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Anexo I: Panorâmica geral das ações para as quais foram autorizados fundos em 2021 

Organizador1 Designação da ação Local e data  

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

Seminários 

Banco de 

Portugal  

Proteção do euro - Luta contra 

falsificação e fraude das notas de euro 

(conhecimento do euro) 

Lisboa (PT) 

26 a 28 de outubro de 

2022  

58 901,85 

Objetivo principal da ação: reforçar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos.  

Comissão 

Europeia 

ECFIN 

3.ª reunião da Plataforma 1210  

(conferência virtual)  

27 a 28 de outubro de 

2021  
22 659 

Objetivo principal da ação: aumentar a eficácia da autenticação das moedas de euro e da classificação de 

moedas falsas de euro. 

Formações técnicas: 

 BKA 

Alemanha 

COPE (falsificação – OSINT – POST – 

pedidos) – Inquérito Internet/rede 

obscura – proteção do euro 

Execução em 2022: 

DE: 

Munique: 5 a 8 de abril  

Wiesbaden: 2 a 5 de 

maio  

Seeon: 9 a 12 de agosto  

Dürnstein (AT): 6 a 9 de 

setembro 

197 012 

Objetivo principal da ação: reforçar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos. 

BDE 

Espanha 

Atividade de formação sobre a análise de 

moedas falsas para peritos técnicos 

Madrid (ES) 

2022 
42 019,70 

Objetivo principal da ação: aumentar a eficácia da autenticação das moedas de euro e da classificação de 

moedas falsas de euro.  

 BIBE 

Espanha 

Curso de formação em 2022 sobre a 

falsificação da moeda para peritos de 

países da América Latina (Curso Lima) 

Lima (PE) 

22 a 25 de novembro 

de 2022  

216 884,55 

Objetivo principal da ação: reforçar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos. 

                                                           
1   Os nomes dos organizadores, por extenso, podem ser consultados na lista de autoridades nacionais 

competentes a que se refere o artigo 2.º, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 1338/2001 do Conselho, JO 

C 264 de 12.8.2015, p. 2.  
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Organizador1 Designação da ação Local e data  

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

Comissão 

Europeia 

ECFIN 

Formação técnica Pristina-Tirana sobre 

análise e classificação de moedas 

(webinário) 

Bruxelas 

30 de novembro de 

2021 

42 909,30 

Objetivo principal da ação: reforçar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos. 

Intercâmbios de pessoal 

CC AFM 

Itália 

Intercâmbio de pessoal em matéria de 

técnicas de investigação contra a 

falsificação da moeda (SEITACC) 

Roma, Itália 

cursos de formação e 

visitas nos países 

participantes em 

2022 

75 508,70 

Objetivo principal da ação: reforçar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos. 

Avaliação 

Comissão 

Europeia 

ECFIN 

Avaliação final do Programa Pericles 2020 Bruxelas 157 975 

Objetivo principal da ação: O artigo 13.º, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 331/2014 prevê que, até 31 de 

dezembro de 2021, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório de 

avaliação final sobre a realização dos objetivos do programa Pericles 2020. 

Instrumento eGrants (subvenções em linha) 

Comissão 

Europeia 

ECFIN 

eGrants: encargos anuais do instrumento 

eGrants 
Bruxelas 20 432 

A utilização do instrumento eGrants pressupõe o pagamento de encargos anuais para o efeito, o que 

contribui para a sustentabilidade da plataforma eGrants e para o funcionamento da sua equipa de apoio 

técnico, responsável pelos pedidos de alteração e pela infraestrutura de acolhimento. 

 
 

 


