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Resultado do concurso para a moeda comemorativa dos 10 anos do Euro 
 

Os cidadãos e residentes da área do euro já seleccionaram o projecto vencedor da 
nova moeda que será cunhada em Janeiro próximo para comemorar o 10.º 
aniversário das notas e moedas de euros. A nova moeda comemorativa de 2 euros 
será cunhada por todos os Estados-Membros da área do euro, calculando-se que 
serão postos em circulação cerca de 90 milhões de exemplares. 
O projecto vencedor simboliza o modo como o euro se tornou um verdadeiro 
protagonista mundial nos últimos dez anos e a sua importância na vida do cidadão 
comum (representado pelas pessoas que figuram no desenho), no comércio (o 
barco), na indústria (a fábrica) e na energia (as centrais eólicas). 
O processo de selecção do desenho passou por um convite feito aos cidadãos de 
todos os países da área do euro de enviarem projectos através de um sítio 
específico na internet, durante um período de três semanas, em Maio. Um júri 
profissional seleccionou cinco de entre os mais de 800 projectos recebidos. Estes 
cinco foram sujeitos a votação pública na internet entre os cidadãos e residentes 
da área do euro, de 6 a 24 de Junho. Participaram na votação cerca de 35000 
pessoas e o desenho vencedor recebeu 34 % dos votos. 
O projecto vencedor é uma criação de Helmut Andexlinger, designer profissional, 
da Austrian Mint. 

É a terceira vez que os países da área do euro emitem uma moeda de euro com 
um desenho comum na face nacional. A primeira foi a moeda de 2 euros 
comemorativa do 50.º aniversário do Tratado de Roma, em 2007, e a segunda dos 
10 anos da União Económica e Monetária e da criação do euro como moeda, em 
2009. As moedas comemorativas têm sempre o valor facial de 2 euros e são 
postas em circulação em toda a área do euro, despertando muitas vezes um vivo 
interesse por parte dos numismatas. 
 
22 de Julho de 2011 
 
 


