A Taxa de Conversão
A taxa de conversão (fixada em 1/1000) é a
medida que permite obter valores da ”Nova Família” a partir de valores da “Actual Família”:

A Taxa de Câmbio

Dupla Indicação de Preços

A taxa de câmbio da Dobra em relação às moedas estrangeiras não se vai alterar. Em relação
ao Euro, a conversão será feita da seguinte forma:

A “Dupla Indicação de Preços” consiste na afixação simultânea de preços nas duas famílias
da Dobra.

Objectivos:
 Familiarizar o público em geral com os pre-

ços na “Nova Família”;

Db 1 000 = nDb 1
Basta “cortar” três zeros aos valores na “Actual
Família”, para obter o equivalente na “Nova Família”.

Taxa de Câmbio
“Actual Família
da Dobra”

Taxa de Câmbio
“Nova Família da
Dobra”

 Proporcionar

transparentes.

avaliações

e

comparações

Duração:
 Período facultativo: 1 de Outubro à 31 de

Dezembro de 2017

1 Euro

1 Euro

Dbs 10 800 000,00

Vale

Vale

Cortando três zeros

24 500,00 Dobras

24,50 Dobras

Exemplo

Vale

 Período Obrigatório: 1 de Janeiro à 30 de

Junho de 2018

Regras
 Os preços na “Nova Família” devem aparecer

em 1º plano.

Em relação às outras moedas o método de
cálculo mantém- se.

 Os valores na “Actual Família” devem ser

equivalentes à “Nova Família” de acordo com
a taxa de conversão.

nDbs 10 800,00

 Os preços na “Nova Família” devem estar

associados ao símbolo “nDb” e os na “Actual
Família” ao símbolo “Db”. Ambos devem estar bem visível e legível.

Preço do Açúcar
(1 Kg)

Dez milhões e oitocentas mil Dobras na “Actual
Família” corresponde a Dez mil e oitocentas
Dobras na “Nova Família”

Exemplo
Truqui-sun-dêço (Prinia molleri)

nDbs 25,00
Dbs 25 000,00

 Evite pegar as notas com as mãos sujas e/ou

molhadas;

 Não dobre as notas. Guarde- as sem dobrar,

para maior durabilidade das mesmas;

 Não guarde as notas em locais húmidos e/ou

molhados. Mantenha- as em locais frio e seco;

 Higienize sempre a sua carteira;
 Evite guardar demasiada quantidade de notas

na caixa e/ou gavetas do seu estabelecimento
de negócio;

Arredondamentos
O arredondamento de valores em “Nova Família” é
uma necessidade que ocorre do processo de conversão.
 Se o resultado da conversão da “Actual Famí-

lia” para a “Nova Família” tiver a parte decimal
com mais de um algarismos, o arredondamento
é feito da seguinte forma:

Por excesso, se o segundo algarismo da
parte decimal for
igual ou superior a 5.

Por defeito, se o segundo algarismo da
parte decimal for inferior a 5.

Dbs 10 800 460,00

Dbs 25 100 340,00

Cortando três zeros

Cortando três zeros

Reforma
Monetária
2018
Dobra
+ Forte
+ Segura
+ Segura

Aspectos Práticos

Cuidados a ter com as Notas

 Deposite o seu dinheiro nos bancos. É mais

seguro e fica melhor conservado.

 Não rasgue e/ou coloque marcas de identifica-

ção nas notas;

cartão Dobra 24. São mais fáceis, práticos e
cómodos, além de ajudarem a evitar o manuseamento exagerado das notas;

Vale

Vale

nDbs 10 800,46

nDbs 25 100,34

 Não engome as notas para camuflar o amarro-

Arredonda para

Arredonda para

nDbs 10 800, 50

nDbs 25 100,30

 Sempre que puder, efectue pagamentos com o

tado das mesmas nem as deixe ao sol. O calor
excessivo pode estragar e queimar as notas.

NOTA: as novas notas de 5 e 10 dobras, por
serem de polímero (plástico), quando postas
em contacto com o calor intenso, derretemse.

Se é Dobra, é Nossa

10 Dobras

www.bcstp.st

