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a) Pericles 2020, ações autorizadas em 2019/2020 e executadas/concluídas em 2021 

Organizador1 Designação da ação e tipo de atividade Local e data 

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

BNC 

Croácia 

4.ª Conferência da Rede dos Balcãs para 

a proteção do euro - Seminário 

Zadar (HR) 

21 a 24 de setembro 

de 2021 

83 553,24 

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

Transformada numa ação híbrida/digital 

PROB 

Bulgária 

Supervisão geral da legalidade em 

conformidade com a legislação nacional 

Seminário 

Sófia (BG) 

25 a 28 de maio de 

2021 

70 090,87 

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

Transformada numa ação híbrida/digital  

 BIBE 

Espanha 

Curso de formação sobre a luta contra a 

falsificação da moeda para peritos 

oriundos de países latino-americanos - 

Formação técnica 

Montevideu (UY) 

23 a 26 de novembro 

de 2021  

218 928,82 

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

CC AFM 

Itália 

Intercâmbio de pessoal no domínio de 

técnicas de investigação contra a 

falsificação da moeda 

Cursos de formação e visitas nos países 

participantes 

Roma (IT)  

junho-novembro de 

2021 

50 465,03 

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

 

b) Pericles 2020, ações autorizadas em 2019/2020 e parcialmente executadas (híbridas) em 2021 

Organizador Designação da ação e tipo de atividade Local e data 

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

BDP 

Portugal 

Conhecimento do euro e luta contra a 

falsificação - Seminário em linha 

Lisboa (PT) 

7 de outubro de 2021 
69 353,65 

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

Ação em curso – Uma conferência presencial (segunda parte da ação) será organizada de 20 a 

24 de junho de 2022 

                                                           
 

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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b) Pericles 2020, ações autorizadas em 2019/2020 e parcialmente executadas (híbridas) em 2021 

Organizador Designação da ação e tipo de atividade Local e data 

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

Polícia Nacional 

Países Baixos 

Sensibilização para a falsificação de 

documentos de valor, o euro e a luta 

contra a falsificação - Seminário em 

linha 

Breda (NL) 

28 de outubro de 2021 
158 353,48 

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

Ação em curso – Uma conferência presencial (segunda parte da ação) será organizada em 2022 

c) Pericles 2020, ações autorizadas em 2019/2020 que serão organizadas em 2022-2023 

Organizador2 Designação da ação e tipo de atividade Local e data 

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

GDF 

IT 

Combate à falsificação do euro através 

de seminários e intercâmbios de pessoal 

entre as autoridades policiais e os bancos 

centrais nacionais - Seminário e 

intercâmbio de pessoal 

Roma/Nápoles (IT): 

27 a 28 de março de 

2023 e intercâmbios 

de pessoal: 

maio-outubro de 2023 

51 807,80 

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

UCIFM 

IT 

Quadro jurídico e operacional sobre 

moeda falsa na Europa e na China - 

Seminário 

Roma (IT): 

Data a definir 
116 995,20 

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

 GIRP 

RO 

 

ASPASIA - Conferência The Seven Seas 

e intercâmbio de pessoal entre países do 

sudeste da Europa e Estados-Membros 

da UE não pertencentes à área do euro 

Estados-Membros - Seminário e visitas 

de estudo 

Bucareste (RO) e 

países participantes: 

fevereiro-novembro 

de 2022  

112 179,14 

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

 BDE 

ES 

Atividade de formação sobre a análise de 

moedas falsas para peritos técnicos 

Madrid (ES): 

25 a 26 de maio de 

2022 

41 243,69 

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

moedas falsas de euro. 

                                                           

 

2   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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b) Pericles 2020, ações autorizadas em 2019/2020 e parcialmente executadas (híbridas) em 2021 

Organizador Designação da ação e tipo de atividade Local e data 

Contribuição 

da Comissão 

(montante 

autorizado 

em euros) 

 BDE 

ES 

Intercâmbio de pessoal sobre 

procedimentos, conhecimentos e 

experiências, a fim de melhorar os 

métodos de trabalho internos nos centros 

nacionais de análise (CNA) italianos e 

espanhóis 

Paris (FR):  

21 a 25 de março de 

2022 

Madrid (ES):  

16 a 20 de maio de 

2022 

30 629,05 

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

Casa da Moeda 

de Paris, FR 

Nanoguard 3, desenvolvimento e 

industrialização de moedas de elevada 

segurança 

Estudo 

Estudo em que 

participam casas da 

moeda da Áustria, 

França e Alemanha 

janeiro de 2021 a 

novembro de 2022 

209 250,00 

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

 

 


