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ASSUNTO: Procedimento para troca da Dobra nas instituicoes financeiras bancarias.
Atendendo ao disposto na alinea b) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 15/2017 de 03 de Outubro,
deve o Banco Central definir os procedimentos para substituicao da Actual Familia da Dobra;
Havendo necessidade de regulamentar o processo de troca acima referido;
Nestes termos, ao abrigo das competencias estabelecidas pelo nCimero 1 do artigo 56.° da Lei n.°
8/92 de 3 de Agosto, coadjuvado pelo artigo 19.° do supracitado Decreto-Lei, o Conselho de
Administracao do Banco Central de S. Tome e Principe delibera o seguinte:
Artigo 1.°
(Objecto)
A presente NAP tern por objecto regular os procedimentos que devem ser observados pelos
estabelecimentos bancarios no processo de troca de notas e moedas da Actual Familia da Dobra
(Db) pela Dobra da Nova Familia (nDb), no periodo de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2018.
Artigo 2.°
(Ambito)
Esta norma aplica-se as instituicoes financeiras bancarias, devidamente autorizadas pelo Banco
Central de S. Tome e Principe.
Artigo 3.°
(Reg ras)
1. No periodo compreendido entre 01 de Janeiro e 30 de Junho de 2018, as instituicoes financeiras
bancarias devem aceitar do pCiblico notas e moedas da Actual Familia da Dobra por troca de notas
e moedas da Nova Familia, independentemente de se tratar de clientes corn conta domiciliada no
banco ou nao.
2. Excepcionalmente, atendendo a especificidade da economia nacional, o prazo estabelecido no
artigo anterior pode ser prorrogado por mais tres meses, estabelecendo 30 de Setembro de 2018,
como o period() limite para a troca da Actual Familia da Dobra, pela Dobra da Nova Familia, nas
institui4c5es financeiras bancarias.
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3. A troca de notas e moedas referida no nUmero 1 podera ser feita mediante deposit° ou troca
fisica de notas e moedas, nas instituicoes financeiras bancarias.
Artigo 4.°
(Poder liberatorio)
A partir de 30 de Junho de 2018, as notas e moedas da Actual Familia da Dobra perdem o poder
liberatorio e consequentemente sac) retiradas de circulacao nao sendo aceites como meio de
pagamento a partir daquela data.
Artigo 5.°
(Encargos)
No processo de troca a que se refere a presente NAP, as instituicoes financeiras bancarias nao
podem imputar quaisquer custos ou encargos ao pUblico.
Artigo 6.°
(Montantes a trocar)
As instituicoes financeiras bancarias devem aceitar dos detentores de notas e moedas a que se refere
os artigos precedentes a totalidade dos montantes em seu poder para efeitos de troca, sem descurar
dos mecanismos de controlo associados a esse tipo de operacoes, nomeadamente documento de
identificacao.
Artigo 7.°
(Casos especiais)
Nos casos em que o montante apresentado para troca por uma Unica pessoa seja igual ou superior
ao valor correspondente a Db. 245.000.000,00 (Duzentos e Quarenta Cinco Milhoes de Dobras), valor
definido na Lei n° 8/2013 — Lei de Prevencao e Combate ao Branqueamento de Capitais e
Financiamento do Terrorismo, de 15 de Outubro, as instituicoes financeiras bancarias devem:
1.Colher identificacao relevante relativa ao interessado, nomeadamente:
a) Tratando-se de pessoa singular:
i.Bilhete de Identidade ou Passaporte;
ii. Morada completa;
iii.Profissao e entidade empregadora, se aplicavel;
iv.Tipo, nUmero, local e data de emissao do documento de identificacao; e
v.NUrptTh de id ntificacao fiscal, se aplicavel.
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b) Tratando-se de pessoa colectiva:
i.Estatuto da sociedade;
ii.Firma ou denominacao;
iii.Sede;
ivIdentificacao das pessoas que representam a entidade;
v.Numero de identificacao fiscal.
2.Em caso de suspeita de branqueamento de capitais, reportar as entidades competentes nos termos
do disposto na referida Lei.
Artigo 8.°
(Verificacao da autenticidade das notas e moedas)
No processo de troca, as instituicoes financeiras bancarias devem assegurar a adequada verificaceo
da autenticidade das notas e moedas apresentadas pelo publico, observando as normas e
procedimentos de seguranca aplicaveis.
Artigo 9.°
(Mecanismos de Controlo)
As instituicoes financeiras bancarias devem definir mecanismos internos de controlo que asseguram
o cumprimento da presente norma.
Artigo 10.°
(Dever geral)
As instituicoes financeiras bancarias devem realizar esforcos no sentido de persuadir o p6blico a
efectuar o deposit° dos valores objecto de troca, tendo em conta os beneficios em materia de
incluse° financeira.
Artigo 11.°
(Entrada em vigor)
A presente NAP entra em vigor a 01/01/2018.

Banco Central de S. Tome e Principe, 08 de Dezembro 2017.
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