Relatório
da Emissão
Monetária
2017

Lisboa, 2018 • www.bportugal.pt

Relatório da Emissão Monetária | 2017 • Banco de Portugal Av. Almirante Reis, 71 | 1100-150 Lisboa • www.bportugal.pt •
Edição Departamento de Emissão e Tesouraria • Design Departamento de Comunicação e Museu | Unidade de Design
• Tiragem 200 exemplares • ISSN (impresso) 2183-9964 • ISSN (online) 2183-9972 • Depósito Legal n.º 411919/16

Índice
Sumário executivo
I

| 5

A emissão monetária em 2017

| 7

1 Produção de numerário | 9
1.1 Produção de notas | 9
Caixa 1 • A acreditação dos fabricantes de notas | 10
2 Colocação de numerário em circulação | 12
2.1 Notas colocadas em circulação | 12
2.1.1 Emissão líquida de notas | 12
Caixa 2 • Um modelo para a procura de numerário em Portugal | 15
Caixa 3 • A utilização do numerário na área do euro | 17
2.1.2 Levantamento de notas no Banco de Portugal | 19
2.1.3 Depósito de notas no Banco de Portugal | 20
2.2 Moedas colocadas em circulação | 22
2.2.1 Emissão líquida de moedas | 22
Caixa 4 • Porque há tantas moedas de 1 e 2 cêntimos irlandesas a circular em Portugal? | 25
2.2.2 Levantamento de moedas no Banco de Portugal | 26
2.2.3 Depósito de moedas no Banco de Portugal | 28
3 Monitorização da genuinidade e qualidade do numerário | 30
3.1 Saneamento realizado pelo Banco de Portugal | 31
3.1.1 Notas processadas | 31
3.1.2 Moedas processadas | 33
3.2 Saneamento realizado por outras entidades | 34
3.2.1 Notas processadas | 34
Caixa 5 • O ciclo de vida e a qualidade das notas – modelos para a área do euro | 35
3.2.2 Moedas processadas | 37
3.3 Combate à contrafação | 38
3.3.1 Notas contrafeitas | 38
Caixa 6 • Deteção de contrafações através do uso de canetas | 39
3.3.2 Moedas contrafeitas | 41

II Outras atividades

| 43

1 Recolha de notas de escudo | 45
2 Prestação de serviços à comunidade e a profissionais | 46
2.1 Serviços de tesouraria | 46
Caixa 7 • A qualidade dos serviços avaliada pelo público | 46
Caixa 8 • A qualidade dos serviços avaliada pelos profissionais | 47
2.2 Reclamações | 49
2.3 Formação | 49
3 Comunicação | 50
Caixa 9 • Limitação dos pagamentos em numerário | 50
Caixa 10 • As notas de 0 euros são verdadeiras? | 51

III Anexos

| 53

1 Regulamentação publicada na União Europeia e em Portugal | 55
2 Publicações | 57

Sumário executivo
O Relatório da Emissão Monetária descreve as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e
apresenta os mais relevantes indicadores relativos a 2017 sobre:
• Produção de notas (Secção 1.1 do Capítulo 1 da Parte I);
• Colocação de notas e moedas em circulação (Capítulo 2 da Parte I);
• Monitorização da genuinidade e da qualidade das notas e moedas (Capítulo 3 da Parte I);
• Outras atividades relacionadas com a emissão 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 (Parte II).
Divulga ainda a regulamentação europeia e nacional mais importante neste domínio (Capítulo 1
da Parte III).

A emissão monetária em 2017
Em 2017, o Banco de Portugal, através da Valora S.A., garantiu a impressão da parcela que lhe
foi atribuída na produção anual de notas do Eurosistema: 124 milhões de notas de 20 euros e
95 milhões de notas de 50 euros, ambas da série Europa.
O Banco de Portugal tomou iniciativas que visam a otimização da capacidade produtiva e dos
custos de produção. Em primeiro lugar, estabeleceu um acordo de cooperação com o Banco
de França: o Banco de Portugal entrou no capital da empresa produtora de papel para notas
EUROPAFI, detida maioritariamente pelo banco central francês, o que lhe permitirá comprar a
matéria-prima a um preço que poderá ser inferior ao que é praticado no mercado e, por outro
lado, poderá produzir (através da Valora) notas para fora da área do euro por conta daquele
banco central. Em segundo lugar, celebrou um acordo com os bancos centrais da Bélgica e da
Áustria para a fusão das suas quotas de produção de notas e repartição desse total em partes
iguais por Portugal e Áustria (o Banco da Bélgica cessará a produção em 2020).
Na área do euro, o valor da circulação das notas e das moedas de euro cresceu a ritmo idêntico, ou seja, 4% em termos anuais. A denominação mais utilizada em pagamentos, a nota de
50 euros, registou um aumento de 6,4% (9,9% em 2016).
Em Portugal, o valor da emissão líquida de notas continuou a decrescer, situando-se, no final do
ano, em -14 mil milhões de euros. As causas para esta tendência, ditada pelo comportamento
das quatro notas de maior valor, centrar-se-ão, sobretudo, no afluxo de notas por via do turismo
e na evolução dos pagamentos com cartões (Caixa 2). A emissão líquida, em valor, das notas mais
utilizadas, 10 e 20 euros, continuou a crescer (respetivamente, 1,2% e 5,3%). A nota de 20 euros
é a preferida dos portugueses, com um peso destacado no conjunto das três denominações de
mais baixo valor (83%, em valor).
A emissão líquida de moedas em Portugal, de valor positivo (598 milhões de euros), aumentou
7% relativamente ao ano anterior. Em termos anuais, os levantamentos e os depósitos no Banco
de Portugal diminuíram, respetivamente, 25% e 29%, o que se explica pelo incentivo às trocas


diretas entre operadores que a disponibilização de informação sobre excedentes, na plataforma
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de gestão de operações do Banco, veio proporcionar. Para satisfazer a necessidade permanente
de moedas de 1 e 2 cêntimos e, simultaneamente, escoar parte da moeda de 2 euros acumulada, o Banco de Portugal estabeleceu um acordo de troca destas moedas, ao valor facial, com o
Banco Central da Irlanda – a maior operação logística na área do numerário em Portugal desde
a introdução do euro e retirada do escudo (Caixa 4).
O Banco de Portugal retira de circulação todas as notas e moedas que não sejam genuínas ou
não apresentem qualidade suficiente para voltar a circular. Em 2017, o Banco verificou a genuinidade e a qualidade de 647 milhões de notas e 47 milhões de moedas.
As instituições de crédito e as empresas de transporte e tratamento de valores (ETV) processaram 5 vezes mais notas e 42 vezes mais moedas do que o Banco de Portugal, o que exigiu do
banco central um reforço do controlo sobre o cumprimento das regras e critérios estabelecidos
para a área do euro.
Ao longo de 2017, foram apreendidas em Portugal 16 908 notas e 3556 moedas contrafeitas.
Comparativamente à área do euro, a percentagem de contrafações retiradas de circulação no
país foi reduzida (2,4% nas notas e 2,3% nas moedas).
O Banco de Portugal conduziu em 2017 dois exercícios de avaliação da qualidade dos serviços
prestados. O primeiro exercício (Caixa 7) teve como destinatário os particulares e as empresas
que recorrem à rede de tesourarias do Banco e incluiu outros serviços além dos relacionados
com o numerário. O segundo exercício (Caixa 8) foi dirigido aos profissionais (instituições de
crédito e ETV) e incidiu somente nos serviços ligados ao numerário. Os resultados dos dois exercícios mostraram um nível elevado de satisfação com a qualidade dos serviços prestados pelo
Banco de Portugal, ainda que com margem para melhoria.
O Banco de Portugal promove o conhecimento sobre as notas e as moedas de euro para que
os seus utilizadores possam mais facilmente detetar contrafações. Em 2017, formou 13 428
profissionais através de uma plataforma eletrónica (e-learning) e organizou ações de formação
presenciais que reuniram 10 018 participantes.
O Banco preparou o lançamento da nova nota de 50 euros (série Europa) com uma ampla campanha de informação nacional, em parceria com a GNR e a PSP, destinada à prevenção de burlas.

Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

A nova nota entrou em circulação no dia 4 de abril de 2017.
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I A emissão monetária
em 2017
1 Produção de numerário
2 Colocação de numerário
em circulação
3 Monitorização da genuinidade
e qualidade do numerário

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 Portugal,
pela produção de notas. Desde a introdução 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 nacionais da área do euro assegura a produção de um
número reduzido de denominações, em quantidade correspondente a uma parcela da produção
total do Eurosistema.
Este modelo de produção descentralizada garante 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 notas de euro obedece a padrões exigentes de qualidade, de higiene e segurança
no trabalho e ambientais, em contexto de elevada segurança física (Caixa 1).
A produção de moedas de euro está a cargo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, por conta do
Estado, que é o emissor legal.

1.1 Produção de notas
Em 2017, o Banco de Portugal foi responsável pela produção de 124 milhões de notas de
Europa).
No mesmo período, o Banco de Portugal entregou 73 milhões de notas de 20 euros a outros
bancos centrais e, paralelamente, recebeu daqueles 73 milhões de notas de 5, 10 e 20 euros,
todas da série Europa, e 1 milhão de notas de 200 euros.
O Banco de Portugal entrou no capital da empresa produtora de papel fiduciário EUROPAFI,
detida maioritariamente pelo banco central francês, podendo adquirir-lhe o papel necessário à

Produção de numerário

20 euros e 95 milhões de notas de 50 euros, ambas pertencentes à segunda série de notas (série
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produção da sua quota de notas de euro a um preço que poderá ser inferior ao que é praticado
no mercado.
No sentido de alcançar a produção plena a um turno, o Banco de Portugal firmou um acordo com
o Banco da Bélgica e o Banco da Áustria para, conjuntamente com este último, repartir em partes
iguais a quota total de produção de notas de euro que cabe aos três bancos centrais (o Banco da
Bélgica deixará de produzir notas de euro em 2020). O aumento da quantidade de notas produzidas pela Valora resultará numa redução do custo unitário de produção.

Caixa 1 • A acreditação dos fabricantes de notas
Na qualidade de emissor legal, papel que partilha com os bancos centrais nacionais do
Eurosistema, o Banco Central Europeu (BCE) tem a obrigação de preservar a confiança do público na utilização das notas de euro como meio de pagamento. Para o efeito, estabeleceu normas
rigorosas a observar por todos aqueles que estão envolvidos, nomeadamente, na fase inicial do
ciclo de vida das notas.
A produção de notas de euro e as atividades relacionadas (investigação e desenvolvimento, conceção e distribuição das notas produzidas) obedecem a padrões exigentes quanto ao impacto
ambiental, à higiene e segurança no trabalho, à qualidade e à segurança física.
As atividades inerentes à produção de notas de euro só podem ser desenvolvidas mediante
autorização do BCE, obtida após um complexo processo de acreditação. Esta acreditação é indispensável para os fabricantes que se candidatem à produção de notas de euro, papel para notas,
tintas, bandas holográficas e filete de segurança. Para além destes elementos, a acreditação
abrange, em geral, todas as vertentes ligadas às notas de euro que requerem proteção (por
exemplo, informação) devido ao impacto negativo que a sua perda, roubo ou publicação não
autorizada poderiam causar. Somente fabricantes acreditados podem candidatar-se aos concursos nesta área e celebrar os respetivos contratos. Os requisitos gerais para obtenção da acreditaBanco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

ção, bem como as obrigações pós-acreditação, encontram-se definidos na Decisão BCE/2013/54.
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A candidatura à acreditação inclui obrigatoriamente, entre outros: a descrição da atividade a
desenvolver, o nome e a localização das instalações onde a atividade decorrerá, a declaração
de compromisso com o cumprimento das obrigações da Decisão BCE/2013/54, e para os fabricantes dos elementos das notas de euro, certificados válidos relativos às normas ISO 14001
(ambiente), OHSAS 18001 (higiene e segurança no trabalho; a transitar em breve para ISO 45001)
e ISO 9001 (qualidade). Caso a candidatura seja aceite, o BCE presta ao candidato informação
sobre os requisitos específicos que terá de demonstrar ser capaz de cumprir. Para verificar a
conformidade com os requisitos, o BCE realiza inspeções on site (qualidade e segurança física) e
off site (ambiental e higiene e segurança no trabalho). O Banco de Portugal colabora com o BCE
na atividade de inspeção da qualidade.
Após acreditação, o BCE realiza inspeções on site periódicas, com ou sem anúncio prévio (estas
últimas, habitualmente, relacionadas com a segurança física). As inspeções são preparadas com
recurso a questionários detalhados, preenchidos pelos fabricantes acreditados. O incumprimento de algum dos requisitos de base da acreditação resulta na aplicação de medidas de correção
cuja implementação tem de ser validada pelo BCE. No caso de o fabricante não querer manter a

acreditação, todos os elementos relativos às notas de euro que tiver em sua posse terão de ser,
sob orientação e supervisão do BCE, destruídos ou transferidos para outros locais que ofereçam
as condições requeridas.
A Valora S. A. está incluída na lista de fabricantes acreditados para exercer a atividade de produção de notas de euro e, como tal, está certificada pelas normas exigíveis. A qualidade da produção e a elevada segurança física do impressor português são internacionalmente reconhecidas.

VALORA

OHSAS 18001
ISO 14001

Produção de numerário

ISO 9001
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2 Colocação de numerário
em circulação
Em Portugal, a responsabilidade por colocar notas e moedas de euro em circulação está atribuída ao Banco de Portugal. Por esse motivo, o banco central desempenha igualmente outras
funções associadas:
• Regulariza as assimetrias entre oferta e procura, 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);
• Assegura a substituição do numerário que já não se encontra apto para a circulação;
• Monitoriza a genuinidade e a qualidade do numerário em circulação;
• 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 profissionais 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 2017, circulavam na área do euro 21,4 mil milhões de notas, no valor de 1,2 biliões
de euros1. O valor das notas em circulação aumentou 4% em termos anuais, sensivelmente o
mesmo crescimento verificado no período anterior (3,9%).

Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

A procura por notas de euro continua a aumentar; no entanto, o ritmo de crescimento estabili-
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zou nos últimos dois anos, após uma década marcada pelo impacto da crise financeira internacional, nomeadamente sobre as economias da área do euro (Gráfico I.2.1). A utilização destas
notas fora da área do euro como reserva de valor e moeda de transação e as taxas de juro
baixas, que tornam o numerário mais atrativo, são os fatores mais frequentemente apontados
como impulsionadores da procura.
Em 2017, a procura por notas das denominações mais elevadas, de 500 a 50 euros, seguiu a tendência verificada no ano anterior: diminuiu nas notas de 500 euros (-4,9% em valor) e aumentou nas
restantes denominações (entre 5,6% e 7,9%). A reação ao anúncio do fim da produção e da retirada
da nota de 500 euros da estrutura de denominações da série Europa, justificação plausível para o
comportamento observado, ter-se-á atenuado em 2017. De facto, a troca das notas de 500 euros não
é necessária: continuarão a ser aceites em pagamentos por um período ainda longo e nunca perderão
o seu valor, pois poderão ser trocadas, em qualquer altura, num banco central da área do euro.

1. Isto é, 1012 euros. O BCE estima que cerca de um terço deste valor circule fora da área do euro.

No segmento das notas de menor valor, 20 a 5 euros, apenas a nota de 5 euros (a menos utilizada) registou uma variação inferior (3,2%) à verificada na área do euro para o conjunto das
denominações. Em 2017, o valor em circulação da nota de 20 euros cresceu aproximadamente
o mesmo (6,6%) que a nota mais utilizada na área, a de 50 euros (6,4%).
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Gráfico I.2.1 • Emissão líquida (circulação) de notas na área do euro
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Fonte: BCE.

O valor da emissão líquida de notas em Portugal, negativo desde 2010, atingiu -14 mil milhões
de euros no final de 2017 (Gráfico I.2.2). Desde 2006, a emissão líquida de notas tem diminuído
por força de o valor acumulado das notas entradas no Banco de Portugal ser sempre superior
ao valor acumulado das notas saídas. A causa apontada para este resultado é o facto de Portugal
ser um destino turístico e, por essa via, chegarem ao país muitas notas emitidas noutros países
da área do euro, principalmente, as de maior valor. No entanto, há evidência de que um outro
fator exerce uma forte influência inversa sobre a emissão líquida: os pagamentos com cartões.
Neste contexto, as taxas de juro parecem ter menor contributo (Caixa 2).
Gráfico I.2.2 • Emissão líquida de notas em Portugal | Milhares de milhões EUR (109)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.1.
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Em termos de denominações, é o grupo das notas de maior valor que determina a emissão líquida negativa em Portugal (Gráfico I.2.3). No final de 2017, as notas de 500 a 50 euros apresentavam emissões líquidas negativas pelo facto de, existindo em circulação em maior quantidade do
que a procura, grande parte ter sido entregue no banco central. A nota de 50 euros, a referência
dos pagamentos na área do euro e que chega ao país em grande quantidade, representou 72%
da emissão líquida deste conjunto de denominações. A nota de 500 euros, cuja principal função
é a reserva de valor, teve um peso residual (1%).
Gráfico I.2.3 • Emissão líquida de notas em Portugal – 500 a 50 euros | Milhares de milhões
EUR (109)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.1.

A tendência evidenciada pela emissão líquida das notas tem sido contrariada pelas notas de
menor valor (Gráfico I.2.4). No caso das notas de 20 a 5 euros, o Banco de Portugal coloca em
circulação mais notas do que as que lhe são entregues, o que resulta em valores de emissão
líquida positivos.
Este comportamento pode ser explicado pela função principal deste grupo de notas, ou seja, o
pagamento de bens de consumo ou serviços de valor mais baixo. De acordo com um estudo do
Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

Banco de Portugal2, os portugueses utilizam o numerário em 70% das transações, mas a despesa
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representa somente 25% do total de pagamentos realizados; utilizam-no em pagamentos mais
frequentes, de montantes até 10 euros. A maior procura por notas de baixas denominações está,
pois, associada aos hábitos de pagamento e ao nível socioeconómico do país (Caixa 2). A nota de
20 euros é, notoriamente, a mais utilizada em Portugal; em 2017, representava 83% da emissão
líquida deste conjunto de denominações. Seguiu-se a nota de 10 euros, com um peso de 15%.
A nota de 5 euros, habitualmente usada em pagamentos de montante reduzido ou como troco
das restantes, correspondia somente a 3% da emissão líquida conjunta. A emissão líquida das
três denominações, em valor, cresceu 4,3% no último ano.

2. Ver Relatório da Emissão Monetária 2015, caixa 4.

Gráfico I.2.4 • Emissão líquida de notas em Portugal – 20 a 5 euros | Milhares de milhões EUR (109)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.1.

Caixa 2 • Um modelo para a procura de numerário em Portugal
O Banco de Portugal tem a responsabilidade de colocar as notas e moedas de euro em circulação em Portugal. Para uma eficiente afetação dos recursos envolvidos e por forma a assegurar o
adequado equilíbrio entre oferta e procura, torna-se imprescindível compreender e quantificar
os determinantes da procura de numerário.
Recentemente, foi desenvolvido um modelo macro econométrico como instrumento analítico de
suporte a esta atividade3. Este modelo corresponde a um sistema de oito equações, com uma
equação para cada uma das denominações das notas (5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros) e uma
para o conjunto das moedas. Cada equação segue uma formulação de mecanismo corretor do
erro, habitualmente considerada para efeitos de modelação da procura de moeda, permitindo
modelar a dinâmica quer de curto quer de longo prazo da emissão líquida de notas e moedas.
O facto de se considerar a desagregação das notas por denominação, para além de ser relevante
do ponto de vista operacional na correspondente gestão por parte do banco central, induz uma
riqueza acrescida do ponto de vista da modelação no sentido em que os determinantes relevanO conjunto de determinantes considerados para efeitos de modelação assenta na literatura económica, não obstante esta se centrar tipicamente na procura de moeda num sentido mais lato.
O motivo clássico apontado para a procura de moeda é o motivo de transação, como por exemplo, despesas de consumo privado. Dado que as despesas associadas a bens de maior (menor)
valor estarão potencialmente associadas a notas de denominação mais alta (baixa), foram consideradas as despesas de consumo privado desagregadas em bens duradouros, bens não duradouros excluindo alimentares, e bens alimentares.

3. Ver Rua, A. (2017) “Modelling currency demand in a small open economy within a monetary union”, Working Paper 2017|10, Banco de Portugal.

Colocação de numerário em circulação

tes podem diferir entre denominações bem como ter um impacto distinto.
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Para além da habitual função de meio de pagamento, o numerário também pode ser utilizado
para efeitos de reserva de valor. Neste caso, postula-se uma relação negativa com a taxa de juro
na medida em que o custo de oportunidade de deter numerário aumenta (diminui) se a taxa de
juro aumentar (diminuir).
Naturalmente, o processo de inovação financeira também pode influenciar a procura de numerário. Por exemplo, a utilização de meios de pagamento alternativos, como cartões de crédito ou
débito, tem um impacto negativo na procura de numerário. Por outro lado, a existência de uma
rede de terminais de ATM, na medida em que facilita o levantamento de notas, poderá sustentar
a sua utilização, nomeadamente das denominações que são disponibilizadas nos terminais.
Outro fator a considerar prende-se com a economia informal, tipicamente associada a transações mais intensivas em numerário. Dado que a evolução da economia informal tende a estar
relacionada com a evolução do mercado de trabalho, considera-se o desemprego como potencial variável explicativa. Existe evidência de que os desempregados tendem a recorrer mais intensivamente ao numerário.
Finalmente, um fator que tem assumido crescente relevância no caso português é o turismo.
As despesas de não residentes em Portugal traduzem-se numa entrada de notas em território
nacional, gerando um impacto negativo na emissão líquida do banco central4.

Gráfico C2.1 • Emissão líquida de notas e moedas em Portugal – valor médio anual |
Milhares de milhões EUR (109)
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Fonte: Banco de Portugal.

4. Para além destes determinantes foram consideradas outras variáveis mas que acabaram por não se revelar estatisticamente significativas nas equações estimadas. Refira-se também que na estimação do modelo foram tidos em conta alguns eventos pontuais que afetaram temporariamente a
evolução do numerário. Para mais detalhes, consultar Rua (2017).

Gráfico C2.2 • Determinantes da emissão líquida de notas e moedas em Portugal – valor
médio anual | Milhares de milhões EUR (109)
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Fonte: Banco de Portugal.

No Gráfico C2.1 é apresentado o ajustamento implícito para a emissão líquida de notas e moedas
resultante do sistema de equações estimado no período em análise.
Por agregação do contributo de cada um dos determinantes para a evolução das diferentes
denominações de notas e para o conjunto das moedas, é possível aferir qual a importância de
cada fator na emissão líquida total. O Gráfico C2.2 apresenta os contributos dos referidos determinantes para a emissão líquida estimada de notas e moedas em Portugal.
Constata-se o contributo muito significativo das despesas de consumo para a emissão líquida,
nomeadamente em bens duradouros e bens não duradouros não alimentares. A contribuir também positivamente, embora em grau mais reduzido, encontra-se o desemprego. Em sentido
contrário, os meios de pagamento alternativos e o turismo apresentam contributos substancialmente negativos para a emissão de numerário.

Caixa 3 • A utilização do numerário na área do euro
Em 2015, o Banco de Portugal desenvolveu um estudo destinado a aprofundar o seu conheciEm 2017, o Banco Central Europeu publicou uma investigação semelhante para todos os países
da área do euro, centrada na utilização do numerário, dos cartões e de outros instrumentos de
pagamento. Esta análise foi efetuada com base num inquérito realizado nos pontos de venda
e num diário de pagamentos no qual os consumidores registaram, durante um ou três dias, as
compras efetuadas. No total, este estudo abrangeu 120 179 inquiridos.
Os resultados confirmaram a preponderância do numerário (Gráfico C3.1): 79% das transações
(ou 54% do montante gasto) que ocorrem na área do euro são liquidadas em numerário, ainda
que, em média, os consumidores da área do euro tenham a possibilidade de optar por outro
instrumento de pagamento em três das quatro compras efetuadas por dia.

Colocação de numerário em circulação

mento sobre a utilização dos meios de pagamento pelos consumidores portugueses.
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Gráfico C3.1 • Representatividade dos pagamentos efetuados em numerário nos pontos
de venda | Em percentagem
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Fonte: BCE.

O numerário é também o instrumento de pagamento mais comum em compras até 45 euros e
é essencialmente utilizado nas compras efetuadas em mercados de rua (90% em número; 81%
em valor), bares e restaurantes (90% em número; 76% em valor) e em lojas de produtos de conveniência (80% em número; 59% em valor).
O recurso aos cartões de pagamento é mais comum em compras de bens duradouros (41% em
número; 55% em valor) e de combustível (38% em número; 51% em valor).
Em alguns países, os medicamentos e algumas despesas correntes (planos de seguro, gastos
com eletricidade e comunicações) são também pagos, no ponto de venda, a dinheiro.
Na Europa do sul, na Alemanha, na Áustria e na Eslovénia, o numerário é utilizado em mais de
80% do número de transações, mas nos Países Baixos, Estónia e Finlândia é a opção dos consumidores em apenas 45% a 54% das operações realizadas. Em termos de valor, estas percentagens alteram-se, tendo o numerário uma quota acima dos 70% na Grécia, em Malta e no Chipre
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e inferior a 33% no Benelux, Estónia, Finlândia e França (52% em Portugal) (Gráfico C3.2).
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Gráfico C3.2 • Representatividade dos pagamentos efetuados em numerário por país
| Em percentagem
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2.1.2 Levantamento de notas no Banco de Portugal

Em 2017, as notas levantadas no Banco de Portugal totalizaram
10,9 mil milhões de euros, mais 3,2% do que no ano anterior.
O levantamento de notas no Banco de Portugal, realizado pelas ETV em nome das instituições de
crédito, é a principal componente das saídas do banco central5.
Em regra, os levantamentos de notas apresentam uma distribuição mensal determinada pela
sazonalidade da procura. Os levantamentos mais elevados realizam-se nos períodos de maior
disponibilidade para o consumo, que coincidem com as férias escolares e laborais dos portugueses: Natal, verão e, em menor grau, na Páscoa. Relativamente a 2016, a evolução mensal dos
levantamentos diferenciou-se, sobretudo, no pico da Páscoa, mais elevado em 2017 (Gráfico I.2.5).
Gráfico I.2.5 • Levantamento de notas no Banco de Portugal | Milhões EUR (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.4.

Em 2017, foram levantados no Banco de Portugal 10 910 milhões de euros, correspondentes a
621 milhões de notas (Quadro I.2.1).
O valor total levantado subiu face ao período homólogo (3,2%), num efeito combinado das variações registadas pelas denominações de maior valor: pelo segundo ano consecutivo, diminuiu a
procura de notas de 500 euros, aumentando, principalmente, os levantamentos de notas de 50
A maior procura pelas notas de 50 e de 100 euros será, ainda, consequência da anunciada retirada de circulação da nota de 500 euros.
Quanto às notas de 20 a 5 euros, as variações foram reduzidas. O reforço da troca dos excedentes de notas entre as instituições de crédito poderá ter facilitado este resultado.

5. Outra componente das saídas do banco central, embora menos relevante, é a que tem lugar aos balcões das tesourarias, por exemplo, quando o
público troca notas ou moedas.
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e 100 euros (mais de 390 milhões de euros).
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Quadro I.2.1 • Levantamento de notas no Banco de Portugal | Milhões de notas e EUR (106)
Denominação (€)

2016

2017

Quantidade

Valor

Variação (%)

Quantidade

Valor

Valor
-27,0%

500

0,9

445,4

0,7

325,2

200

0,7

134,5

0,7

146,2

8,7%

100

2,9

288,2

4,1

409,3

42,0%

50

24,8

1240,6

30,3

1513,5

22,0%

20

286,9

5737,8

290,7

5814,5

1,3%

10

248,3

2482,6

245,6

2456,2

-1,1%

5

48,2

241,1

49,0

245,1

1,7%

612,6

10 570,2

621,1

10 909,9

3,2%

Total

Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.4.

A repartição dos levantamentos de notas por denominações espelha a maior utilização das
denominações de mais baixo valor (20, 10 e 5 euros). No conjunto, estas notas corresponderam,
em 2017, a 78% do valor total levantado; à nota de 20 euros coube um pouco mais de metade
desse valor.
A nota de 200 euros, a menos utilizada em Portugal, foi a menos levantada (1,3%); a nota de
5 euros, apesar de ser usada em pagamentos de baixo valor e troco, foi a segunda menos levantada (2,2%) (Gráfico I.2.6).
Gráfico I.2.6 • Repartição por denominação do valor das notas levantadas | 2017
| em percentagem
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.4.

2.1.3 Depósito de notas no Banco de Portugal

Em 2017, foram depositados no Banco de Portugal 13,4 mil
milhões de euros em notas, mais 10,4% do que no ano anterior.

À semelhança do que acontece com o levantamento, o depósito de notas no Banco de Portugal
é realizado pelas ETV em representação das instituições de crédito e constitui a principal componente das entradas no banco central6.
Os depósitos de notas no Banco de Portugal seguem, com intervalo de um mês, os levantamentos, num mesmo padrão sazonal. Em consequência do maior número de transações realizadas
nos períodos de férias, as notas acumulam-se nas instituições de crédito e, quando em excesso,
são entregues no Banco de Portugal. Em 2017, o valor médio mensal depositado aumentou comparativamente ao ano anterior (Gráfico I.2.7).
Gráfico I.2.7 • Depósito de notas no Banco de Portugal | Milhões EUR (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.3.

Em 2017, foram depositados no Banco de Portugal 13 418 milhões de euros, correspondentes a 649 milhões de notas (Quadro I.2.2). Em termos anuais, o valor depositado subiu 10,4%
(1267 milhões de euros), fruto do aumento quase generalizado observado por denominação.
O principal contributo para esta variação veio, por ordem de grandeza, das notas de 50, 100 e
20 euros (no total, 1150 milhões de euros). A justificação para a maior entrega de notas em 2017
terá sido a existência de excedentes não absorvidos pela procura. Com efeito, as notas de 50 e
100 euros são, em geral, associadas a pagamentos realizados por turistas.
Quadro I.2.2 • Depósito de notas no Banco de Portugal | Milhões de notas e EUR (106)
2016
Quantidade

2017
Valor

Quantidade

Variação (%)
Valor

Valor

500

1,1

532,4

1,2

588,7

10,6%

200

0,4

86,9

0,7

137,6

58,3%

100

6,6

657,5

9,0

904,1

37,5%

50

61,3

3064,8

75,7

3786,8

23,6%

20

256,1

5122,1

265,2

5304,0

3,6%

10

242,6

2426,3

242,4

2424,3

-0,1%

5

52,3

261,6

54,5

272,4

4,1%

620,4

12 151,5

648,8

13 418,1

10,4%

Total

Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.3.

6. 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 o público troca notas ou moedas.
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Denominação (€)
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A composição por denominação dos depósitos de notas coincide, em grande parte, com a composição dos levantamentos. No entanto, o peso conjunto das denominações de valor mais baixo,
20, 10 e 5 euros é menor neste caso (59,6%) (Gráfico I.2.8). A nota de 50 euros representou,
em 2017, mais de um quarto do valor total depositado. A nota de 500 manteve o peso do ano
anterior (4,4%).
Gráfico I.2.8 • Repartição por denominação do valor das notas depositadas | 2017
| em percentagem
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.3.

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
Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

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

No final de 2017, circulavam na área do euro 126 mil milhões de moedas correntes7, no valor de
28 mil milhões de euros (Gráfico I.2.9). Relativamente ao ano anterior, o valor das moedas em circulação cresceu 4%. O principal contributo foi dado pela moeda de 2 euros que, representando
43% do valor total em circulação, registou um aumento de 4,6%.

7. Destinadas a ser utilizadas em pagamentos. Incluem as moedas comemorativas.
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Gráfico I.2.9 • Emissão líquida (circulação) de moedas na área do euro
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A procura crescente de moeda em Portugal, tal como na área do euro, tem conduzido a que a
emissão líquida de moedas evolua positivamente, ao contrário do que se passa com as notas.
Em 2017, a emissão líquida de moedas aumentou 7%, situando-se em 598 milhões de euros
(Gráfico I.2.10).
Gráfico I.2.10 • Emissão líquida de moedas em Portugal | Milhões EUR (106)
700

600

500

400

300

200

100

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Em geral, o Banco de Portugal coloca em circulação mais moedas do que aquelas que recolhe.
A exceção tem sido a moeda de 2 euros: na última década, apesar de positiva, a emissão líquida
em valor reduziu-se em mais de um terço; sendo a moeda de euro de maior valor, representa
apenas 9% do valor líquido emitido (Gráfico I.2.11). O efeito combinado da significativa migração
para o país com a menor utilização nos pagamentos tem obrigado a sucessivas entregas ao banco central, onde se acumula sem grande expetativa de colocação em circulação (Caixa 4). Pelo
contrário, a moeda de 1 euro tem confirmado a regra, ou seja, a sua procura é sempre crescente.
Em consequência, a emissão líquida desta moeda aumentou quase 80% nos últimos dez anos,
correspondendo, no final de 2017, a metade de todo o valor colocado em circulação.
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.1.
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Gráfico I.2.11 • Emissão líquida de moedas em Portugal – 2,00 a 0,20 euros |
Milhões EUR (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.1.

As principais funções da moeda corrente são o troco e a realização de pequenos pagamentos.
O conjunto das moedas de menor valor, 0,10 a 0,01 euros, é muito requisitado e a sua procura
tem crescido continuamente (Gráfico I.2.12). Admite-se que, quanto às denominações de 1 e 2
cêntimos, uma parte importante das moedas colocadas em circulação seja retida devido ao seu
baixo valor e custos associados (troca e processamento) e, em consequência, tenham de ser
substituídas. Em 2017, o Banco de Portugal garantiu a disponibilidade destas moedas, no médio
prazo e sem recurso à produção nacional, através de um acordo de troca estabelecido com um
banco central da área do euro (Caixa 4).
Gráfico I.2.12 • Emissão líquida de moedas em Portugal – 0,10 a 0,01 euros | Milhões EUR (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.1.

A par da moeda corrente, o Banco de Portugal coloca também em circulação moeda de coleção.
Em 2017, a emissão líquida8 da moeda de coleção, com valor facial entre 10 euros e 25 cêntimos,
situou-se em 92 milhões de euros, correspondentes a 15 milhões de moedas. O valor em circulação deste tipo de moedas cresceu 2% em relação ao ano anterior.

8. Neste caso, podemos falar de circulação nacional, uma vez que a moeda de coleção só tem curso legal no país que a emite.

Caixa 4 • Porque há tantas moedas de 1 e 2 cêntimos irlandesas a circular em
Portugal?
O Estado português é o emissor legal da moeda produzida pela Imprensa Nacional-Casa da
Moeda (INCM). O Banco de Portugal coloca a moeda em circulação e assegura que a oferta
responde, em quantidade por denominação e a cada momento, às necessidades manifestadas
pelas instituições de crédito, pelas empresas transportadoras de valores suas representantes e
pelo público.
Em Portugal, a moeda destinada à circulação (corrente) é utilizada em pagamentos de menor
valor e como troco em áreas de negócio quotidianas (pequeno e grande comércio, máquinas de
vendas de produtos e serviços).
A procura de moeda corrente é crescente mas desigual em termos de denominações, variando
conforme as preferências, a política de preços em vigor e a disponibilidade em circulação. A disponibilidade é influenciada não apenas pelas condições específicas do país mas, também, pela
migração resultante da livre circulação de pessoas. A estes fatores, potenciadores de desequilíbrios entre oferta e procura, acrescem as características das próprias moedas, que contrastam
com as das notas: mais resistentes ao desgaste, têm uma vida útil mais longa e, consequentemente, menor necessidade de substituição; concentram pouco valor comparativamente ao seu
volume e peso.
Apesar do afluxo de moedas emitidas por outros países (sobretudo as de maior valor), são colocadas anualmente em circulação muito mais moedas do que as que regressam ao Banco de
Portugal.
As moedas de 5 cêntimos a 1 euro, muito solicitadas, são regularmente produzidas e levantadas
no banco central; a troca direta entre parceiros dos excedentes em circulação é facilitada através
da plataforma de gestão de depósitos e levantamentos do Banco.
Por seu turno, as moedas de menor valor, 1 e 2 cêntimos, muito requisitadas e produzidas anualmente em grandes quantidades, não regressam ao banco central nem são reportadas como
excedentes para troca. Crê-se que uma parcela considerável destas moedas esteja retida devido
ao seu baixo valor e aos custos associados à sua troca e processamento.
Finalmente, a moeda de 2 euros tem sido a exceção: por entrar no país em grande quantidade,
trazida por turistas, tem-se acumulado no Banco de Portugal. A produção pela INCM de nova
moeda metálica de 2 euros cessou em 20069.
Em 2017, o Banco de Portugal e o Banco Central da Irlanda, numa ótica de gestão comum das
disponibilidades de moeda metálica corrente e de racionalização da produção, estabeleceram
um acordo de troca, ao valor facial: o Banco de Portugal cedeu ao Banco Central da Irlanda moeO acordo permitia ao Banco Central da Irlanda diminuir as existências acumuladas na sequência da adoção, voluntária e bem-sucedida, da regra de arredondamento (Relatório da Emissão
Monetária 2016, caixa 4), evitando a sua destruição, e receber em troca moeda necessária
(2 euros) que não será produzida no país. Para Portugal, permitia colocar em circulação moeda
para a qual não havia grande expectativa de procura a nível nacional, com ganho considerável
para o Estado, e adiar, por alguns anos, a produção nacional de moedas de 1 e 2 cêntimos.

9. De então para cá, apenas é produzida moeda corrente comemorativa desta denominação.
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das de 2 euros e recebeu, em contrapartida, moedas de 1 e 2 cêntimos.
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Esta troca representou, para o Banco de Portugal, a maior operação logística na área do numerário ocorrida desde a introdução do euro e retirada do escudo, exigindo a movimentação de mais
de 270 milhões de moedas.
Com a experiência adquirida nesta operação, o Banco de Portugal espera poder estabelecer
acordos semelhantes com outros Estados-Membros. Se assim for, para além de mais moedas
com face irlandesa, poderemos encontrar em Portugal moedas de euro com faces estrangeiras
menos habituais.

2.2.2 Levantamento de moedas no Banco de Portugal

Em 2017, os levantamentos de moedas no Banco de Portugal
diminuíram 25%.
O levantamento de moedas no Banco de Portugal, 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 central10.
Habitualmente, os levantamentos de moedas registam valores mais elevados no verão mas,
contrariamente aos levantamentos de notas, esses picos não ocorrem nas restantes épocas de
férias (Natal e Páscoa) (Gráfico I.2.13).
Gráfico I.2.13 • Levantamento de moedas no Banco de Portugal | Milhões EUR (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.4.

Em 2017, foram levantados no banco central 200 milhões de moedas, correspondentes a 34
milhões de euros (Quadro I.2.3). Relativamente ao ano anterior, levantaram-se mais moedas mas

10. 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.

de menor valor, o que se traduziu numa quebra de 25% no valor total levantado. As moedas de
2,00 a 0,20 euros registaram todas variações negativas, inversamente ao que se passou com as
de valor mais baixo. A agilização das trocas diretas entre as ETV com base na gestão de excedentes11, principalmente das moedas de maior valor, terá contribuído para esta evolução.
Quadro I.2.3 • Levantamento de moedas no Banco de Portugal | Milhões de moedas e EUR (106)
Denominação (€)

2016
Quantidade

2017
Valor

Quantidade

Variação (%)
Valor

Valor

2,00

2,71

5,41

1,26

2,51

-53,6%

1,00

24,17

24,17

17,61

17,61

-27,1%

0,50

15,91

7,95

13,80

6,90

-13,3%

0,20

23,12

4,62

12,14

2,43

-47,5%

0,10

14,11

1,41

17,38

1,74

23,2%

0,05

16,84

0,84

28,57

1,43

69,7%

0,02

26,59

0,53

43,45

0,87

63,4%

0,01

49,44

0,49

65,31

0,65

32,1%

172,88

45,44

199,50

34,14

-24,9%

Total

Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.4.

A moeda de 1 euro foi a mais requisitada em 2017, com mais de metade do valor total levantado (Gráfico I.2.14). O peso nos levantamentos das moedas mais baixas, 0,10 a 0,01 euros, foi
reforçado. Em termos de quantidade, as moedas de 1 e 2 cêntimos continuaram a ser as mais
levantadas (109 milhões de moedas, correspondentes a 55% do total).
Gráfico I.2.14 • Repartição por denominação do valor das moedas levantadas | 2017
| em percentagem
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.4.

11. Facilidade da plataforma de gestão de depósitos e levantamentos do Banco de Portugal que permite aos participantes (instituições de crédito e ETV)
registarem e consultarem a moeda excedentária (corrente e de coleção) à sua guarda ou à guarda dos restantes.

Colocação de numerário em circulação

2,00

51,6%

27

2.2.3 Depósito de moedas no Banco de Portugal

O valor das moedas depositadas no banco central em 2017
correspondeu somente a 10% do valor depositado dez anos
antes.
Tal como sucede com o levantamento, o depósito de moedas no banco central é realizado pelas
ETV em representação das instituições de crédito e constitui a principal componente das entradas no banco central12.
A distribuição mensal dos depósitos de moedas não obedece a um padrão nem está dependente
do andamento dos levantamentos (Gráfico I.2.15). A conjugação da alteração das condições de
depósito no banco central13 com a troca de excedentes entre as instituições de crédito tem contribuído para a redução continuada das entregas.
Gráfico I.2.15 • Depósito de moedas no Banco de Portugal | Milhões EUR (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.3.
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Comparativamente ao ano anterior, o valor total depositado diminuiu 29% em 2017, ou seja,
2,4 milhões de euros (Quadro 1.2.4). À exceção das moedas de 20 e 50 cêntimos, todas as moedas contribuíram para a redução verificada, particularmente, a de 1 euro. As moedas de 1 a 10
cêntimos foram depositadas em quantidades muito reduzidas.

12. Outra componente das entradas no banco central é, tal como para as saídas, a que se realiza aos balcões das tesourarias, por exemplo, quando o
público troca notas ou moedas.
13. 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.

Quadro I.2.4 • Depósito de moedas no Banco de Portugal | Milhões de moedas e EUR (106)
Denominação (€)

2016
Quantidade

2017
Valor

Quantidade

Variação (%)
Valor

Valor

2,00

0,92

1,85

0,84

1,68

-9,3%

1,00

5,24

5,24

0,22

0,22

-95,8%

0,50

2,29

1,15

5,34

2,67

133,0%

0,20

0,73

0,15

7,24

1,45

891,1%

0,10

0,47

0,05

0,06

0,01

-86,9%

0,05

0,27

0,01

0,07

0,00

-75,7%

0,02

0,09

0,00

0,07

0,00

-29,6%

0,01

0,08

0,00

0,06

0,00

-19,2%

10,10

8,45

13,89

6,02

-28,7%

Total

Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.3.

Em 2017, a moeda mais depositada foi a de 50 cêntimos, seguida das moedas de 2 euros e de 20
cêntimos (Gráfico I.2.16). Conjuntamente, estas três moedas representaram 96% do valor total
depositado.
Gráfico I.2.16 • Repartição por denominação do valor das moedas depositadas | 2017
| em percentagem
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Para obtenção de mais dados sobre notas e moedas colocadas
em circulação, consulte o portal BPstat | Estatísticas Online
(estatísticas da emissão monetária).
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.2.3.
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3 Monitorização da genuinidade
e qualidade do numerário
A confiança do público na utilização do numerário depende da perceção que tem da legitimidade
das notas e moedas que recebe em pagamento ou em troco. É por essa razão que a monitorização da genuinidade e da qualidade do numerário em circulação é uma das áreas de atuação dos
bancos centrais que mais recursos humanos e materiais envolvem.
A monitorização da genuinidade e da qualidade do numerário 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)14; e o combate à contrafação, através da
utilização e divulgação das técnicas de deteção 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 autoridades policiais.

Saneamento
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 numerário obedece aos critérios definidos para a área do
euro. É efetuada pelo Banco de Portugal e pelos operadores do mercado habilitados para a atividaBanco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

de. O saneamento de numerário realizado no Complexo do Carregado é uma das atividades abran-
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gidas pelo certificado de qualidade atribuído ao Departamento de Emissão e Tesouraria do Banco.
O Banco de Portugal possui máquinas de processamento de notas de alta velocidade com
capacidade para identificar e segregar as notas suspeitas de serem contrafeitas e as incapazes.
Independentemente do eventual processamento por outras entidades (instituições de crédito
ou ETV), todas as notas entregues ao banco central são verificadas, sendo esta a única entidade
autorizada a destruir as notas consideradas incapazes.
A par do tratamento automático, o banco central analisa manualmente todas as notas recebidas
cujo estado físico não permita o processamento e, regra geral, destrói-as. Em 2017, o Banco
validou e pagou aos seus proprietários 35 600 notas de euro danificadas, muitas das quais provenientes dos incêndios ocorridos no ano passado.

14. 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.

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 moedas suspeitas de
serem contrafeitas e as genuínas que se apresentem degradadas e, como tal, incapazes de retornar
à circulação. A destruição das moedas incapazes é realizada pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
O Banco monitoriza de duas formas o cumprimento, pelas entidades que operam com numerário, das
normas e critérios estabelecidos: diretamente (monitorização on site), nos balcões e centros operacionais das entidades, por equipas de inspeção; e indiretamente (monitorização 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 desenvolvida, em grande medida, por ETV e instituições de
crédito15. No final de 2017, 63% destas entidades utilizavam máquinas com as funcionalidades de
controlo simultâneo de genuinidade e qualidade.
As quatro ETV a operar em Portugal na área do numerário são as principais responsáveis pelo
saneamento da moeda. Tendo em conta as características do parque de máquinas e o número
de centros operacionais dedicados ao tratamento (12), as 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
operam 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

De todas as notas processadas em 2017 pelo banco central,
141 milhões não cumpriam os critérios de qualidade mínimos
para regressarem à circulação e, como tal, foram destruídos.
Em 2017, o Banco de Portugal processou 647 milhões de notas entregues em depósito pelas ETV
ou aos balcões das tesourarias (Gráfico I.3.1). Em termos anuais, o total de notas processadas
aumentou 3%.
Gráfico I.3.1 • Notas processadas pelo Banco de Portugal | Por denominação | Milhões de notas (106)
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.5.

15. A monitorização realizada pelo Banco de Portugal abrange igualmente agências de câmbios e instituições de pagamento.
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Por não apresentarem qualidade suficiente para regressar à circulação, foram destruídos
141 milhões de notas.
A distribuição por denominação das notas incapazes resultou, por um lado, da maior utilização das
notas de valor mais baixo (5 a 20 euros) e, por outro lado, da introdução de notas de euro da segunda série e consequente substituição de notas em fim de vida da primeira série (Gráfico I.3.2). Assim,
a parcela de notas de 20 euros destruídas em 2017 reduziu-se de forma expressiva (38,5%) relativamente ao ano anterior (71,8%), altura em que era recente a circulação da segunda série. Pelo
contrário, a destruição de notas de 50 euros, diminuta em 2016 (3,2%), aumentou para um terço
do total com a entrada em circulação em 2017 da nota da série Europa.
Gráfico I.3.2 • Repartição por denominação da quantidade de notas incapazes | 2017
| Em percentagem
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.5.

Em 2017, a taxa global de inutilização das notas processadas situou-se em 22% (Gráfico I.3.3).
Por denominação, verificaram-se variações importantes relacionadas com a introdução da série
Europa: na nota de 20 euros, a taxa desceu significativamente em consequência da grande renovação das notas em circulação; na nota de 50 euros, a taxa (63,3%) resultou de, em 2017, decorrer a substituição das notas da primeira série. A nota de 5 euros, sendo uma nota muito manu-
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seada, registou a segunda taxa mais elevada (37,7%).
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Gráfico I.3.3 • Taxa de inutilização das notas processadas | 2017 | Em percentagem
Taxa global
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3.1.2 Moedas processadas

Em 2017, o Banco de Portugal processou 47 milhões de moedas.
Em 2017, após dois anos de queda, o total de moeda processada pelo Banco de Portugal aumentou 5%. Para esta evolução contribuiu, principalmente, a moeda de 50 cêntimos (a mais depositada) (Gráfico I.3.4).
Gráfico I.3.4 • Moedas processadas pelo Banco de Portugal | Por denominação | Milhões
de moedas (106)
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Fonte: Banco de Portugal.

Em resultado do processamento, foram rejeitadas 434 mil moedas sem qualidade suficiente para
voltar a circular, repartidas por todas as denominações. As moedas de 1 a 10 cêntimos, as menos
depositadas, concentraram 64% das moedas incapazes (Gráfico I.3.5).
Gráfico I.3.5 • Repartição por denominação da quantidade de moedas incapazes | 2017 |
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Pelas suas características físicas, as moedas resistem mais ao desgaste pelo uso. É por essa razão
que a taxa global de rejeição é sempre baixa (em 2017, abaixo de 1%) (Gráfico I.3.6).
Gráfico I.3.6 • Taxa de rejeição das moedas processadas | 2017 | Em percentagem
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Fonte: Banco de Portugal.

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.

Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

[Decisão BCE/2010/14, art.º 2.º, n.º 3].
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A genuinidade e a qualidade das notas recebidas têm de ser controladas, automática ou manualmente, antes de regressarem à circulação. 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, consideradas válidas para a atividade de recirculação 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 2017, as entidades recirculadoras processaram 3257 milhões de notas, 5 vezes mais notas
do que o Banco de Portugal. Do total de notas processadas, 59% couberam às ETV. Globalmente,
as entidades consideraram incapazes para regressar à circulação 147 milhões de notas, o que
correspondeu a uma taxa de rejeição de 5%.
Para acompanhar e verificar os procedimentos das entidades envolvidas na recirculação de numerário, o Banco de Portugal realizou 534 ações de inspeção (monitorização on site) (Gráfico I.3.7).
O número de inspeções realizadas levou em conta a escala de operação e o volume de numerário

processado, bem como o peso no sistema bancário em termos do número de balcões. Esta atividade envolveu 50 inspetores das 11 unidades de inspeção do Banco de Portugal sedeadas em
vários pontos do país, o que permitiu a cobertura 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 2017, foram testadas 8% das máquinas
operadas por clientes e 16% das máquinas operadas por profissionais.
Gráfico I.3.7 • Ações por unidade de inspeção | 2017 | N.º ações
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Caixa 5 • O ciclo de vida e a qualidade das notas – modelos para a área do euro
A qualidade das notas
Para que uma nota de euro seja legitimamente utilizada e aceite em pagamentos tem de ser
genuína e tem de parecer genuína. A simples permanência em circulação vai acrescentando às
notas genuínas características indesejadas (sujidade e defeitos), pelo que, uma nota com qualidade inferior pode gerar no utilizador dúvidas quanto à sua autenticidade.
A perda progressiva da qualidade das notas em circulação obriga a uma monitorização permanente por parte dos bancos centrais e das entidades que operam com numerário. As notas que
apresentam qualidade inferior aos padrões estabelecidos são rejeitadas pelas máquinas de processamento e destruídas pelos bancos centrais.
Todos os anos são impressas novas notas cujo principal objetivo é renovar a circulação, pelo
que a manutenção da qualidade das notas tem um impacto financeiro importante (Gráfico C5.1).

Monitorização da genuinidade e qualidade do numerário

Fonte: Banco de Portugal.
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Gráfico C5.1 • Circulação e destruição de notas na área do euro | Últimos 5 anos
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Fonte: BCE. | Nota: ES1 refere-se à 1ª série de notas de euro; ES2 refere-se à 2ª série de notas de euro, designada de série Europa.

São dois os principais fatores que influenciam a qualidade das notas: a sua durabilidade e o
grau de intervenção dos bancos centrais no ciclo de vida da nota. Em geral, podem afetar negativamente a qualidade todos aqueles fatores que conduzam a um menor retorno das notas aos
bancos centrais para saneamento e substituição. No entanto, observa-se que níveis elevados de
destruição nem sempre são sinónimo de maior qualidade das notas em circulação. Tudo depende do ciclo de vida da nota em cada país e da influência de outros fatores como, por exemplo,
a atuação das entidades que operam com numerário e o uso que é dado às notas pelo público.
Os modelos para a área do euro
Perante a multiplicidade de fatores e de especificidades nacionais que podem afetar a qualidade
das notas, o Banco Central Europeu (BCE) criou uma ferramenta que pode ser utilizada pelos
bancos centrais. O estudo16 que fundamentou a construção desta ferramenta baseou-se em dois
modelos que simulam ciclos de vida da nota e permitem obter resultados como a taxa de destruição, a qualidade das notas em circulação (percentagem de notas incapazes em circulação), o
Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

custo de substituição e o tempo de vida atual das notas.
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As conclusões
Foram identificados, e confirmados, três fatores principais que condicionam a qualidade da nota
e podem ser influenciados pelo banco central:
• A frequência de retorno das notas ao banco central
Maior frequência de retorno ao banco central melhora a qualidade das notas em circulação, mas,
em contrapartida, faz subir os custos associados ao processamento e transporte. Substituir o
banco central pelas entidades que operam com numerário na atividade de processamento não
produz os mesmos resultados, porque os critérios de escolha a que estas estão sujeitas são

16. Deinhammer, H., Ladi, A. (2017) “Modelling euro banknote quality in circulation”, Occasional Paper Series No. 204/December 2017, Banco Central
Europeu.

menos exigentes17. Assim, qualquer alteração deste fator dependerá do ciclo de vida da nota
em cada país e da combinação de qualidade e processamento no banco central que otimize os
resultados.
• Os critérios de escolha do banco central
Critérios de escolha mais exigentes aumentam a qualidade da nota, mas implicam maiores custos de substituição das notas destruídas. A partir de determinado nível de destruição, a quantidade de notas a substituir aumenta exponencialmente sem que se consigam aumentos significativos de qualidade.
• A durabilidade das notas
O aumento da resistência à sujidade (mais tempo em circulação até alcançar o limite mínimo
aceite pelo Eurosistema) e aos defeitos (maior dificuldade em sofrer rasgos ou dobras) contribui,
por si só, para a melhoria da qualidade das notas em circulação e para a redução dos custos
anuais de substituição. Tal foi comprovado com a experiência das notas de 5 e 10 euros da série
Europa: no conjunto do Eurosistema, a poupança resultante do aumento do tempo de vida das
notas destas duas denominações superou o aumento dos custos de produção devidos à aplicação de uma camada protetora de verniz; no caso da nota de 5 euros, a poupança adicional foi
calculada em 500 milhões de notas por ano.
Em segunda linha, surgem outros fatores relativamente aos quais os bancos centrais podem,
igualmente, atuar: as variações na produção, que o Eurosistema tem procurado minimizar; a
precisão dos sensores das máquinas de processamento dos bancos centrais, cujo aperfeiçoamento permite maiores ganhos (menos notas aptas destruídas) quando o banco central tem um
maior peso na atividade; a elevação dos padrões de escolha no processamento realizado pelas
entidades que operam com numerário, solução cuja viabilidade dependerá do impacto no seu
modelo de negócio (apuramento de mais notas incapazes implica mais transportes para o banco
central para destruição).
Como fatores relevantes, mas não influenciáveis pelos bancos centrais, apontam-se as variações
da circulação (exemplo: migração) e a perceção do público sobre a qualidade das notas em

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 2.º, alínea a)]
Todas as moedas recebidas por entidades que tencionem voltar a colocá-las em circulação têm
de ser autenticadas.

17. Para garantir que qualquer nota reemitida por um banco central é aceite pelas entidades que operam com numerário e pode circular até que atinja
os limites de qualidade que obrigam à sua substituição.
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Os profissionais que manuseiam as moedas têm de estar formados e as máquinas de tratamento usadas na recirculação têm de ter sido testadas e aprovadas. Os dados relativos ao processamento de moedas fazem parte do reporte ao banco central a que as entidades estão obrigadas.
De acordo com os dados reportados, em 2017, foram processados 1987 milhões de moedas nos
centros de tratamento das ETV. A taxa de rejeição das moedas processadas situou-se em 0,02%:
foram consideradas incapazes 484 mil moedas. As ETV processaram 42 vezes mais moedas do
que o Banco de Portugal, o que se justifica pelo facto de o banco central receber, maioritariamente, moeda já processada (pronta para levantamento) e moeda incapaz.

3.3 Combate à contrafação
3.3.1 Notas contrafeitas

Em Portugal, 57% das notas contrafeitas apreendidas em 2017
pertenciam à denominação de 20 euros.
Em 2017, na área do euro, foram retiradas de circulação 694 mil notas contrafeitas18, mais 1%
do que no ano anterior. As contrafações apreendidas representaram somente 0,003% do total
de notas genuínas em circulação. As contrafações das duas denominações medianas – 20 e 50
euros – pesaram 86% no total de apreensões (Gráfico I.3.8).
Gráfico I.3.8 • Repartição por denominação das notas contrafeitas retiradas de circulação
na área do euro | 2017
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Fonte: BCE.

Em Portugal, foram retiradas de circulação 16 908 contrafações de notas de euro, o que equivaleu
a 2,4% do total de notas apreendidas na área do euro. À semelhança do que sucede na área do
euro, as denominações mais utilizadas – 20 e 50 euros – foram as mais contrafeitas (Gráfico I.3.9).

18. Conforme comunicados do BCE de 21-07-2017 e 26-01-2018.

Gráfico I.3.9 • Repartição por denominação das notas contrafeitas retiradas de circulação
em Portugal | 2017
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Fonte: Banco de Portugal, conforme Boletim Estatístico – Quadro I.1.6.

Caixa 6 • Deteção de contrafações através do uso de canetas
Muitos estabelecimentos comerciais recorrem ao uso de canetas detetoras de notas contrafeitas
(Figura C6.1) como meio de autenticação das notas de euro pela facilidade de utilização e baixo custo.

Segundo os fabricantes, ao riscar a marca de água com uma destas canetas, surgirá um risco de
tom castanho-acinzentado (Figura C6.2), se a nota for contrafeita, e nenhum risco, se a nota for
genuína (Figura C6.3). Estes resultados são explicados pelo princípio de atuação da caneta. O aparecimento do risco de tom castanho-acinzentado deve-se à reação química do iodo, presente na
caneta, com o amido, comum no papel comercial de cópia e impressão. O papel utilizado no fabrico de notas de euro (e de outras divisas) é composto exclusivamente por fibras de algodão e não
contém amido, o que explica a ausência de traço visível ao riscar a nota com a caneta detetora.
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Figura C6.1 • Exemplos de canetas detetoras de notas contrafeitas disponíveis no mercado
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Figura C6.2 • Notas contrafeitas de 20 e 50 euros com traços de caneta detetora

Figura C6.3 • Nota genuína de 10 euros com traços “invisíveis” de caneta detetora

Atento a esta realidade, o Banco de Portugal concluiu em 2017 um estudo de avaliação da eficácia desta ferramenta na deteção de notas contrafeitas e do impacto da sua utilização na escolha
automática de notas no banco central.
Foram testadas três variantes de canetas disponíveis no mercado nacional e realizados ensaios
em notas de euro genuínas (notas novas, notas com algum desgaste de circulação e notas sujeitas a alterações físicas e químicas) e notas de euro contrafeitas. Foi também analisada a reação
da caneta em outros substratos, tais como o papel comum usado nas fotocopiadoras, papel
reciclado e papel de algodão comercial.

Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017

Os ensaios consistiram na utilização de canetas detetoras em notas de euro, na zona da marca
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de água, e subsequente observação da reação obtida sobre luz visível, luz ultravioleta e luz infravermelha. Numa segunda etapa, as mesmas notas de euro foram processadas numa máquina de
escolha do Banco de Portugal e os resultados desse processamento foram avaliados para aferir
o impacto da marcação das notas com a caneta detetora na qualidade da escolha.
Concluiu-se que os modelos de caneta detetora utilizados não foram capazes de identificar todas
as contrafações testadas.
A obtenção de um resultado falso negativo – ausência de traço visível em nota contrafeita – é possível e simples. Basta que a nota contrafeita seja impressa num papel que não contenha amido,
como alguns papéis técnicos, ou que seja de alguma forma inibida a reação do iodo com o amido.
A obtenção de um falso positivo – surgimento de traço visível em nota genuína – pode acontecer
se a nota estiver contaminada por amido, uma vez que este está presente em diversos alimentos
e produtos de uso diário. Constatou-se também que o uso das canetas em notas de euro genuínas não tem impacto no processamento, ou seja, o risco aposto pela caneta não desencadeia a
destruição da nota.

A conclusão mais relevante do estudo é a de que a caneta detetora de notas contrafeitas não é
totalmente fiável na aferição da genuinidade da nota de euro. A metodologia TOCAR – OBSERVAR
– INCLINAR é o procedimento adequado e eficaz para o público verificar a presença dos elementos de segurança e determinar a genuinidade da nota.

3.3.2 Moedas contrafeitas

Em Portugal, foram retiradas de circulação 3556 moedas
contrafeitas em 2017.
Em 2017, na área do euro, foram retiradas de circulação cerca de 152 mil moedas contrafeitas19
das denominações de 0,50 a 2 euros, mais 5% do que no ano anterior. O número de contrafações de moedas de euro apreendidas foi muito reduzido quando comparado com o total de
moedas genuínas em circulação. A contrafação da moeda de 2 euros foi a mais apreendida
(Gráfico I.3.10), certamente por corresponder à denominação de maior valor.
No mesmo período, foram retiradas de circulação em Portugal 3556 moedas contrafeitas.
Tal como na área do euro, as contrafações da moeda de 2 euros foram as mais apreendidas
(Gráfico I.3.11). As contrafações retiradas de circulação em Portugal representaram 2,3% da
quantidade apreendida na área do euro.
Gráfico I.3.10 • Repartição por
denominação das moedas contrafeitas
retiradas de circulação na área do euro | 2017

Gráfico I.3.11 • Repartição por
denominação das moedas contrafeitas
retiradas de circulação em Portugal | 2017
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19. Segundo a base de dados Counterfeit Monitoring System (CMS), sistema de informação do BCE sobre contrafações, em 15-01-2018. A informação
disponibilizada pelo CMS pode registar alterações relativamente a períodos passados.

Monitorização da genuinidade e qualidade do numerário

24,3%

41

II Outras atividades
1 Recolha de notas de escudo
2 Prestação de serviços
à comunidade e a profissionais
3 Comunicação

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 nacional, o escudo. Após dois meses de dupla circulação, as
notas de escudo deixaram de poder ser utilizadas e aceites em pagamentos (ou seja, perderam
curso legal e poder liberatório). 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% do valor total das notas de escudo em circulação em
31 de dezembro de 2001.
Em 2017, o Banco de Portugal trocou 137 428 notas de escudo de todas as denominações, no
valor total de 2 milhões de euros. Trocaram-se mais 88% de notas (mais 84% em valor) que no
ano anterior pelo facto de terminar neste período o prazo de 20 anos para aceitação de quatro
chapas de notas de escudo (prescrição): 10 000$ chapa 1, 5000$ chapa 2/2A, 2000$ chapa 1 e
1000$ chapa 12.
No final do ano, continuavam em posse do público 15,3 milhões de notas de chapas que ainda
podiam ser trocadas após aquela data, correspondentes a 106,3 milhões de euros. Deste valor,
cerca de um terço correspondia a notas de 5000$00 chapa 3.
As notas de escudo ainda não prescritas só poderão ser trocadas até ao dia útil anterior à respetiva data de prescrição (Quadro II.1.1).
Quadro II.1.1 • Data de prescrição das notas de escudo
Denominação

Chapa

Data de prescrição

10 000$

2

01.03.2022

5 000$

3

01.03.2022

2 000$

2

01.03.2022

1 000$

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.
Trocar notas e moedas | Banco de Portugal

Recolha de notas de escudo

Portal do Cliente Bancário | Banco de Portugal
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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 (Caixa 7): 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.
Sob determinadas condições, também troca notas danificadas ou mutiladas e notas neutralizadas por dispositivos antirroubo. Em 2017, o Banco de Portugal efetuou 142 mil atendimentos
presenciais através da sua rede de tesourarias.
O Banco presta serviços de tesouraria idênticos às instituições de crédito e ETV (Caixa 8).

Caixa 7 • A qualidade dos serviços avaliada pelo público
Em outubro de 2017, o Banco de Portugal realizou, nos vários postos de atendimento presencial,
um inquérito ao público (particulares e empresas) sobre a qualidade do atendimento prestado.
Ao longo de três dias, foram recolhidos 1353 inquéritos, respondidos voluntária e anonimamente, nas instalações destinadas ao atendimento. O questionário integrou um conjunto de perguntas para caracterização geral dos inquiridos e outro com perguntas de avaliação do serviço
prestado, recorrendo-se, para o efeito, a uma escala com 4 níveis, correspondendo 4 a “muito
satisfeito” e 1 a “não satisfeito”.
Os inquéritos revelaram um grau de satisfação global de 3,7 com os serviços prestados pelo

Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017
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Gráfico C7.1 • Satisfação global por posto de atendimento do Banco de Portugal
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Fonte: Banco de Portugal.
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Mais de 60% dos que recorrem ao atendimento do Banco são particulares, maioritariamente do
sexo masculino e com idade acima dos 35 anos. Trata-se, essencialmente, de pessoas ativas, do
ponto de vista profissional, e com habilitações literárias equivalentes ou superiores ao 12.º ano.
O maior fluxo de utilizadores do atendimento verifica-se no período da manhã; o troco e destroco de numerário, a consulta do mapa de responsabilidades de crédito e a compra de moeda
comemorativa e de coleção estão entre os serviços mais procurados pelos que se dirigem às
unidades regionais do Banco.
Os inquéritos procuraram captar o grau de satisfação do público com a acessibilidade ao serviço,
a sua prestação e as instalações. A limpeza dos espaços, a simpatia e educação dos funcionários
e o respetivo profissionalismo foram os atributos melhor classificados. Aproximadamente 3%
dos inquiridos demonstraram estar pouco satisfeitos relativamente ao horário de atendimento
ao público e ao tempo de espera; 1% revelou não estar satisfeito com a falta de privacidade no
atendimento (Gráfico C7.2).
Gráfico C7.2 • Satisfação global por fator de caracterização do atendimento
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Fonte: Banco de Portugal.

A Delegação Regional do Funchal foi a melhor classificada: 89% dos inquiridos manifestaram
estar globalmente muito satisfeitos com o atendimento presencial prestado pelo Banco. No posto de Lisboa, o último classificado, 64% dos inquiridos atribuíram ao atendimento a classificação

Caixa 8 • A qualidade dos serviços avaliada pelos profissionais
Em 2017, o Banco realizou dois questionários, um online e outro presencial, às instituições de
crédito e às empresas de transporte de valores, para conhecer a sua opinião sobre a qualidade
dos serviços prestados no âmbito do numerário. Os inquéritos foram dirigidos a um grupo restrito destes parceiros de negócio.
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O questionário online abrangeu aspetos genéricos relacionados com o funcionamento das operações de tesouraria, a formação sobre o conhecimento da nota e da moeda de euro, a monitorização presencial e não presencial da atividade de recirculação de numerário, a comunicação e
o lançamento da segunda série de notas de euro. O questionário presencial centrou-se na qualidade do atendimento prestado e nas condições físicas das cinco tesourarias onde se realizam
os depósitos e os levantamentos de numerário. Ao questionário online responderam três instituições de crédito e as quatro empresas de transporte de valores (ETV) que operam em Portugal.
Os parceiros evidenciaram elevada satisfação quanto à qualidade do serviço prestado pelo
Banco de Portugal na área do numerário (Gráfico C8.1): seis dos sete respondentes classificaram
a qualidade do serviço como sendo, globalmente, “muito satisfatória” e uma das ETV colocou a
atuação do Banco num patamar “satisfatório”.
Gráfico C8.1 • Satisfação global com serviço prestado na área do numerário
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Não obstante, foram apresentadas algumas críticas e sugestões de melhoria. Os aspetos mais críticos dizem respeito (i) à quantidade e às denominações de moeda disponibilizadas pelo Banco,
quando comparadas com o solicitado pelas terceiras partes, sobretudo nas moedas de menor
valor; (ii) aos locais para a entrega e receção de moeda metálica; e (iii) ao sistema de embalamento exigido pelo banco central nos depósitos de moeda. As sugestões de melhoria referem-se
essencialmente aos procedimentos seguidos no registo de pedidos de valorização de notas e da
aquisição de moeda comemorativa/coleção. A formação de profissionais sobre o conhecimento
da nota e da moeda de euro e o acompanhamento da atividade de recirculação desenvolvida
pelas terceiras partes foram as áreas de atuação mais bem classificadas.
No questionário presencial, participaram todos os parceiros que tipicamente recorrem às tesourarias do Banco. No total, foram recolhidas opiniões de 51 representantes daquelas entidades:
53% consideraram o atendimento e as condições físicas das tesourarias como “muito satisfatório”; 47% dos inquiridos classificaram o atendimento e as condições como “satisfatório”.
As tesourarias de Faro, Ponta Delgada e Carregado foram as mais bem classificadas, enquanto
a do Porto foi a que recebeu mais críticas, relacionadas, essencialmente, com as condições de
acesso e a dificuldade de movimentar volumes no seu interior. A tesouraria do Funchal também
acolheu algumas críticas relacionadas com as instalações.
Os resultados do inquérito foram discutidos com os parceiros. Parte das sugestões de melhoria
apresentadas foram já implementadas.

2.2 Reclamações
O Banco de Portugal é responsável por responder às reclamações dos clientes bancários relacionadas com o numerário. Estas reclamações podem ser-lhe diretamente entregues ou encaminhadas, se forem apresentadas no livro de reclamações das instituições de crédito.
Em 2017, o Banco analisou e encerrou 754 reclamações relacionadas com o numerário: 752 sem
indícios de infração, das quais 355 com resolução pela instituição reclamada e 397 sem seguimento; 2 com recomendações do Banco; nenhuma com indícios de infração. Quando há indícios
de infração, a reclamação é encerrada e é iniciado um processo de averiguação para aplicação
de eventual contraordenação.

2.3 Formação
No âmbito das suas responsabilidades em matéria de emissão monetária, o Banco de Portugal
promove o conhecimento público sobre as notas e as moedas, visando uma maior proteção
contra as contrafações. Para tal, mantém, há vários anos, um programa formativo e informativo
sobre as características e os elementos de segurança das notas e das moedas, as boas práticas
a adotar na utilização do numerário e os meios para verificar a sua genuinidade.
As ações de formação presencial realizadas pelo Banco destinam-se a profissionais que operam
com o numerário em instituições de crédito e ETV, e a forças da segurança, escolas, comerciantes
e restante público.
As ações de formação à distância, ministradas através de uma plataforma eletrónica (e-learning),
destinam-se fundamentalmente aos profissionais que operam com numerário. Uma vez concluídas com sucesso, garantem a qualificação para realizar o controlo manual da genuinidade e da
qualidade de notas e moedas.
Em 2017, o Banco realizou 393 ações de formação presenciais por todo o território nacional,
que abrangeram 10 018 formandos. Através da plataforma de ensino à distância, formou 13 428
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3 Comunicação
No âmbito do lançamento da nota de 50 euros da série Europa (abril de 2017), e à semelhança do
que aconteceu com as restantes denominações da série, o Banco de Portugal lançou uma campanha para dar a conhecer a nova nota e, assim, ajudar a prevenir potenciais situações danosas.
Para abranger o maior número possível de cidadãos, organizou uma campanha televisiva nos
canais generalistas e em alguns canais por cabo, com a difusão do filme produzido pelo Banco
Central Europeu; participou em programas televisivos dirigidos a públicos identificados como
prioritários e organizou uma conferência de imprensa, com visita às instalações do Complexo do
Carregado. Também publicitou a nova nota nos ATM; e distribuiu material informativo através da
rede de agências do Banco, das instituições de crédito e da parceria com a GNR e a PSP, além de
outras iniciativas locais promovidas pela rede de agências do Banco.

Caixa 9 • Limitação dos pagamentos em numerário
As notas e moedas expressas em euro têm curso legal em toda a área do euro, ou seja, deverão
ser aceites como meio de pagamento, pelo seu valor facial (isto é, pelo valor inscrito na nota/
moeda), em todos os países que adotaram a moeda única. Fora deste espaço, o euro não tem
curso legal forçado.
Em agosto de 2017, seguindo a tendência da área do euro, foram aprovadas restrições legais ao
pagamento com numerário em Portugal:
• É proibido pagar ou receber em numerário em transações de qualquer natureza que envolvam
montantes iguais ou superiores a 3000 euros, ou o seu equivalente em moeda estrangeira.
Quando o pagamento seja realizado por pessoas singulares não residentes em território português e desde que não atuem na qualidade de empresários ou comerciantes, o limite ascende
a 10 000 euros;
• Para sujeitos passivos de IRC, bem como sujeitos passivos de IRS que disponham ou devam
Banco de Portugal • Relatório da Emissão Monetária • 2017
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o seu equivalente em moeda estrangeira, devem ser efetuados através de meio de pagamento
que permita a identificação do respetivo destinatário;
• É proibido o pagamento em numerário de impostos cujo montante exceda 500 euros.
Estas restrições não se aplicam às entidades financeiras que recebam depósitos, prestem
serviços de pagamento, emitam moeda eletrónica ou realizem operações de câmbio manual.
Também não se aplicam aos pagamentos decorrentes de decisões ou ordens judiciais e de situações previstas em lei especial.
No que diz respeito especificamente à moeda metálica, mantém-se a limitação ao poder liberatório das moedas correntes: ninguém é obrigado a receber mais do que 50 moedas num único
pagamento, com exceção do Estado (através das Caixas do Tesouro), do Banco de Portugal e das
instituições de crédito.
Esta informação não dispensa a consulta dos normativos que regulam as matérias em causa
(designadamente a Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto e Decreto-Lei n.º 246/2007, de 26 de junho).

Caixa 10 • As notas de 0 euros são verdadeiras?
As primeiras notas de 0 euros
Em 2015, iniciou-se em França a venda dos primeiros objetos semelhantes a notas nos quais
figurava um valor facial de 0 euros. As “notas lembrança” (souvenir), designação pela qual se tornaram conhecidas, ganharam desde logo grande popularidade entre turistas e colecionadores.
Figura C10.1 • Primeira nota lembrança (França)

Nos anos 1990, um empresário francês desenvolveu um conceito de moedas/medalhas comemorativas alusivas a pontos turísticos. O objetivo era personalizá-las evocando, entre outros,
museus, monumentos, parques de diversão, estádios e colocá-las à disposição para compra
pelos visitantes desses locais. Com o tempo, estes objetos começaram a ser procurados também
por colecionadores.
Dada a procura e interesse revelados pelo público, o conceito inicial foi alargado às notas.
Habitualmente, as notas lembrança são vendidas por, aproximadamente, três euros mas podem
atingir valores muito superiores nas transações entre colecionadores.
Características das notas lembrança
O papel em que são impressas as notas lembrança não é o mesmo das notas de euro. No entanto,
as notas lembrança possuem alguns elementos de segurança: marca de água; holograma; registo
frente/ verso; filete de segurança; tinta invisível fluorescente; número de série único. Apresentam
Na parte frontal da nota lembrança são visíveis: na área central, imagens relacionadas com o
tema turístico escolhido; no canto superior esquerdo, o tema, a bandeira europeia, o ano e o
número da emissão; no canto inferior esquerdo, o registo frente/ verso; no canto inferior direito,
o número de série.
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No verso, a série original tinha motivos franceses mas, com a disseminação a outros países20, as
notas lembrança passaram a mostrar temas europeus.
A nota lembrança em Portugal
No último trimestre de 2017, foram vendidas as primeiras notas de 0 euros com temas portugueses. A primeira nota teve como tema o Castelo de São Jorge e a segunda o centenário das
aparições em Fátima.
Figura C10.2 • Primeira nota lembrança alusiva a Portugal

Os direitos exclusivos de comercialização destas notas em Portugal pertencem à empresa Euro
Souvenir Portugal.
As notas lembrança não são notas de euro autênticas
As notas lembrança não têm valor facial e não são notas de euro autênticas. Por este motivo, não
podem ser utilizadas em pagamentos.
As únicas notas reconhecidas pelo Eurosistema são as notas de euro genuínas, pelo que o Banco
de Portugal não disponibiliza as notas lembrança.
A produção das notas lembrança não está regulamentada ou aprovada pelo Eurosistema.
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estabelecidas21 por forma a impossibilitar a confusão com notas genuínas.

20. Nomeadamente, Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Suíça.
21. Constantes, nomeadamente, da Decisão do BCE, de 19 de abril de 2013, relativa às denominações, especificações, reprodução, troca e retirada de
circulação de notas de euro – BCE/2013/10.

III Anexos
1 Regulamentação publicada
na União Europeia e em Portugal
2 Publicações

1 Regulamentação publicada
na União Europeia e em Portugal
Atos relevantes publicados em 2017:
União Europeia:
• Decisão (UE) 2017/1507 da Comissão, de 28 de agosto de 2017, que altera a Decisão 2005/37/CE,
que cria o Centro Técnico e Científico Europeu (CTCE) e que prevê a coordenação das ações
técnicas com vista à proteção das moedas em euros contra a falsificação;
• Decisão (UE) 2017/2442 do Banco Central Europeu, de 8 de dezembro de 2017, que altera a
Decisão (UE) 2016/2164 relativa à aprovação do volume de emissão de moedas metálicas em
2017 (ECB/2017/39);
• Decisão (UE) 2017/2443 do Banco Central Europeu, de 8 de dezembro de 2017, relativa à aprovação do volume de moeda metálica a emitir em 2018 (BCE/2017/40);
• Decisão (UE) 2017/2444 do Banco Central Europeu, de 8 de dezembro de 2017, que altera a
Decisão (UE) 2015/2332 relativa às regras processuais para a aprovação do volume de emissão
de moedas de euro (BCE/2017/41);
• Orientação (UE) 2017/469 do Banco Central Europeu, de 7 de fevereiro de 2017, que altera a
Orientação BCE/2008/8 relativa à compilação de dados respeitantes ao euro e ao funcionamento do Sistema de Informação sobre o Numerário 2 (BCE/2017/7);
• Orientação (UE) 2017/2193 do Banco Central Europeu, de 27 de outubro de 2017, que altera
a Orientação (UE) 2015/280 relativa à criação do Sistema de Produção e Aquisição do Eurosistema (BCE/2017/31).
Portugal:
• Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto, que obriga à utilização de meio de pagamento específico em
Tributária e o Regime Geral das Infrações Tributárias;
• Decreto-Lei n.º 146/2017, de 5 de dezembro, que possibilita ao Banco de Portugal a participação em sociedade, constituída ou a constituir, para a produção e ou impressão de papel-moeda, mesmo que não detenha a maioria do capital social dessa sociedade;
• Portaria n.º 72/2017, de 21 de fevereiro, que autoriza a Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
S. A., no âmbito do plano numismático para 2017, a cunhar e a comercializar duas emissões
comemorativas da moeda corrente de 2 euros e a proceder à comercialização das correspondentes moedas com acabamento especial:
–– Uma emissão comemorativa da moeda corrente designada “150 Anos da Segurança Pública”;
–– Uma emissão comemorativa da moeda corrente designada “150 Anos do Nascimento de
Raul Brandão”.

Regulamentação publicada na União Europeia e em Portugal

transações que envolvam montantes iguais ou superiores a (euro) 3000, alterando a Lei Geral
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• Portaria n.º 148/2017, de 28 de abril, que autoriza a Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S. A.,
no âmbito do plano numismático para 2017, a cunhar e a comercializar as seguintes moedas
de coleção:
– – Uma moeda designada “D. Maria Bárbara de Bragança”, integrada na série Rainhas
da Europa;
– – Uma moeda designada “Caretos de Trás-os-Montes”, integrada na série Etnografia
Portuguesa;
–– Uma moeda designada “Carlos Lopes”, integrada na série Ídolos do Desporto;
– – Uma moeda designada “Maravilhas da Natureza-Madeira”, integrada na série
Ibero-americana;
–– Uma moeda designada “100 anos das Aparições de Fátima”;
–– Uma moeda designada “O Futuro”;
–– Uma moeda designada “Siza Vieira”, integrada na série Arquitetura Portuguesa.
• Portaria n.º 214/2017, de 20 de julho, que autoriza a Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S. A.,
no âmbito do plano numismático para 2017, a cunhar e a comercializar uma moeda de coleção
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56

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 resultados do ano.
Publicações do Banco de Portugal | Banco de Portugal

Relatório
do Conselho
de Administração
Atividade e Contas 2017

www.bportugal.pt

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

Boletim
Estatístico
Statistical Bulletin 1 | 2018

Publicações

online.
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• Boletim Notas e Moedas
Publicação anual (outubro) dirigida principalmente a profissionais. Apresenta informação sobre notas e moedas.
Publicações do Banco de Portugal | Banco de Portugal

NOTAS
E MOEDAS

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Boletim • publicação semestral • outubro 2017

Editorial
A 1 de janeiro de 2018 prescreverão cinco
notas de escudo: a nota de 10 000, com a
efígie de Egas Moniz; as notas de 5000, chapas 2 e 2A, ambas alusivas a Antero de Quental; a nota de 2000, com a efígie de Bartolomeu Dias e a nota de 1000 escudos com
representação de Teófilo Braga. No início de
maio, prescreverá a nota de 500 escudos que
homenageia Mouzinho de Albuquerque.
Todas estas notas poderão ser trocadas, nas
tesourarias do Banco de Portugal, até ao dia
útil anterior à data de prescrição, ou seja, até

Índice
29 de dezembro de 2017, no caso notas de
10 000, 5000, 2000 e 1000 escudos, e até
30 de abril de 2018, no caso da nota de 500
escudos.
A presente edição do Boletim Notas e Moedas
dá destaque a estas cinco notas de escudo,
às personalidades nelas representadas e aos
desenhos, da autoria de Luís Filipe de Abreu.
O Boletim apresenta também os resultados
de um estudo do Banco de Portugal sobre as
diferenças entre a qualidade das notas euro
em circulação em Lisboa e no Porto.

Editorial | 1
Euro, a nossa moeda | 2
As cinco notas de escudo
que prescrevem em 2018 | 2
Estudo do Banco de Portugal:
qualidade das notas em circulação
é melhor em Lisboa do que
no Porto | 4
Resultados do inquérito às
instituições de crédito e ETV
sobre os serviços prestados
pelo Banco de Portugal | 5
Reporte de excedentes de moeda
metálica no sistema | 6

Contrafação | 7
Notas | 7
Moedas | 9

Notas e Moedas de Euro | 11
Moedas comemorativas em Portugal
– Plano numismático 2017 | 11
Moedas comemorativas emitidas
na área do euro | 12
Moedas de coleção emitidas
em Portugal | 14
Moedas de coleção emitidas na
área do euro | 17

Notas do mundo | 18
Notas emitidas fora
da área do euro | 18

Informações diversas | 23
Caneta detetora de contrafação,
uma falsa amiga na deteção de
contrafações | 23
De onde vêm as moedas que
circulam em Portugal? | 24
Calendário de formação presencial
sobre o conhecimento da nota
e da moeda de euro
para profissionais | 27

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

• 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.
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