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O quadro para a detecção de contrafacções e 
para a escolha e verificação da qualidade das 
notas de euro pelas instituições de crédito e 
outros profissionais que operam com numerário 
(a seguir “quadro”), adoptado em Dezembro de 
2004 e publicado no site do BCE1, prevê um 
período de transição para as instituições de 
crédito e outros profissionais que operam com 
numerário poderem adaptar os procedimentos e 
as máquinas existentes aos seus requisitos. O 
referido período de transição expira, o mais 
tardar, no fim de 2007.

No relatório intercalar de 2006 sobre a aplicação 
do quadro, o Conselho do BCE registou que, 
devido a questões específicas que afectam a 
infra-estrutura e o âmbito do tratamento de 
numerário em seis países da área do euro, não é 
viável para as instituições de crédito e outros 
profissionais que operam com numerário 
ajustarem na totalidade as existentes máquinas 
de tratamento de notas e procedimentos de 
trabalho até ao final de 2007.

Por conseguinte, nos termos de uma decisão do 
Conselho do BCE, o referido período de 
transição foi alargado, expirando:

– no fim de 2009 em França; e

– no fim de 2010 nos seguintes países: Grécia, 
Espanha, Irlanda, Itália e Portugal.

As restantes disposições do quadro permanecem 
inalteradas.
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