BdP – Formações sobre o Euro
FORMAÇÃO AO PÚBLICO
O Banco de Portugal, no âmbito da sua estratégia de proximidade e
de utilidade junto das comunidades locais, através do Departamento
de Emissão e Tesouraria, tem vindo a desenvolver um projeto de
formação sobre o conhecimento da nota de euro, centrado na
divulgação das suas características gerais, dos seus elementos de
segurança, bem como das diferentes técnicas utilizadas na deteção
de contrafações.
Cada ação de formação tem a duração de 3 horas (09H00 – 12H00
ou 13H00 – 16H00) e o conteúdo possui uma vertente teórica e
uma prática. Nesta última parte, os participantes têm oportunidade
de realizar exercícios e de contactar com exemplares de notas
genuínas e contrafeitas. Cada formando recebe um certificado de
frequência do curso "Conhecimento da nota de euro –
Genuinidade", comprovativo da sua participação.
Para a frequência das ações ministradas na Delegação Regional da
Madeira, as pessoas interessadas podem inscrever-se de forma
presencial, via correio eletrónico (delegacao.funchal@bportugal.pt)
ou fax (291 221 862). É necessária a informação seguinte:
- nome completo
- BI (número, data e local de emissão) ou Cartão de Cidadão
(número)
- contacto telefónico
- endereço de correio eletrónico
A formação referida é extremamente útil, não apenas para os
profissionais que lidam com numerário, mas também para o público
em geral. No que respeita a pessoas em situação temporária de
desemprego, permite a aquisição de novas valências e
conhecimentos na manipulação do numerário.
Plano curricular
- Características das notas de euro
- Elementos de segurança
- Ciclo de produção
- Métodos de verificação
- Combate à contrafação

FORMAÇÃO ÀS ESCOLAS - ALUNOS
Dentro do mesmo âmbito, a Delegação Regional da Madeira
ministra formação sobre o conhecimento da nota de euro
diretamente nas escolas de ensino básico, secundário e
profissionais.
Cada ação tem a duração de cerca de 1,5 horas e cada aluno
recebe um certificado de presença na ação "Conhecimento da nota
de euro". As escolas manifestam o seu interesse através dos meios
descritos na formação dirigida ao público.
Plano curricular
- Banco de Portugal
- União Monetária / Eurossistema
- Notas e moedas de euro
- Combate à contrafação
No que respeita aos professores, sem prejuízo de acompanharem
os alunos na ação, bem como alunos finalistas de escolas
profissionais, aconselha-se a frequentarem a formação destinada
ao público, de 3 horas.
FORMAÇÃO NA EXPOSIÇÃO - ALUNOS
Pelas colaboradoras da Delegação Regional da Madeira presentes
na exposição, serão ministradas ações dirigidas a alunos dos
ensinos básico, secundário e profissionais de duração de cerca de
30 a 45 minutos.
É necessária a marcação através dos meios disponibilizados. Para
a atribuição do certificado de presença é necessária informação dos
nomes completos dos alunos.
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