
NOTAS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 

Em Portugal, as Séries de Substituição foram aprovadas em Conselho de Administração do 

Banco de Portugal de 10 de Dezembro de 1975.  

As notas de substituição apareceram para substituir notas com algum defeito de fabrico e 

consideradas impróprias para circulação.  

 

Até 1975, as notas consideradas incapazes de serem colocadas em circulação eram substituídas 

por outras de idêntica numeração, sendo difícil nesse período inicial poder distinguir as notas 

comuns das que as substituíram. Não havia notas específicas de substituição. 

 

A partir de 1975 e para maior comodidade, visto serem impressas juntamente com as notas 

comuns, eram-lhes atribuídas sequências alfanuméricas diferentes, reservadas para este efeito.  

Estas sequências alfanuméricas tinham uma forma semelhante às notas comuns e, por isso, são 

agora de possível identificação.  

 

A partir de 1990, com a chapa 12, de 1.000$00, foi introduzida uma alteração significativa na 

numeração das notas de substituição. 

Nesta ocasião, as notas normais passaram a ser constituídas por 10 caracteres, em que os três 

primeiros são de identificação da série; os seis seguintes constituem o número da nota; e o último 

é um dígito de controlo (sequencial e diferente de nove). 

 

Exemplo: A nota com o número de série: 7A57651607. 

Os caracteres “7A5” identificam a série; o número da nota é: “765160” e o dígito de controlo é 

“7”.  

A nota com o número de série a seguir a esta tem a seguinte numeração: 7A5751618 (7A5 + 

765161 + 8) e a consecutiva: 7A5751620 

 

As notas de substituição passaram igualmente a ter 10 caracteres, em que os três primeiros, 

identificativos da série, são: 

- 0I1 e 0I2 para as notas de 1.000$00, chapa 12, 1990 e 1994, respectivamente; 

- I01 e I02 para as notas da chapa 1, de 2.000$00, de 1991 e de 1993, respectivamente; 

- 0IU para as notas de 5.000$00, chapa 2A, de 1991.  

Os seis caracteres seguintes identificam o número da nota. 

O último dígito foi substituído por um *.  

Exemplos: 0I1251797*; 0I2211402*; I01256022*; I02036053* e 01U247522* 

 

Este processo de numeração foi abandonado nas chapas seguintes, assim como desapareceram as 

notas de substituição. 



Tabela com as notas de substituição: 
 

 

TIPO CHAPA SÉRIES DE SUBSTITUIÇÃO 

20$00 8 HC, HD 

20$00 9 B, C 

50$00 8 CBB, CBC 

50$00 9 OT 

100$00 7 GCH, GXC 

100$00 8 A, PF, PH, ALX, CJF, DRL, ENG 

100$00 9 ABC, AJC, ANR, BDD, BXT, BXX, CTP 

500$00 10 JRB 

500$00 11 C, FV, FX 

500$00 12 ABC, ANX, BDL, CCJ, CJC, CGS 

1.000$00 10 NDQ, NDX, NFF, NFL 

1.000$00 11 AIC, ARK, BDZ, BZV, CKH, CKG, FLD, GTK, GTM, HDH 

1.000$00 12 B, OP, ACM, AQB, BFL, CHG   (e OI1, OI2, já com *) 

2.000$00 1 (IO1 e IO2, já com *) 

5.000$00 1 C, EL, OZ, ACK, AMH 

5.000$00 2 ABH, ATV 

5.000$00 2A ABM, APB, BDM,   (e O1U, já com *) 

10.000$00 1 ABK, ALH, BBP, BFG, BKH 

 


