
20 ANOS DO

EUROEURO



Põe-te à prova com este questionário sobre a moeda
Euro. Testa os teus conhecimentos e aprende de forma
divertida!

Em que ano se iniciou a circulação do Euro?  
a)  1999
b)  2000
c)  2002

Quantos países-membros pertencem à zona euro?
a)  26
b)  19
c)  15

Em qual país fora da UE também circula o Euro?
a)  Noruega
b)  Montenegro
c)  Sérvia



O design das notas é inspirado em quê?
a)  Na arquitetura que atravessou a Europa
b)  Em elementos aleatórios de cada país
c)  Em celebridades europeias

Qual é a nota mais usada pelos europeus?
a)  10€
b)  20€
c)  50€

O símbolo do Euro baseia-se em que letra grega?
a)  epsilon
b)  xi
c)  alpha

O Euro é partilhado por quantos europeus?
a)  700 milhões
b)  340 milhões
c)  500 milhões

Respostas:
c) / b) / b) / a) / c) / a) / b) 



O Euro sendo uma moeda única traz vários benefícios
para os europeus e para a economia europeia!
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As notas da moeda Euro têm certas características
que as distinguem de todas as outras!

Técnica Tocar-Observar-Inclinar
A metodologia Tocar-Observar-Inclinar é a técnica de
segurança e identificação que se pode aplicar nas
notas Euro sem recorrer a qualquer equipamento.

O numerário é rugoso, sendo
sensível ao toque  e ajudando os
invisuais.

Tocar

Contra-luz, podemos observar a
marca d'água com a deusa Europa.

Observar

Ao inclinar, os números em
esmeralda apresentam um brilho
com movimento.

Tocar



CADA NOTA REPRESENTA UM MOVIMENTO
ARQUITETÓNICO QUE EMERGIU NA EUROPA
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Sabias que...
as notas já mudaram de aspeto?

Atualmente, circulam notas da chamada
série Europa, mas, até 2019, circulavam as
notas da primeira série. Uma das principais

mudanças foi a eliminação da nota de
500€. Chegaste a pegar em alguma?



CADA MOEDA TEM UMA
FACE COMUM E UMA

FACE NACIONAL



Sabias que...
existem moedas de 2€ especiais?
Em cada ano, cada país pode emitir duas moedas
comemoraritivas de 2€. Algumas destas moedas são
extremamente raras, sendo artigos de coleção e
algumas de elevado valor. Fica a conhecer algumas.

A primeira moeda de 2€
comemorativa foi emitida
pela Grécia, em 2004.

Esta é a mais cara moeda
de 2€. Foi emitida pelo
Mónaco, em 2007, e pode
ultrapssar os 2.000€.

Algumas moedas, como esta
portuguesa, têm edições
coloridas, mas não circulam.



https://euro-at-20.campaign.europa.eu/index_pt
https://interessantissimo.pt/curiosidades/vantagens-
desvantagens-euro/
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.pt.html
https://www.bportugal.pt/FormacaoOnline/Notas/pt/
modulo1/01-unidade1/00-notas-de-euro.html
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/p
df-boletim/201404_boletim_notas_moedas.pdf


