
CIRCULAR

N/REFª: 49/16
DATA: 07/07/2016

Assunto: Nova Nota de 50€

Exmos. Senhores,

A nova nota de 50€ entrará em circulação, no conjunto da área do Euro, a 4 de
Abril de 2017, apresentando um desenho renovado, bem como alguns elementos de

segurança melhorados.

Poderá ser encontrada a informação, sobre esta nova nota, que foi divulgada no

evento de inauguração, nomeadamente, página web com informação sobre as notas e

moedas do euro, a imagem e os elementos de segurança da nova nota, um vídeo

“Conhecer a Série Europa: Apresentação da nova nota de 50€”. Aqui

Como já referido em anterior circular, a Confederação do Comércio e Serviços de

Portugal (CCP) para poder ter acesso a informação atempada sobre novas notas,

aderiu ao Programa de Parcerias "Unir esforços na preparação para as notas da
série Europa”, com o objectivo de, posteriormente, a fazer chegar junto das

associações nela filiadas.

http://www.novas-notas-de-euro.eu/Noticias-e-Eventos/Eventos/APRESENTA%C3%87%C3%83O-DA-NOVA-NOTA-DE-%E2%82%AC50


No âmbito desse programa, o Banco Central Europeu (BCE) e o Eurosistema

comprometeram-se a disponibilizar vários materiais de comunicação sobre a nova

nota de 50€, os quais oportunamente a CCP divulgará pelas associações, a saber:

 Vídeos: “Fique a conhecer a nova nota de 50€” (versão integral) – disponível

na primavera de 2017

“Fique a conhecer a nova nota de 50€” (versão curta) – disponível na

primavera de 2017.

 Imagens – uma grande variedade de imagens, que exibem pessoas a utilizar a

nova nota em situações do quotidiano – no outono de 2016.

 Das quatro publicações: o folheto, o cartaz e o Guia para profissionais que

operam com numerário serão traduzidos em 23 línguas e o cartão de efeito

holográfico apenas em 15 – estes materiais estarão disponíveis no último

trimestre de 2016.

Também poderá ser solicitado material impresso - As publicações com

ilustrações da nova nota de €50 estarão disponíveis apenas a partir do início de

2017.

 Material Didáctico “Euro Cash Academy”: o Módulo para sítio web e a

aplicação para smartphone que permite aos utilizadores explorar, online e

offline, as notas de euro e os respectivos elementos de segurança estarão

disponíveis, ainda, no verão de 2016.

Para mais informações contactar através do email: sarapasadas@ccp.pt

Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira
Secretária-Geral


