros totalizou 
cerca de um quarto do valor total deposi-
tado. Por outro lado, aumentou o peso, em 
valor, das notas de 500 euros depositadas (em 
2015 era de 3,1 por cento) e diminuiu a expres-
são das duas denominações seguintes.

Quadro 2  •  Depósito de notas no Banco de Portugal  |  U: milhões (106) 

Denominação (€)
2015 2016 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Valor

500 0,8 387,9 1,1 532,4 37,3 %

200 0,7 140,2 0,4 86,9 -38,0 %

100 7,7 766,9 6,6 657,5 -14,3 %

50 63,3 3163,5 61,3 3064,8 -3,1 %

20 262,3 5245,1 256,1 5122,1 -2,3 %

10 246,0 2459,6 242,6 2426,3 -1,4 %

5 56,3 281,6 52,3 261,6 -7,1 %

Total 637,0 12 444,7 620,4 12 151,5 -2,4%

Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.1.3.
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2.2.  Moedas colocadas em circulação

2.2.1.  Emissão líquida de moedas

Emissão líquida de moedas
É a diferença entre todas as moedas saídas e todas  
as moedas entradas num banco central da área do euro, 
ou no seu conjunto, desde a introdução do euro (2002). 
Uma designação com o mesmo significado é a de “moedas 
colocadas em circulação”.

No final de 2016, circulavam na área do euro 

121 mil milhões de moedas correntes8, no 

valor total aproximado de 27 mil milhões de 

euros (Gráfico 17). O valor das moedas em 

circulação aumentou 3,5 por cento em rela-

ção a 2015. Para este resultado contribuiu, 

principalmente, a denominação de 2 euros, 
cujo valor cresceu 4,4 por cento, representan-
do 43 por cento do total em circulação.

A emissão líquida de moedas em Portugal tem 
evoluído de forma diferente da emissão líqui-
da de notas, ou seja, é positiva e tem cresci-
do continuamente. No final de 2016, alcançou 
o valor de 561 milhões de euros, resultante 
de um aumento de 9 por cento em relação 
ao ano anterior (o maior aumento da última 
década) (Gráfico 18).

Em Portugal, a procura tem exigido que 
sejam colocadas em circulação mais moedas 
do que aquelas que são entregues ao banco 
central. A emissão líquida em valor da moe-
da de 2 euros, que há muito contrariava esta 

Gráfico 17  •     
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tendência, registou em 2016 um acréscimo 
de 10,5 por cento (Gráfico 19). No entanto, 
este resultado não alterou o facto de ser uma 
moeda que migra em grande quantidade para 
o país e que, em geral, é menos utilizada que 
a moeda de 1 euro. Efetivamente, no final do 
ano passado, a moeda de 2 euros representa-
va apenas 9 por cento do valor total emitido 
líquido; o peso da moeda de 1 euro era quase 
metade desse total. 

A moeda corrente é utilizada, sobretudo, para 
realizar pequenos pagamentos e fazer trocos. 
Por esse motivo, as moedas de valores mais 
baixos (tal como as de 1 euro) são muito requi-
sitadas para utilização nas grandes superfí-
cies, no pequeno comércio e nas máquinas 
de venda de produtos e serviços (Gráfico 20). 

A procura pelas várias denominações é tam-
bém condicionada pela alteração dos preços 
praticados. Admite-se que, quanto às moedas 
de 1 e 2 cêntimos, uma parte importante das 
moedas colocadas em circulação seja retida, 
por esquecimento ou pelo elevado custo de 
processamento, e não volte a circular, exigin-
do assim a sua substituição (Caixa 4).

Além da moeda corrente, o Banco de Portu-
gal controla a moeda de coleção que coloca 
em circulação. No final de 2016, a emissão 
líquida9 destas moedas atingiu 90 milhões de 
euros, correspondentes a 14 milhões de moe-
das, com valor facial entre 25 cêntimos e 10 
euros. O valor da moeda de coleção em circu-
lação cresceu 2 por cento em relação ao ano 
anterior.
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CAIXA 4 | Porque é que alguns países não usam as moedas mais pequenas?

Nalguns países da área do euro, é possível que o valor a pagar nas compras a dinheiro seja 
arredondado e, por essa razão, não seja necessário usar moedas de 1 ou 2 cêntimos. A Bélgica, 
a Irlanda, os Países Baixos e a Finlândia adotaram regras de arredondamento dos pagamentos 
para diminuir a necessidade de utilizar as duas denominações mais baixas do euro.

Ainda que com algumas diferenças, estes países seguem a mesma regra de arredondamento, ou 
seja, o arredondamento é realizado sobre o valor total do pagamento, para cima ou para baixo, 
até ao múltiplo de 5 cêntimos mais próximo. O arredondamento não se aplica, portanto, aos 
preços de cada um dos bens ou serviços incluídos num único pagamento mas somente à soma 
dos seus valores.

A aplicação da regra de arredondamento a outros meios de pagamento (cartões bancários, 
transferências eletrónicas ou similares) não é generalizada e, quando possível, é voluntária. 

O Quadro 3 descreve as modalidades em vigor em cada país, fornece informação sobre a moti-
vação para a sua adoção e descreve alguns factos sobre a emissão e utilização das moedas de 
1 e 2 cêntimos.

Em geral, os objetivos parecem ter sido alcançados. A utilização destas moedas foi substancial-
mente reduzida e a maioria dos consumidores e dos retalhistas aderiram a esta prática.

Na Irlanda, um ano após a adoção voluntária do arredondamento, 80 por cento dos retalhistas 
aplicavam a regra e 93 por cento das pessoas consideravam que o arredondamento é uma boa 
medida ou que não faz diferença. Ao todo, regressaram ao banco central, por não serem neces-
sárias, 126 milhões de moedas de 1 e 2 cêntimos. Não foram colocadas em circulação moedas 
novas de 1 ou 2 cêntimos. Ainda assim, o banco central irlandês instruiu todos os retalhistas para 
que tenham sempre disponível uma quantidade destas moedas suficiente para entregar o troco 
exato quando pedido pelo consumidor. Esta orientação está em linha com a preocupação do 
BCE em assegurar a liberdade de escolha10.

A regra de arredondamento descrita foi a solução encontrada por aqueles países para, sem pre-
judicar as práticas comerciais de fixação de preços (por exemplo, o estabelecimento de preços 
terminados em 99 cêntimos), lidar com a procura sempre crescente pelas baixas denominações. 
De facto, a partir do segundo semestre de 2002 (ano de introdução do euro) e até final de 2016, 
a emissão líquida de moedas de 1 e 2 cêntimos na área do euro, em quantidade, cresceu conti-
nuamente (Gráfico 21). Nesse período, a quantidade de moedas em circulação multiplicou-se 4,8 
vezes, de cerca de 12 mil milhões de moedas para quase 58 mil milhões de moedas (cerca de 170 
moedas por habitante). Ainda que, em termos de valor, tenham pouca expressão (3 por cento da 
emissão líquida total), em quantidade, as moedas de 1 e 2 cêntimos representavam, no final de 
2016, 48 por cento de toda a moeda corrente em circulação na área do euro.

Tem-se registado uma constante pressão da procura por moedas de 1 e 2 cêntimos, com a 
consequente injeção de mais quantidade em circulação. Não há, aparentemente, excesso destas 
moedas em circulação, uma vez que apenas regressam aos bancos centrais pequenas quanti-
dades. Se por um lado são muito requisitadas para trocos, por outro lado, o seu baixo poder de 
compra leva a que sejam postas de lado pelo público. Muitos consideram que o seu valor não 
justifica o esforço de trocá-las por moedas de maior valor ou notas. Por isso, fruto das muitas 
transações em que são recebidas como troco, são acumuladas, guardadas, esquecidas ou até 
destruídas.

Para os Estados-Membros, responsáveis pela sua emissão, estas moedas constituem um encar-
go importante pelo facto de os custos suportados com a sua produção representarem uma gran-
de parcela, ou até mesmo, ultrapassarem o respetivo valor facial. A título de exemplo, segundo 
dados divulgados pelo banco central irlandês, produzir localmente uma moeda de 1 cêntimo 
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custa 1,65 cêntimos e de 2 cêntimos custa 2,1 cêntimos (respetivamente, 65 por cento e 5 por 
cento mais do que o valor facial). Neste caso, por cada moeda de 1 cêntimo levantada no banco 
central, o Estado recebe 1 cêntimo, mas paga 1,65 cêntimos pela sua produção. 

A contínua colocação em circulação de moedas de 1 e 2 cêntimos, pelas particularidades já 
apontadas, tem sido acompanhada a nível comunitário. Em 2013, a Comissão Europeia divulgou 
as conclusões da avaliação11 que efetuou após consulta aos agentes do ciclo de vida da moeda 
(Tesouros, casas da moeda, bancos centrais, associações de comerciantes e de consumidores). 
A avaliação centrou-se na utilização das moedas de 1 e 2 cêntimos perante os custos envolvidos 
e a sua utilidade. A partir das várias realidades existentes na área do euro, foram estabelecidos 
quatro cenários possíveis:

Estado atual

A produção e a emissão de moedas de 1 e 2 cêntimos continuam sem qualquer alteração (legal, 
técnica, processos).

Emissão a custos reduzidos

A emissão prossegue, mas há redução de custos por via da alteração da composição do metal 
das moedas, do aumento de eficiência do processo de produção ou da combinação dos dois 
fatores.

Retirada rápida  

A emissão termina e as moedas são retiradas de circulação pelos bancos e retalhistas durante 
um período de tempo fixado. A regra de arredondamento entra em vigor no início do período de 
retirada e, no final desse período, as moedas perdem o curso legal12.

Retirada lenta

A emissão termina, mas as moedas mantêm o curso legal. A regra de arredondamento é aplica-
da e as moedas podem ser usadas para pagar o valor final arredondado. A falta de utilidade e a 
grande taxa de perda, aliadas à não colocação em circulação de mais moedas, conduzirão ao seu 
desaparecimento gradual.

Gráfico 21  •  Emissão líquida (circulação) de moedas de 1 e 2 cêntimos na área do euro
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Da avaliação e das consultas realizadas, retiraram-se algumas conclusões: 

• Ao nível da área do euro, a produção de moedas de 1 e 2 cêntimos gerou um prejuízo acu-
mulado (custos superiores ao valor facial) que se estima em cerca de 1,4 mil milhões de euros 
desde 2002;

• O público em geral quer usar as moedas e receia o aumento da inflação se desaparecerem 
mas, contrariamente ao que seria de esperar, trata-as como peças sem valor e não as recoloca 
em circulação;

• Em termos puramente económicos, justificar-se-ia deixar de emitir moedas de 1 e 2 cêntimos. 
No entanto, há que ter em conta também a reação do público à aplicação da regra de arredon-
damento e aos seus possíveis efeitos.

Até agora, não foi criada legislação sobre esta matéria a nível comunitário. Em 2010, a Comissão 
Europeia recomendou13 aos Estados-Membros que se abstivessem de adotar novas regras de 
arredondamento pelos efeitos negativos que podem causar (incapacidade de cumprir a obri-
gação de pagamento pela entrega do valor exato a pagar; imposição de custos adicionais nos 
pagamentos em dinheiro). Na mesma altura, a Comissão Europeia reforçou o facto de as moedas 
de 1 e 2 cêntimos manterem o curso legal e continuarem a ter de ser aceites como meio de paga-
mento nos Estados-Membros que adotaram regras de arredondamento. A este propósito, o BCE 
recomendou14 que, para manter a unidade e a integridade da área da moeda única, as regras de 
arredondamento sejam estabelecidas de forma harmonizada e não a nível nacional.

Um estudo alemão recente desenvolvido pelo EHI Retail Institute GmbH com o patrocínio do 
Deutsche Bundesbank15, destinado a avaliar o impacto dos arredondamentos no setor retalhista, 
concluiu que:

• O arredondamento dos preços totais (valor a pagar) não afetaria o nível de preços e o arredon-
damento dos preços individuais causaria um aumento inicial mínimo; 

• As regras de arredondamento ligadas às moedas de 1 e 2 cêntimos não gerariam poupanças16 
significativas para os retalhistas (tempo nas filas de espera, custos com a disponibilização das 
moedas);

• A introdução destas regras na Alemanha não causaria inflação;

• O setor retalhista aceitaria uma lei que estabelecesse o arredondamento em condições iguais 
para todos, mas não tomaria a iniciativa de a implementar;

• Ainda assim, muitos retalhistas receariam que, a prazo, a competição entre eles gerasse um 
arredondamento geral dos valores a pagar para baixo;

• Os retalhistas não aceitariam alterar a estratégia de preços (terminados em 9 cêntimos).

No estudo, não foi abordada a questão da senhoriagem das moedas de 1 e 2 cêntimos porque, 
no entender dos investigadores, teriam de incluir-se as restantes denominações das moedas de 
euro e, assim, avaliar o efeito total (balanço de ganhos e perdas).

Desde a introdução do euro17, foram colocados em circulação 
anualmente em Portugal, em média, 41 milhões de moedas 
novas de 1 cêntimo e 21 milhões de moedas novas de 2 cêntimos.
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Quadro 3  •  Países que adotaram a regra do arredondamento

Aplicável a pagamentos:

País Motivação Regra de 
arredondamento

Adoção da regra Em dinheiro Outros1 Moedas de 1 e 2 cêntimos

Data Forma Obrigat. Volunt. Obrigat. Volunt. Emissão Utilização

Finlândia Tradição2;

Custos elevados  
de produção e de 
manuseamento  
das moedas  
de 1 e 2  
cêntimos.

Valor total  
do pagamento  
arredonda para  
o múltiplo de 5  
cêntimos mais 
próximo3.

Exceção:  
pagamento  
isolado de 1  
ou 2 cêntimos.

Jan. 
2002

Lei X 4 Em 2002,  
principalmente,  
para kits 
(cashchangeover).  
Desde então,  
emitiu pequenas 
quantidades  
destinadas,  
principalmente,  
a colecionadores.

Em geral,  
não utilizadas.  
Se o declararem,  
os retalhistas não  
são obrigados  
a aceitá-las.

Países 
Baixos

Custos elevados  
de produção e de 
manuseamento  
das moedas  
de 1 e 2 cêntimos;

Melhorar  
a conveniência  
dos pagamentos  
a dinheiro.

Idêntica. Set.  
20045

Recomen-
dação  
de fórum 

X Com caráter  
regular, até 2004.  
Desde então,  
emitiu pequenas 
quantidades  
destinadas,  
principalmente,  
a colecionadores.

Bélgica Custos  
desproporcionados  
de produção,  
distribuição 
e manuseamento  
das moedas  
de 1 e 2 cêntimos;

Opinião dos  
consumidores  
(moedas de valor  
negligenciável,  
atrasam 
pagamentos).

Idêntica.

Exceção:  
pagamento  
isolado de 1, 2, 3  
ou 4 cêntimos.

2014 Lei X X De 2002 até hoje, 
emitiu sempre 
pequenas  
quantidades.

Possível em  
pagamentos  
arredondados  
e não 
arredondados.

Irlanda Custos de  
produção superiores 
ao valor facial das 
moedas de 1 e 2 
cêntimos;

Baixa utilização 
destas moedas  
no dia-a-dia.

Idêntica. Out.  
20156

Convenção 
aprovada  
pelo 
governo

X Reduziu-se  
drasticamente  
desde a adoção  
da regra de 
arredondamento.

Nos 10 primeiros 
meses após  
adoção da regra, 
regressaram  
ao banco central  
126 milhões  
de moedas.

1. Cartões bancários, transferências eletrónicas ou similares.

2. Arredondamento de pequenos pagamentos em dinheiro (markka finlandesa) para o múltiplo de 10 penni mais próximo.

3. Ou seja, quando o valor total do pagamento termina em:
 – 1 ou 2 cêntimos – arredonda para baixo = termina em 0 cêntimos;
 – 3 ou 4 cêntimos – arredonda para cima = termina em 5 cêntimos;
 – 6 ou 7 cêntimos – arredonda para baixo = termina em 5 cêntimos;
 – 8 ou 9 cêntimos – arredonda para cima = termina em 0 cêntimos.
 Quando o valor total do pagamento termina em 5 ou 0 cêntimos não arredonda.

4. Apenas para pagamentos com cartões bancários. Não se aplica no caso das transferência a crédito entre contas.

5. Após experiência piloto realizada no mesmo ano em Woerden.

6. Após experiência piloto realizada em 2013 em Wexford. 
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2.2.2.  Levantamento de moedas no Banco 
de Portugal

Em 2016, o valor total  
das moedas levantadas  
no Banco de Portugal cresceu 
12 por cento relativamente  
ao ano anterior.  

O levantamento de moedas no Banco de Portu-
gal, tal como sucede com as notas, é realizado 
pelas ETV em representação das instituições de 
crédito e constitui a principal componente das 
saídas do banco central18.

Os levantamentos mensais de moedas tendem a 
concentrar-se no verão mas, ao contrário do que 
acontece com as notas, aos picos não se seguem 
quebras abruptas (Gráfico 22).

Em 2016, foram levantados 45 milhões de euros, 
correspondentes a 173 milhões de moedas 

(Quadro 4). À exceção da moeda de 50 cênti-
mos, todas as denominações registaram varia-
ções positivas. Para o aumento dos levantamen-
tos (em mais 4,85 milhões de euros) contribuí-
ram, principalmente, as moedas de 20 cêntimos, 
1 e 2 euros. Este desenvolvimento terá sido ainda 
reflexo da adaptação das ETV e das instituições 
de crédito à alteração das condições de depósito 
de moeda corrente no Banco de Portugal.

De todo o valor levantado ao longo do ano, 
53,2 por cento coube à moeda de 1 euro (Grá-
fico 23). Relativamente a 2015, aumentou o 
peso das moedas de 10 cêntimos, 20 cênti-
mos e 2 euros, principalmente por contrapar-
tida do peso da moeda de 50 cêntimos. Apesar 
da reduzida expressão em termos de valor, as 
moedas de 1 e 2 cêntimos tiveram, como habi-
tualmente, uma expressão importante na quan-
tidade levantada (76 milhões de moedas, cor-
respondentes a 44 por cento do total). .

Quadro 4  •  Levantamento de moedas no Banco de Portugal  |  U: milhões (106) 

Denominação (€)
2015 2016 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Valor
2,00 1,96 3,93 2,71 5,41 37,8 %
1,00 22,29 22,29 24,17 24,17 8,4 %
0,50 17,57 8,78 15,91 7,95 -9,5 %
0,20 16,53 3,31 23,12 4,62 39,8 %
0,10 8,34 0,83 14,11 1,41 69,2 %
0,05 12,90 0,65 16,84 0,84 30,5 %
0,02 19,97 0,40 26,59 0,53 33,1 %
0,01 39,91 0,40 49,44 0,49 23,9 %

Total 139,48 40,59 172,88 45,44 12,0 %

Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.2.4.

2.2.3.  Depósito de moedas no Banco  
de Portugal

Em 2016, o valor total  
das moedas depositadas  
no banco central diminuiu  
64 por cento em relação  
ao ano anterior.  

Tal como sucede com o levantamento, o de-
pósito de moedas no banco central é reali-
zado pelas ETV em representação das institui-
ções de crédito e constitui a principal compo-
nente das entradas no banco central19.

De forma ainda mais marcada do que nos le-
vantamentos, os depósitos de moedas não 
se distribuíram nos anos em análise de acor-
do com um padrão (Gráfico 24). A continuada 
diminuição do valor depositado e a irregula-
ridade da sua distribuição mensal estiveram 
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relacionadas com a alteração das condições de 
depósito no banco central20 e com a troca de 
excedentes entre as instituições de crédito.

Com o objetivo de reforçar as trocas diretas, o 
Banco criou, na plataforma de gestão de depó-
sitos e levantamentos21, a possibilidade de os 
participantes (instituições de crédito e ETV) re-
gistarem e consultarem a moeda excedentá-
ria (corrente e de coleção) à sua guarda ou à 
guarda dos restantes e os respetivos detalhes 

(instituição proprietária, ETV responsável, tipo 
de embalamento e localização).  

Relativamente ao ano anterior, foram deposi-
tados no banco central menos 15 milhões de 
euros, correspondentes a 23 milhões de moe-
das (Quadro 5). As três denominações de maior 
valor (50 cêntimos, 1 e 2 euros) foram as que 
mais contribuíram para o decréscimo verificado 
(14 milhões de euros). As moedas de 1 e 2 cên-
timos quase não retornaram ao banco central. 

Quadro 5  •  Depósito de moedas no Banco de Portugal  |  U: milhões (106) 

Denominação (€)
2015 2016 Variação (%)

Quantidade Valor Quantidade Valor Valor

2,00 4,86 9,73 0,92 1,85 -81,0 %

1,00 8,39 8,39 5,24 5,24 -37,5 %

0,50 7,60 3,80 2,29 1,15 -69,8 %

0,20 4,34 0,87 0,73 0,15 -83,2 %

0,10 6,40 0,64 0,47 0,05 -92,6 %

0,05 1,05 0,05 0,27 0,01 -74,3 %

0,02 0,06 0,00 0,09 0,00 46,4 %

0,01 0,04 0,00 0,08 0,00 71,5 %

Total 32,75 23,48 10,10 8,45 -64,0%

Fonte: Banco de Portugal, cf. Boletim Estatístico – quadro I.2.3
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Apesar dos valores depositados mais reduzi-
dos do que em anos anteriores, assistiu-se a 
uma alteração de posições na repartição por 
denominações (Gráfico 25). A moeda de 1 euro 
foi a mais depositada, por troca com a moeda 
de 2 euros. Ainda assim, estas duas moedas 
representaram mais de 80 por cento do valor 
total depositado.

Para obtenção de mais 
dados sobre notas e moedas 
colocadas em circulação, 
consulte o portal BPstat 
| Estatísticas Online 
(estatísticas da emissão 
monetária).   

Gráfico 24  •  Depósito de moedas no Banco  
de Portugal   

Gráfico 25  •  Repartição por denominação do valor 
das moedas depositadas | 2016
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Gráfico 23  •   
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valor das moedas 

levantadas 
| 2016   
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3.  Monitorização da genuinidade e qualidade 
do numerário
A confiança do público na utilização do nume-
rário depende da perceção que tem da legiti-
midade das notas e moedas que recebe em 
pagamento ou por troca. É por essa razão que 
a monitorização da genuinidade e qualidade do 
numerário em circulação é uma das áreas de 
atuação dos bancos centrais que mais recur-
sos humanos e materiais envolve. Reparte-se, 
principalmente, por duas áreas: o saneamento, 
destinado a retirar de circulação o numerário 
que não for genuíno ou não tiver qualidade 
suficiente para voltar a circular (incapaz)22; e o 
combate à falsificação e contrafação, através 
da utilização e divulgação das técnicas de dete-
ção de notas e moedas falsas ou contrafeitas, 
da gestão da informação relativa a contrafações 
detetadas na área do euro, da colaboração com 
outros profissionais que utilizam o numerário 
na sua atividade e da colaboração com as auto-
ridades policiais.

Saneamento (conceito adaptado à atividade 
do Banco de Portugal)
Escolha; separação do numerário genuíno/suspeito; 
separação do numerário (genuíno) com qualidade/sem 
qualidade.

Processamento
Verificação ou controlo da genuinidade e da qualidade do 
numerário através de máquinas.

Contrafação
Reprodução ou imitação fraudulenta.

Falsificação
Adulteração ou imitação fraudulenta.  

Em Portugal, a função de saneamento do nume-
rário obedece aos critérios definidos para a 
área do euro e desenvolve-se segundo um 
modelo misto, em que atuam tanto o Banco 
de Portugal como os operadores do mercado 
habilitados para a atividade. O saneamento 
de numerário realizado no Complexo do Car-
regado é uma das atividades abrangidas pelo 
certificado de qualidade atribuído ao Departa-
mento de Emissão e Tesouraria (Caixa 5). 

O Banco de Portugal possui máquinas de pro-
cessamento de notas de alta velocidade com 
capacidade para identificar e segregar as notas 
suspeitas de serem contrafeitas e as incapazes. 
Em 2016, o Banco dotou o centro de sanea-
mento da Filial do Porto com máquinas idênti-
cas às instaladas no Complexo do Carregado, o 
que permitiu a uniformização de processos e 
procedimentos e o reforço do controlo da qua-
lidade das notas processadas. Independente-
mente do eventual processamento por outras 
entidades (instituições de crédito ou ETV), todas 
as notas entregues ao banco central são verifi-
cadas, sendo esta a única entidade autorizada a 
destruir as notas consideradas incapazes. 

O Banco de Portugal saneia também a moeda 
que recebe do público e das instituições de 
crédito através de máquinas próprias com 
capacidade para identificar e segregar as moe-
das suspeitas de serem contrafeitas e as genuí-
nas que se apresentem degradadas e, como 
tal, incapazes de retornar à circulação. A des-
truição das moedas incapazes é realizada pela 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

O Banco monitoriza de duas formas o cumpri-
mento, pelas entidades que operam com nume-
rário, das normas e critérios estabelecidos: dire-
tamente (monitorização on site), nos balcões e 
centros operacionais das entidades, por equi-
pas de inspeção; e indiretamente (monitoriza-
ção off site), através da análise da informação 
recolhida e dos dados que são transmitidos 
regularmente ao Banco de Portugal.

A atividade de saneamento de notas é desen-
volvida, em grande medida, por ETV e institui-
ções de crédito23. No final do ano passado, 57 
por cento destas entidades utilizavam máqui-
nas com as funcionalidades de controlo simul-
tâneo de genuinidade e qualidade.

As quatro ETV a operar em Portugal são as prin-
cipais responsáveis pelo saneamento da moeda. 
Tendo em conta as caraterísticas do parque de 
máquinas e o número de centros operacionais 
dedicados ao tratamento do numerário (12), as 
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ETV encontram-se dotadas dos meios técnicos 
e humanos adequados para o exercício desta 
atividade.

A par do controlo do dever de retenção de notas 
e moedas contrafeitas pelas entidades que ope-
ram profissionalmente com numerário, o Banco 
de Portugal analisa e regista as contrafações. 

3.1.  Saneamento realizado pelo Banco 
de Portugal

3.1.1.  Notas processadas

Em 2016, o Banco de Portugal 
destruiu 192 milhões de 
notas por não apresentarem 
qualidade suficiente para 
voltar à circulação. 

No ano passado, o banco central processou 
628 milhões de notas entregues em depósito 
realizado pelas ETV ou aos balcões das suas 
tesourarias (Gráfico 26). Relativamente a 2015, 
o total de notas processadas diminuiu 2 por 
cento. 

No processamento, foram identificados 192 
milhões de notas incapazes; estas notas fo- 
ram destruídas. A estrutura por denominação 

destas notas refletiu, não só o uso intensivo 
das notas de mais baixo valor, como o impacto 
da introdução da nota de 20 euros da série 
Europa (Gráfico 27). Em 2016, regressou ao 
banco central um volume superior ao habitual 
de notas de 20 euros da primeira série, moti-
vado pela substituição pela nova nota. A par-
cela de nota de 20 euros incapazes subiu de 
29,1 por cento, em 2015, para 71,8 por cento, 
em 2016.

A taxa global de inutilização das notas proces-
sadas atingiu 31 por cento (Gráfico 28). Por 
denominação, as taxas resultantes refletiram 
realidades distintas. Nas notas de maior valor, 
500 e 200 euros, as taxas foram relativamente 
elevadas tendo em conta que são menos uti-
lizadas mas que, por essa razão, permane-
cem mais tempo em circulação. Na nota de 50 
euros, a taxa foi moderada pelo maior retorno 
ao banco central e renovação mais frequente. 
A taxa elevada na nota de 5 euros resultou, 
como é usual, da utilização que lhe é dada. Nas 
restantes notas, 10 e 20 euros, as taxas varia-
ram em sentidos opostos como consequência 
do momento em que se deu a maior substitui-
ção pela nota equivalente da série Europa: em 
2015 para a nota de 10 euros, estabilizou num 
valor relativamente baixo em 2016; em 2016 
para a de 20 euros, ano em que atingiu um 
valor muito superior ao habitual (metade das 
notas processadas foram destruídas).
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3.1.2.  Moedas processadas

Em 2016, o banco central 
processou 45 milhões  
de moedas de todas  
as denominações.  

Após uma redução significativa no ano ante-
rior (42 por cento), o total de moeda proces-
sada em 2016 registou uma diminuição de 8 
por cento em resultado da quebra verificada 
nos depósitos.

Do processamento realizado apuraram-se 463 
mil moedas sem qualidade suficiente para vol-
tar a circular. As moedas rejeitadas repartiram-
-se por todas as denominações, concentrando-
-se quase 60 por cento do total nas de mais 
baixo valor (Gráfico 30).

As moedas possuem uma maior resistência ao 
manuseamento, facto que leva a que se dete-
riorem mais lentamente. Por esse motivo, a 
taxa global de rejeição é normalmente baixa e 
o ano de 2016 não foi exceção (1 por cento) 
(Gráfico 31).
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CAIXA 5 | O certificado de qualidade do Banco de Portugal 

O Banco de Portugal, através do Departamento de Emissão e Tesouraria, é responsável pela 
emissão monetária e pela colocação em circulação da moeda legal necessária à economia nacio-
nal. O Banco intervém no ciclo de vida do numerário, desempenhando um conjunto de fun-
ções operacionais que compreendem a receção, o armazenamento, a emissão e a distribuição, o 
saneamento e a destruição do numerário.

Para desempenhar estas funções, o Banco mantém uma forte interação com o Banco Central 
Europeu e outros bancos centrais nacionais, mas também com as instituições de crédito e com 
as empresas de transporte de valores.

Na qualidade de prestador de serviços relacionados com o numerário, o Banco de Portugal 
decidiu implementar e certificar um sistema de gestão da qualidade, segundo a norma ISO 
9001:2008, no Complexo do Carregado.

A certificação do sistema de gestão da Qualidade pela norma ISO 9001:2008 abrange as ativida-
des de distribuição, reserva, saneamento e análise de numerário (incluindo a análise de contra-
fações) e a produção de informação técnica sobre numerário divulgada pelo Banco de Portugal 
(Figura 1). Foi atribuída em novembro de 2012 e é auditada anualmente pela SGS ICI.

A implementação e a certificação, por uma entidade independente, do sistema de gestão da qua-
lidade atesta a capacidade do Banco de Portugal para, de forma consistente, prestar os serviços 
abrangidos com um grau de qualidade que iguale ou supere as expetativas dos seus parceiros.

O sistema de gestão da qualidade encontra-se em fase de transição para o novo referencial nor-
mativo – ISO 9001:2015 –, que deve ser concluído até ao final de 2017.

Figura 1  •  Sistema de gestão da qualidade da emissão monetária
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3.2.  Saneamento realizado por outras 
entidades

3.2.1.  Notas processadas

Recirculação (de notas)
O ato das entidades que operam com numerário de repor 
em circulação, direta ou indiretamente, as notas de euro 
que receberam, quer do público, para a realização de um 
pagamento ou de um depósito numa conta bancária, quer 
de outra entidade que opere com numerário.

[Decisão BCE/2010/14, art.º 2.º, n.º 3]

A genuinidade e a qualidade das notas rece-
bidas têm de ser controladas, automática ou 
manualmente, antes de regressarem à circu-
lação. Este controlo é efetuado pelo Banco de 
Portugal e pelas entidades habilitadas a operar 
com notas.

Os dados relativos ao processamento de notas 
através de máquinas aprovadas (ou seja, con-
sideradas válidas para a atividade de recircula-
ção de notas e constantes da lista publicada no 
sítio do BCE) fazem parte do reporte ao banco 
central a que as entidades que operam com 
numerário estão obrigadas.

Em 2016, as entidades recirculadoras proces-
saram 3083 milhões de notas, 4,9 vezes mais 

notas do que o Banco de Portugal. Do total de 
notas processadas, 61 por cento couberam 
às ETV. Globalmente, as entidades considera-
ram incapazes para regressar à circulação 131 
milhões de notas, o que correspondeu a uma 
taxa de rejeição de 4 por cento. 

Para acompanhar e verificar os procedimen-
tos das entidades envolvidas na recircula-
ção de numerário, o Banco de Portugal reali-
zou 536 ações de inspeção (monitorização on 
site) (Gráfico 32). O número de inspeções rea-
lizadas levou em conta a escala de operação 
e o volume de numerário processado, bem 
como o peso no sistema bancário em termos 
de número de balcões. Esta atividade envol-
veu cerca de 60 inspetores das 11 unidades de 
inspeção do Banco de Portugal sedeadas em 
vários pontos do país, o que permitiu a cober-
tura do território nacional.

Um dos objetivos das ações de inspeção é 
verificar a conformidade do funcionamento 
das máquinas relevantes para a atividade de 
recirculação. Em 2016, foram testadas 8,6 por 
cento das máquinas operadas por clientes e 
15,3 por cento das máquinas operadas por 
profissionais. 

Gráfico 32  •   
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CAIXA 6 | As notas podem durar mais? 

A durabilidade das notas é uma preocupação comum a todos os bancos centrais pelo impacto 
financeiro e ambiental associado à sua substituição. 

São várias as soluções disponíveis para incrementar a resistência das notas aos efeitos adversos 
causados pela circulação, nomeadamente sujidade, perda de firmeza, cantos dobrados e rasgos. 
A mais antiga consiste na adição de outras fibras naturais ao algodão, como o linho. A aplicação 
de uma pelicula protetora, verniz, antes ou após a impressão, tem sido a solução escolhida por 
muitos bancos centrais pela facilidade de implementação. Opção mais radical, mas com cada vez 
mais aderentes, é a utilização de polímero, ou seja, plástico, em substituição do papel de algodão. 
Procurando aliar as vantagens do papel e do polímero, surgiram mais recentemente os substra-
tos laminados, compostos por camadas sobrepostas de diferentes materiais.

A determinação da solução mais eficaz requer uma análise integrada dos fatores que influenciam 
a durabilidade da nota, como o clima, os hábitos de utilização das notas, o ciclo de vida do nume-
rário e a política de qualidade em vigor. 

Foi o que fez o Eurosistema ao constatar que o tempo de vida em circulação das notas de 5 e 10 
euros da primeira série era substancialmente mais curto do que o das restantes denominações. 
As notas têm uma função de troco e o seu manuseamento frequente torna-as mais propensas 
à aquisição de sujidade e à perda de firmeza. O estudo realizado concluiu que a aplicação de 
verniz após a impressão seria a melhor opção para aumentar a durabilidade das notas de baixa 
denominação da série Europa. 

A projeção teórica foi confirmada pelos dados de circulação disponíveis: registou-se uma diminui-
ção significativa na frequência de substituição das notas de baixa denominação da série Europa 
em relação às da série anterior. 

A extensão da aplicação de verniz às demais denominações da série Europa está a ser avaliada 
para as denominações intermédias (20 e 50 euros), ainda que a sua utilização e função sejam 
distintas relativamente às notas de 5 e 10 euros.

3.2.2.  Moedas processadas

Autenticação das moedas em euros
O procedimento de verificação da autenticidade das moedas 
em euros e da sua aptidão para circular.

[Regulamento (UE) n.º 1210/2010 do Parlamento Europeu  
e do Conselho, art.º 2º, alínea a)]

Têm de ser autenticadas todas as moedas rece-
bidas por entidades que tenham a intenção de 
as voltar a colocar em circulação.

Os profissionais que manuseiam as moedas 
têm de estar formados e as máquinas de tra-
tamento usadas na recirculação têm de ter 
sido testadas e aprovadas (Caixa 7). Os dados 

relativos ao processamento de moedas fazem 
parte do reporte ao banco central a que as 
entidades estão obrigadas (Caixa 7).

De acordo com os dados reportados, em 2016, 
foram processados 1991 milhões de moedas 
nos centros de tratamento das ETV. A taxa de 
rejeição das moedas processadas situou-se 
em 0,02 por cento: foram consideradas inca-
pazes 346 mil moedas. As ETV processaram 
45 vezes mais moedas do que o Banco de Por-
tugal, o que se justifica pelo facto de o banco 
central receber, maioritariamente, moeda 
já processada (pronta para levantamento) 
e moeda incapaz. 



38 BANCO DE PORTUGAL  •  Relatório da Emissão Monetária  •  2016

CAIXA 7 | O modelo de recirculação de moedas em Portugal

As entidades

A atividade de recirculação de moeda metálica pode ser desempenhada pelas instituições de 
crédito e por todas as entidades que intervenham a título profissional no manuseamento e 
entrega ao público de moedas. Em Portugal, esta atividade é exercida maioritariamente pelas 
empresas de transporte de valores (ETV). As operações de recirculação podem ser executadas, 
quer através de máquinas quer manualmente, por profissionais habilitados.

As máquinas

As máquinas usadas na recirculação de moedas de euro são sujeitas previamente a testes. É 
avaliada a sua capacidade para identificar e separar moedas autênticas e moedas contrafeitas, 
moedas em euros impróprias para circulação e outros objetos semelhantes a moedas de euro.

Os testes às máquinas são realizados pelo Centro Técnico e Científico Europeu, por qualquer cen-
tro nacional de análise de moeda ou por um banco central nacional do Eurosistema. A Comissão 
Europeia publica, a título informativo, a lista das máquinas testadas com sucesso.

As máquinas devem apresentar adaptabilidade a novos requisitos de verificação das caraterísti-
cas das moedas de euro, garantindo a deteção de novas tipologias de falsificações.

Os centros operacionais de tratamento

As ETV estão dotadas de centros de tratamento de numerário onde são processados, em con-
dições semelhantes às garantidas pelo Banco de Portugal, os volumes de moeda recolhidos dos 
seus clientes (instituições de crédito, retalhistas, empresas de vending/ticketing, entre outros), 
tendo em vista a sua posterior redistribuição ou entrega ao banco central.

A formação

O Banco de Portugal promove ações de formação para habilitar os profissionais para o exercício 
da recirculação de numerário.

As entidades que fazem recirculação de moedas de euro devem promover a formação dos pro-
fissionais que as manuseiam. Aos profissionais das ETV é exigida a realização de formação pre-
sencial sobre moedas de euro.  

As inspeções

De modo a garantir o cumprimento das regras e dos procedimentos estabelecidos para a área 
do euro, o Banco de Portugal realiza periodicamente inspeções aos locais de operação das enti-
dades. Em caso de desconformidade, o Banco pode suspender a utilização dos equipamentos, a 
qual só poderá ser retomada após a realização de testes que confirmem o seu funcionamento 
adequado.

O reporte ao Banco de Portugal

As entidades autorizadas pelo Banco de Portugal a recircular moedas de euro são obrigadas a 
reportar informação atualizada sobre o desenvolvimento dessa atividade.

Os conteúdos da informação a reportar incluem dados sobre as máquinas utilizadas, a formação 
ou revalidação da formação dos colaboradores, o modelo operacional implementado em cada 
local de operação e os dados relativos ao processamento da moeda metálica. Além de constituir 
matéria de reporte à Comissão Europeia, esta informação é crucial para preparar as ações de 
inspeção.
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3.3.  Combate à contrafação

3.3.1.  Notas contrafeitas

Em 2016, a nota 20  
euros constituiu metade  
das contrafações apreendidas 
em Portugal.

Em 2016, na área do euro, foram retiradas 
de circulação 684 mil notas contrafeitas24, 
menos 24 por cento do que no ano anterior. 

As contrafações apreendidas tiveram reduzida 
expressão quando comparadas com o total 
de notas genuínas em circulação. As contra-
fações das denominações extremas – 5, 10, 
200 e 500 euros – foram as que surgiram em 
menor quantidade (Gráfico 33).

Em Portugal, foram retiradas de circulação 7710 
notas contrafeitas, correspondendo a 1 por 
cento do total de notas contrafeitas apreendi-
das na área do euro. Tal como na área do euro, 
as denominações de 20 e 50 euros foram o 
principal alvo dos contrafatores (Gráfico 34).
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Nota: Dada a quase inexistência de ocorrências quanto às denominações abaixo de 50 cêntimos, as mesmas não foram aqui 
incluídas.

Gráfico 36  •   
Repartição por 
denominação  

das moedas 
contrafeitas 
retiradas de 

circulação em 
Portugal 

| 2016   
 

64,0 %

7,6 %

28,4 %

2,00 1,00 0,50

Fonte: Banco de Portugal

Nota: Dada a quase inexistência de ocorrências quanto às denominações abaixo de 50 cêntimos, as mesmas não foram aqui 
incluídas.
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3.3.2.  Moedas contrafeitas

A quantidade de moedas 
contrafeitas retiradas de 
circulação foi menor do que 
para as contrafações de notas, 
tanto na área do euro como 
em Portugal.

Em 2016, na área do euro, foram retiradas de 
circulação cerca de 145 mil moedas con-
trafeitas25 das denominações de 50 cênti-
mos a 2 euros, menos 7 por cento do que no 
ano anterior. Comparativamente ao total de 

moedas genuínas em circulação, as contrafa-
ções apreendidas representaram uma parcela 
muito pequena. A moeda de 2 euros foi a mais 
apreendida (Gráfico 35).

No mesmo período, foram retiradas de circu-
lação em Portugal 4454 moedas contrafeitas. 
Como habitualmente, a moeda de 2 euros foi a 
mais apreendida (Gráfico 36). 

A quantidade de moedas apreendidas em Por-
tugal correspondeu a 3 por cento da quanti-
dade apreendida na área do euro. Embora a 
ordem de grandeza na estrutura de denomina-
ções seja semelhante em Portugal e na área do 
euro, a contrafação da moeda de 50 cêntimos 
teve maior peso a nível nacional.

Notas
1. Com base nas taxas de referência diárias publicadas pelo Banco de Portugal a 31-12-2016.
2.  Isto é, 1012 euros. O BCE estima que mais de um quarto deste valor esteja a ser utilizado em países fora da área do euro.
3. Em 2015, 11,8 por cento, crescimento que terá sido potenciado pelo aumento dos levantamentos, realizados nos países de origem, pelos turistas  
que se deslocavam à Grécia, onde vigoravam limitações ao levantamento de numerário.
4. Outra componente das saídas do banco central, embora menos relevante, é a que tem lugar aos balcões das tesourarias, por exemplo, quando  
há troca de notas ou moedas pelo público.
5. A saída de notas através dos balcões das tesourarias respeita, principalmente, a troca de notas ou moedas do público por outras notas.
6. Entrada em circulação: 5 euros da segunda série – maio de 2013; 10 euros da segunda série – setembro de 2014; 20 euros da segunda série – novembro de 2015.
7. Outra componente das entradas no banco central, embora menos relevante do que para as saídas, é a que se realiza aos balcões das tesourarias,  
por exemplo, quando há troca de notas ou moedas pelo público.
8. Destinadas a ser utilizadas em pagamentos. Incluem as moedas comemorativas.
9. Neste caso, podemos falar de circulação ao nível nacional, uma vez que a moeda de coleção só tem curso legal no país que a emite.
10. Opinion of the European Central Bank concerning the rounding of payments denominated in euro, de 23 de janeiro de 2014 (CON/2014/6).
11. Nota de imprensa da Comissão Europeia de 14.05.2013 e documento de trabalho da mesma data (COM(2013) 281 final {SWD(2013) 175 final}).
12. O curso legal é a capacidade que as notas e as moedas têm para ser utilizadas como meio de pagamento num dado território, no qual é obrigatória 
a sua aceitação pelo valor nominal (ou facial).
13.  Commission Recommendation on the scope and effects of legal tender of euro banknotes and coins, de 22 de março de 2010 (2010/191/EU).
14.  Opinion of the European Central Bank concerning the rounding of payments denominated in euro, de 23 de janeiro de 2014 (CON/2014/6).
15. O estudo baseou-se em dados reais de cerca de 70 000 recibos de venda para simular os efeitos dos arredondamentos sobre as receitas, os preços 
no consumidor, as necessidades de moeda e as poupanças nos custos. Recorreu ainda a entrevistas especializadas.
16. A poupança não foi o principal objetivo referido pelos retalhistas mas, antes, a aceitação pelos consumidores e a adesão daqueles às políticas promocionais.
17. Produção de acordo com as necessidades anuais estimadas para os anos de 2002 a 2016 inclusive, o que não inclui os totais produzidos e lançados 
em circulação para substituição das moedas de escudo durante a introdução do euro (cash changeover): 232 milhões de moedas de 1 cêntimo e 243 
milhões de moedas de 2 cêntimos.
18. Outra componente das saídas do banco central é a que tem lugar aos balcões das tesourarias, por exemplo, quando há troca de notas ou moedas 
pelo público.
19. Outra componente das entradas no banco central é, tal como para as saídas, a que se realiza aos balcões das tesourarias, por exemplo, quando há 
troca de notas ou moedas pelo público.
20.  A partir do último trimestre de 2014, passou a vigorar o requisito de entrega de moeda previamente processada (pronta para voltar a circular)  
e embalada de acordo com a norma definida pelo Banco de Portugal.
21. Aplicação “Gestão Integrada das Operações de Levantamentos e Depósitos” (GOLD) que permite a comunicação ao Banco de Portugal das intenções 
 dos participantes.
22. Notas ou moedas genuínas que não possuam as características e propriedades habituais podem tornar-se difíceis de manusear ou usar em máquinas e, 
em geral, gerar dúvidas quanto à sua genuinidade.
23. A monitorização realizada pelo Banco de Portugal abrange igualmente agências de câmbios e instituições de pagamento.
24. Cf. comunicado do BCE de 27.01.2017.
25. Segundo a base de dados Counterfeit Monitoring System (CMS), sistema de informação do BCE sobre contrafações, em 16.01.2017. A informação disponibilizada 
pelo CMS pode registar alterações relativamente a períodos passados.
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1.  Recolha de notas de escudo
Com o lançamento em circulação das notas 
de euro, em 1 de janeiro de 2002, iniciou-se 
a recolha das notas da anterior moeda nacio-
nal, o escudo. Após dois meses de dupla circu-
lação, as notas de escudo deixaram de poder 
ser utilizadas e aceites em pagamentos (ou 
seja, perderam curso legal e poder liberató-
rio). Manteve-se, contudo, a possibilidade de, 
por um prazo de 20 anos a contar da data da 
sua retirada de circulação, trocar as notas de 
escudo por notas de euro nas tesourarias do 
Banco de Portugal.

Até final de maio de 2002, foi recolhido 95 por 
cento do valor total das notas de escudo em 
circulação em 31 de dezembro de 2001.

Em 2016, o Banco de Portugal trocou 73 018 
notas de escudo de todas as denominações, 
no valor total de 1,1 milhões de euros. No final 
do ano, continuavam em posse do público 19,6 
milhões de notas, correspondentes a 154,7 
milhões de euros. Um terço do valor das notas 
por regressar ao banco central pertencia à 
denominação de 5000$00.

As notas de escudo ainda não prescritas só 
poderão ser trocadas até ao dia útil anterior à 
respetiva data de prescrição (Quadro 6).

Quadro 6  •  Data de prescrição das notas de escudo

Denominação Chapa Data de prescrição

10 000$
1 01-01-2018
2 01-03-2022

5000$
 2/2A 01-01-2018

3 01-03-2022

2000$
1 01-01-2018
2 01-03-2022

1000$
12 01-01-2018
13 01-03-2022

500$
12 01-05-2018
13 01-03-2022

Fonte: Banco de Portugal.

Para mais informações 
sobre a troca de notas  
de escudos, consulte o sítio 
do Banco de Portugal  
na internet ou o Portal  
do Cliente Bancário.

https://www.bportugal.pt/page/trocar-notas-e-moedas

Trocar notas e moedas | Banco de Portugal

http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PTNotaseMoedas/
NotaseMoedasNacionais/Paginas/Escudo.aspx

https://www.bportugal.pt/page/trocar-notas-e-moedas
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/NotaseMoedas/NotaseMoedasNacionais/Paginas/Escudo.aspx
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/NotaseMoedas/NotaseMoedasNacionais/Paginas/Escudo.aspx
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2.  Prestação de serviços à comunidade 
e a profissionais

2.1.  Serviços de tesouraria
Através da sua rede de tesourarias, o Banco 
de Portugal presta ao público um conjunto de 
serviços relacionados com o numerário: troca 
notas e moedas correntes, vende moedas 
comemorativas e de coleção com acabamento 
normal, troca notas de escudo não prescritas 
e, no prazo previsto para o efeito, troca notas 

nacionais de países que tenham aderido ao 
euro (Caixa 8). Sob determinadas condições, 
também troca notas danificadas ou mutila-
das e notas neutralizadas por dispositivos 
antirroubo (Caixa 9).

Em 2016, o Banco de Portugal efetuou 190,5 
mil atendimentos presenciais relacionados 
com estes serviços.

CAIXA 8 | Que notas podem ser trocadas no Banco de Portugal?

Nas suas tesourarias, o Banco de Portugal troca notas de escudo ainda não prescritas, notas danifi-
cadas ou mutiladas, notas neutralizadas e faz operações de troco e destroco de notas de euro. Em 
situações muito específicas, também efetua troca de notas estrangeiras.

Notas de escudo

As notas de escudo poderão ser trocadas por notas ou moedas de euro, nas tesourarias do Banco 
de Portugal, até 20 anos após a sua retirada de circulação (ver II.1). 

Uma nota de escudos não prescrita que esteja danificada ou mutilada pode ser trocada por notas 
ou moedas de euro nas seguintes situações:

• Quando inteira ou constituída por fragmentos de cuja justaposição resulte exata, inequívoca e 
integralmente a mesma nota;

• Quando incompleta, apresente um fragmento com pelo menos 75 por cento de área total e 
integre a metade direita ou a metade esquerda;

• Quando incompleta e fragmentada, perfaça no mínimo, por justaposição dos seus fragmentos, 
a área referida no ponto anterior.

Notas de euro danificadas

O Banco de Portugal substitui as notas de euro mutiladas ou danificadas por uma nota de igual 
valor apta a circular se:

• A autenticidade da nota for confirmada; 

• No caso de nota mutilada, a fração da nota apresentada for superior a 50 por cento ou, não o 
sendo, for produzida prova bastante da destruição da parte em falta.

Se subsistirem dúvidas sobre a intencionalidade da mutilação ou do dano da nota, o apresentante 
deve identificar-se e explicar, por escrito, a causa da mutilação ou dano ou o sucedido às partes 
em falta na nota.

Caso a nota apresente manchas de tinta ou de sujidade, deve ser igualmente dada uma explicação 
escrita sobre as circunstâncias em que tal tenha ocorrido.
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Notas neutralizadas

Uma nota neutralizada é uma nota danificada pela atuação de dispositivos antirroubo (ver Caixa 9). 

O Banco de Portugal pode substituir as notas neutralizadas mediante identificação do apresen-
tante e explicação escrita sobre as circunstâncias em que a neutralização tenha ocorrido.

Troco e destroco

Nas suas tesourarias, o Banco de Portugal fornece, por troca direta, as denominações e quanti-
dades desejadas de notas de euro.

Notas estrangeiras

O Banco de Portugal só troca notas estrangeiras dos novos países aderentes ao euro e apenas 
no período estabelecido para o efeito pelo Banco Central Europeu (normalmente, durante dois 
meses após a data de adesão do país em causa ao euro).

A troca das notas de países que aderiram ao euro é efetuada, contra notas e/ou moedas de euro, 
à taxa de câmbio irrevogável, sem encargos para os apresentantes. 

Sempre que um Estado-Membro adira ao euro, o Banco de Portugal divulgará os termos e as 
condições da correspondente troca de notas no sítio institucional e através de carta circular 
dirigida ao setor bancário.

Envio pelo correio

Na impossibilidade de troca presencial, é possível enviar o numerário para troca ao Banco de 
Portugal, por correio registado, com valor declarado, para o seguinte endereço:

Banco de Portugal
Apartado 81
2584-908 Carregado

O envio de numerário para troca deve obedecer aos seguintes requisitos:

 – As notas devem ser acondicionadas em envelope fechado com a indicação “Contém nume-
rário” e discriminação do numerário enviado, colocado dentro de outro envelope postal;

 – O apresentante deve ser identificado (nome, morada e contacto telefónico ou endereço de 
correio eletrónico) e devem ser fornecidos os dados necessários para a realização de trans-
ferência bancária (IBAN, para contas domiciliadas em Portugal, ou SWIFT CODE e restante 
informação bancária necessária, para contas domiciliadas no estrangeiro).

CAIXA 9 | Os sistemas de neutralização de notas

Os sistemas de neutralização de notas (em inglês, IBNS – Intelligent Banknotes Neutralisation 
Systems) podem ser instalados em caixas automáticos (ATM) e caixas ou viaturas de transporte 
de dinheiro e são ativados perante tentativas de roubo, furto ou arrombamento destes equipa-
mentos. O sistema atua sobre as notas, danificando-as para que sejam facilmente identificadas 
pelo público como dinheiro proveniente de um ato ilícito. 

As tecnologias de sistema antirroubo disponíveis a nível europeu são de tinta líquida (“tintagem”), 
tinta em fumo, queima, cola ou por combinação de duas ou mais das opções anteriores. Em 
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Portugal, a tecnologia mais utilizada é de tinta líquida, que origina as notas que são vulgarmente 
designadas como “notas tintadas”. 

Uma vez que podem estar associadas a um ato ilícito, as notas neutralizadas devem ser recu-
sadas como troco ou pagamento pelo público. Se um cidadão estiver na posse de uma nota 
neutralizada, deverá dirigir-se a um balcão do Banco de Portugal, a uma instituição de crédito ou 
às autoridades policiais.

2.2.  Reclamações
O Banco de Portugal é responsável por res-
ponder às reclamações dos clientes bancários 
sobre numerário. Estas reclamações podem 
ser-lhe diretamente entregues ou encaminha-
das, se forem apresentadas no livro de recla-
mações das instituições de crédito.

Em 2016, o Banco de Portugal analisou e 
encerrou 530 reclamações relacionadas com o 
numerário: 525 sem indícios de infração, das 
quais 267 com resolução pela instituição recla-
mada e 258 sem seguimento; 4 com recomen-
dações do Banco; 1 com indícios de infração. 

Quando há indícios de infração, a reclamação 
é encerrada e é iniciado um processo de ave-
riguação para aplicação de eventual contraor-
denação.

2.3.  Formação
No âmbito das suas responsabilidades em 
matéria de emissão monetária, o Banco de Por-
tugal promove o conhecimento público sobre 
as notas e as moedas, visando uma maior pro-
teção contra as contrafações. Para tal, man-
tém, há vários anos, um programa formativo 
e informativo adaptado aos vários públicos, 
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incidindo nas caraterísticas e elementos de 
segurança das notas e das moedas, nas boas 
práticas a adotar na utilização do numerário 
e nos meios para verificação da sua genuini-
dade.

Na área da formação presencial, as ações rea-
lizadas pelo Banco destinam-se a dois grupos 
com necessidades diferentes: profissionais 
que operam com o numerário em instituições 
de crédito e ETV; forças da segurança, escolas, 
comerciantes e público em geral.

As ações de formação à distância, ministra-
das através de uma plataforma eletrónica 

(e-learning), destinam-se fundamentalmente 
ao grupo dos profissionais que operam com 
numerário. Uma vez concluídas com sucesso, 
garantem a qualificação para realizar o con-
trolo manual da genuinidade e da qualidade 
de notas e moedas.

Em 2016, o Banco realizou 277 ações de for-
mação presenciais por todo o território nacio-
nal, que abrangeram 6446 formandos. Por 
intermédio da plataforma de ensino à distân-
cia, formou 10 654 profissionais.

3.  Comunicação
Em 2016, o Banco de Portugal iniciou os prepa-
rativos para o lançamento da nota de 50 euros 
da série Europa, agendado para 4 de abril de 
2017. Neste âmbito, realizou dois seminários, 
em Lisboa e no Porto, para apresentar a nova 
nota e promover, junto do sistema bancário 
e das entidades que operam nas áreas da 

gestão, tratamento e distribuição de numerá-
rio, a adaptação dos equipamentos de notas. 
Nestes seminários participaram também repre-
sentantes de setores de atividade com ampla 
expressão na utilização destes equipamentos, 
nomeadamente da área da grande distribuição, 
do comércio, dos serviços e do turismo. 

https://www.bportugal.pt/page/formacao
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1.  Regulamentação publicada na União Europeia 
e em Portugal
Atos relevantes publicados em 2016:

União Europeia

• Decisão (UE) 2016/2164 do Banco Central 
Europeu, de 30 de novembro de 2016, rela-
tiva à aprovação do volume de emissão de 
moedas metálicas em 2017 (BCE/2016/43).

Portugal

• Portaria n.º 64-A/2016, de 31 de março, que 
autoriza a Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, S. A., no âmbito do plano numismático 
para 2016, a cunhar e a comercializar duas 
moedas correntes comemorativas designa-
das «50 Anos da Ponte 25 de Abril» e «Equi-
pa Olímpica de Portugal 2016»;

• Portaria n.º 64-B/2016, de 31 de março, que 
autoriza a Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, S. A., no âmbito do plano numismático 
para 2016, a cunhar e a comercializar sete 
moedas de coleção:

 – Uma moeda designada «O Modernismo 
Português», integrada na série Europa; 

 – Uma moeda designada «O Figurado de 
Barcelos», integrada na série «Etnogra-
fia Portuguesa»;

 – Uma moeda designada «Cante Alente-
jano», comemorando a sua classificação 
como património imaterial pela UNESCO;

 – Uma moeda designada «D. Catarina de 
Bragança», integrada na série «Rainhas 
da Europa»;

 – Uma moeda designada «Eusébio», inte-
grada na série «Ídolos do Desporto»;

 – Uma moeda designada «Lince Ibérico», 
integrada na série «Espécies em vias de 
extinção»;

 – Uma moeda designada «Museu do 
Dinheiro».

• Carta Circular n.º 1/2016/DET, de 19 de 
maio, relativa à informação sobre a desig-
nação das empresas de transporte de valo-
res e dos respetivos centros de tratamento 
de numerário que mantêm as condições 
habilitantes para o exercício da atividade de 
recirculação de notas e moedas metálicas 
de euro;

• Carta Circular n.º 2/2016/DET, de 21 de junho, 
relativa às operações de depósito e levan-
tamento de notas de euro no Banco de Por-
tugal nas localidades de Angra do Heroísmo 
e Horta na Região Autónoma dos Açores – 
Execução do protocolo entre o Banco de 
Portugal e a Caixa Geral de Depósitos S.A.;

• Carta Circular n.º 91/2016, de 22 de dezem-
bro, relativa à divulgação de informação qua-
lificada sobre numerário;

• Carta Circular n.º 94/2016, de 23 de dezem-
bro, relativa ao módulo de registo de exce-
dentes de moeda metálica;

• Carta Circular n.º 96/2016, de 23 de dezem-
bro, sobre a informação relativa ao novo cen-
tro de tratamento de numerário do Grupo 8.
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2.  Publicações
• Relatório do Conselho de Administração  

– Atividade e Contas

Descreve a atividade e apresenta o balanço e as 
contas anuais do Banco de Portugal. No capítulo 
“Funções de autoridade monetária”, inclui uma 
seção dedicada à emissão monetária, na qual se 
destacam os principais acontecimentos e resul-
tados do ano.

https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-
portugal/all/112

• Estatísticas – Boletim Estatístico e BPstat online

As estatísticas relativas à emissão monetária 
encontram-se publicadas no Boletim Esta-
tístico do Banco de Portugal, no capítulo “I”. 
Estão disponíveis para consulta, exportação 
e impressão no Portal BPstat | Estatísticas 
online. 

BPstat | Estatísticas online

https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-
portugal/all/123

BANCO DE PORTUGAL 
E U R O S I S T E M A

Boletim Estatístico
Statistical Bulletin

https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/112
https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/112
http://www.bportugal.pt/EstatisticasWEB/(S(oyyvmxmj0h2it42tse04oc45))/SeriesCronologicas.aspx
https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/123
https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/123


55Anexos

• Boletim Notas e Moedas

Publicação anual (outubro) dirigida principal-
mente a profissionais. Aborda temas atuais 
e apresenta informação de interesse geral 
sobre notas e moedas.

https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-
portugal/all/286

• Caderno do Banco de Portugal n.º 8

Presta informação relativa ao enquadramento 
e ao conhecimento das notas e das moedas e 
divulga boas práticas na utilização do numerário.

https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-
portugal/all/131

Boletim • publicação semestral • outubro 2016

Para consultar a versão electrónica deste Boletim, visite o sítio oficial do Banco de Portugal em www.bportugal.pt

NOTAS 
E MOEDAS BANCO PORTUGALDE

E U R O S I S T E M A
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No dia 4 de abril de 2017, entrará em circula-
ção, em toda a área do euro, a nova nota de 
50 euros, sendo esta a quarta denominação 
da série Europa a ser colocada em circulação.

As primeiras notas e moedas de euro come-
çaram a circular em 12 países, entre os quais 
Portugal, há cerca de 15 anos. Hoje são 19 
os Estados-Membros da União Monetária, 
num total de 338 milhões de habitantes, que 
utilizam o euro como moeda e que, desse 
modo, usufruem das vantagens associadas a 
uma moeda utilizada à escala mundial, cuja 
importância é apenas comparável à do dólar.

No final do passado mês de julho, o número 
de notas de euro em circulação rondava os 19 
mil milhões, com um valor global de 1,1 biliões 
(triliões na notação americana) de euros.

A presente edição do Boletim Notas e Moedas 
é, naturalmente, dedicada à nova nota de 50 
euros, apresentando em detalhe o respetivo 
desenho e os principais elementos de segu-
rança.

De facto, apesar de a utilização desta deno-
minação ser pouco frequente em Portugal, 
onde a preferência recai sobretudo nas notas 
de 20 e de 10 euros, a nota de 50 euros é cla-
ramente a mais utilizada no conjunto da área 
do euro, representando cerca de 45 por cen-
to das notas em circulação, sendo também, 
neste momento, a mais contrafeita.

A entrada em circulação de uma nova nota 
envolve múltiplos intervenientes – bancos 
centrais, sistema bancário, empresas de 
transporte e tratamento de valores, empre-
sas que vendem ou utilizem equipamentos 
de vending / ticketing, mas também as forças 
policiais e a comunicação social – e exige um 
significativo esforço de articulação e de coo-
peração entre todos.

Para que a introdução desta nova denomina-
ção da série Europa se concretize sem cons-
trangimentos, o Banco Central Europeu (BCE) 
e os bancos centrais nacionais da área do 
euro estão a desenvolver um conjunto rele-
vante de iniciativas de formação e informa-
ção, bem como de comunicação e apoio téc-
nico, direcionadas quer para profissionais, 
quer para o público em geral. 

No caso do Banco de Portugal, foram já realiza-
dos dois seminários, um em Lisboa (25 de julho) 
e outro no Porto (15 de setembro), com o obje-
tivo de apresentar a nova nota de 50 euros e 
preparar o seu lançamento em Portugal. 

Nesta edição do Boletim Notas e Moedas, des-
tacam-se ainda dois pequenos artigos onde 
se dá conta, por um lado, da decisão do Con-
selho do BCE de não incluir a nota de 500 
euros na série Europa e, por outro, dos resul-
tados de um inquérito aos retalhistas, reali-
zado pelo BCE, relativamente à utilização do 
numerário.

Hélder Rosalino
Administrador do Banco de Portugal*

* Em junho do corrente ano, assumiu o pelouro da Emissão de Tesouraria 
no Banco de Portugal

Editorial

https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/286
https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/286
https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/131
https://www.bportugal.pt/publications/banco-de-portugal/all/131
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