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Conteúdo para Programas na Comunicação Social 

(14ª Semana) 

Uso de Moedas, Trocos e Cuidados com as Notas 

Música 

Dobra mais Forte e Mais Segura 

Cuidados com as Notas 

Após um longo período de trabalho e preparação, entrou em circulação, desde o dia 1 de 

janeiro do corrente ano a nova família da Dobra, facto que constitui um motivo de orgulho e 

de satisfação para S. Tomé e Príncipe. 

O processo de lançamento inaugural foi um sucesso, estando operacional todo o suporte 

tecnológico de apoio, incluindo as ATM e os POs. A população abraçou a nova Dobra e a 

familiarização com as novas notas e moedas corre a bom ritmo. 

Dobra mais Forte e Mais Segura 

Música 

No entanto, como qualquer “bem” é necessário zelarmos pela sua preservação e pela sua 

conservação. Por isso, queremos alertar à população, uma vez mais, dos cuidados a ter com as 

notas da nova família da Dobra.  

 Sabemos que as notas amarrotadas, sujas, escritas ou rasgadas nas pontas, prejudicam a 

nossa saúde e a imagem do país. 

A Dobra deve ser tratada de forma digna, pois, trata-se de um símbolo da soberania nacional.  

Pretendemos que em cada acto de venda ou compra, recebamos notas limpas.  

Por isso, apelamos a todos os residentes no país que sigam as recomendações do Banco 

Central no sentido de proteger e cuidar bem da nossa Dobra.     

Se é Dobra, é Nossa 

Música  

Assim, apelamos a nossa população para: 

 Não pegar as notas com as mãos sujas ou molhadas; 

 Não dobrar as notas; 

 Não rasgar, nem escrever nas notas; 

 Não engomar as notas; 

 Manter as notas em locais secos; 

 Depositar o dinheiro nos bancos por ser mais seguro; 

 E usar o cartão Dobra 24 por ser mais prático e cómodo. 

 

Se é Dobra, é Nossa 
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Uso de Moedas e Trocos 

As moedas da Dobra voltaram a ter o valor facial que tiveram no passado.  

No acto de compra e venda de produtos, as moedas são de extrema importância pelos 

seguintes motivos: 

 Facilitam o troco; 

 Evitam aproveitamentos abusivos; 

 Evitam inflação desnecessária. 

 

Se é Dobra, é Nossa 

Música  

Por isso, o Banco Central vai levar a cabo uma campanha de entrega de moedas em superfícies 

comerciais e empresas ao nível nacional. Nesta primeira fase, o processo de entrega será no 

Distrito de Água Grande. Posteriormente, anunciaremos a deslocação à Região Autónoma do 

Príncipe e aos restantes distritos.  

O Banco Central de S. Tomé e Príncipe apela aos vendedores para dar trocos 

preferencialmente na nova família da Dobra e para dirigirem-se aos bancos e ao Banco Central, 

sempre que entender por necessário, para obter moedas e notas de menor denominação para 

facilitar trocos nas transações. 

O Banco Central de S. Tomé e Príncipe apela, de igual modo, aos compradores para pagar, 

preferencialmente, com a velha família da Dobra, para facilitar a recolha. Pede ainda, aos 

compradores para exigir sempre o seu troco em dinheiro e não aceita-lo sob forma de 

produtos como o fósforo, caldo ou pastilha elástica ou rebuçados.   

Se é Dobra, é Nossa 

Música 

Para qualquer informação adicional, consulte o site do Banco Central ou dirija-se a esta 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 


