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Dobra Mais Forte e mais Segura

Conteúdo para Programas na Comunicação Social
(5ª Semana)
Co-circulação

Musica
Hoje vamos falar da co-circulação das duas famílias da Dobra
Dobra mais Forte e Mais Segura
A “Co-circulação” é a circulação simultânea das duas famílias da Dobra.
Quando a nova família da Dobra entrar em circulação no dia 1 de Janeiro de 2018, não
se irá recolher de uma só vez todas as notas e moedas da actual família. A recolha será
feita paulatinamente.

Se é Dobra, é Nossa
Musica
As duas famílias da Dobra circularão em simultâneo durante seis meses, ou seja, de 1
de Janeiro a 30 de Junho de 2018.
Assim poderá receber e pagar com notas e moedas das duas famílias da Dobra.
Nenhum prestador de serviços, comerciante ou vendedor poderá exigir pagamentos
apenas uma das famílias da Dobra.
Da mesma forma, nenhum cliente ou comprador poderá exigir trocos apenas em das
famílias da Dobra.
Neste período poder-se-á pagar ou comprar tudo tanto com a nova família como com
actual família sem qualquer problema.

Musica
Dobra mais Forte e Mais Segura
Para distinguir os preços em cada uma das famílias



Os preços na nova família da Dobra devem estar assinalados com o símbolo “nDb”
Os preços na atual família da Dobra devem estar assinalados com o símbolo “Db”
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A co-circulação termina no dia 30 de Junho de 2018.
A partir de 1 de Julho de 2018, apenas as notas e moedas da nova família serão aceites
nas transações financeiras.
No entanto, que ainda tiver notas e moedas da actual família poderá troca-las nos
bancos comercias até 30 de Setembro de 2018 ou no Banco Central até 31 de
Dezembro de 2019.
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