O euro nasceu em 1 de Janeiro de 1999. Durante os
primeiros três anos, o euro foi uma moeda invisível,
utilizada principalmente para pagamentos electrónicos. As
notas e as moedas de euro surgiram em 1 de Janeiro de 2002
em doze países.
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é, efetivamente, utilizado também fora
da União Europeia, como por exemplo no
Mónaco, em São Marino, na Cidade
do Vaticano, em Andorra, no Montenegro
e no Kosovo.

O euro existe em sete denominações diferentes para as
notas: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros. As notas
de euro têm os memos motivos em todos
os países da zona euro.

Os países da zona euro são responsáveis pela cunhagem
das moedas de euro. Para além destes países, o
Mónaco, São Marino e a Cidade do Vaticano
©
estão igualmente autorizados a cunhar uma
U
quantidade limitada de moedas de euro,
ao abrigo de acordos assinados com a
União Europeia.

Quem emite as notas
de euro? O Banco Central

Europeu (BCE) tem o direito exclusivo
de autorizar os bancos centrais
nacionais da zona euro a emitir notas
de euro. A sua produção e colocação em
circulação são da responsabilidade dos
diferentes bancos centrais.

O euro é utilizado
noutros países? O euro

Quantas notas de banco
diferentes existem?

Quem cunha as moedas de euro?
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moedas com valores faciais diferentes: 1, 2, 5, 10, 20
e 50 cêntimos, 1 e 2 euros. Ao contrário das notas, que
são as mesmas em todos os países da zona euro, as moedas
têm uma face comum e uma face específica para cada país.

niã

Actualmante, o euro tem curso legal nos
seguintes 17 países da União Europeia:
Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha,
Estónia, Finlândia, França, Grécia,
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta,
Países Baixos e Portugal.
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Em que países da União
circula o euro?

www.consilium.europa.eu

Quando foi lançado
o euro?

Quantas
moedas
existem? O euro tem oito

Quais são as vantagens
do euro? O euro oferece inúmeras
vantagens tanto aos cidadãos como às empresas: deixou de ser
necessário cambiar divisas antes de partir em viagem, os preços
praticados nos diferentes países podem ser mais facilmente
comparados, existe uma maior estabilidade dos preços, a
presença da União Europeia na economia mundial foi
reforçada; o euro é, juntamente com o dólar, uma
das principais divisas utilizadas no comércio
internacional e é um sinal tangível da
identidade europeia.

