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A Família Amador

Eu sou o
Amador

Eu sou a
Alda
Amador

Eu sou a
Carmo
Amador

Ó Carmo! Está na hora do
jantar. O que estás a
fazer no quarto?

Estou a terminar
o trabalho de
casa para a
próxima aula.

Amor, pensaste em
alguma coisa para
levarmos ao piquenique
no domingo? Estava a
pesar no “molho” de
tubarão salgado com
fruta-pão.

Está bem, assim que
terminares, traz para
verificarmos se está
correcto!

Sim, amor. Pensei num
calulú e alguma carne
grelhada! Depois decidimos
o que levar.

Pai! Mãe! Já terminei. O
trabalho é sobre uma
reforma monetária do
Banco Central!

Reforma Monetária do Banco
Central! O que é isso, filha?

É um projecto para substituir todas
as notas e moedas em circulação, por
outras.

Como assim, vão
substituir todas as
notas que já estão
velhas por outras
novas?
Não pai, as notas e
moedas da Dobra que
utilizamos agora, vão
sair de circulação.
O quêêêê! Vamos
mudar de moeda? A
DOBRA vai deixar de
ser a nossa moeda?
Não mãe! Nada do que vocês acabaram
de dizer vai acontecer. O nome da nossa
moeda não vai mudar.
Vão sim substituir as notas e moedas
em circulação, por outras de uma nova
família.

Mas o nome da nossa
Moeda não vai mudar.
Vai continuar a ser a
DOBRA.

Família! As notas têm
família?

É uma forma de falar.
Chama-se de família, às
notas e moedas com as
mesmas características.

Então, por que razão vão
substituir a “Actual Família
da Dobra?

Porque está em circulação há
muitos anos, perdeu muito
valor e porque se detectou
muitas notas falsas.

Por isso, o Banco
Central vai
introduzir a nova
família com notas
mais seguras e mais
resistentes

Humm, muito bem
minha filha!
Se for assim, vai ser
muito bom....

E já agora, vocês
sabem o que é um
Banco Central?

Claro! É o banco de
todos os bancos.

Sim, mas não é só isso. E é a
única instituição com
poderes em S. Tomé e
Príncipe para fazer dinheiro.
E é também o Banco Central
que controla todos os
bancos, todas as seguradoras
e todas as casas de câmbio
aqui no país.

Vamos
agora ver
esse TPC!

Pergunta 1: Um lápis custa na actual família

3 500,00 Dobras (Dbs 3 500,00). Quanto
custa na nova família da Dobra?
Cálculo:

𝐃𝐛𝐬 𝟑 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎

= 𝐧𝐃𝐛𝐬 𝟑, 𝟓𝟎

Resposta: O lápis custa três Dobras e

cinquenta céntimos na nova família.
Pergunta 2: Um trabalhador ganha, na actual

família, sete milhões e quinhentas mil Dobras
(Dbs 7 500 00,00). Quanto ganha na nova
família?
Cálculo:

𝐃𝐛𝐬 𝟕 𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎

= 𝐧𝐃𝐛𝐬 𝟕 𝟓𝟎𝟎, 𝟎𝟎

Resposta: O trabalhador ganha sete mil e

quinhentas dobras.
Vamos ter moedas de
cêntimos?

Sim, as nossas moedas vão
voltar a ter o valor que tinham
no passado. Por isso, vamos
começar a usar mais moedas!
Filha, como sabes todas
essas coisas? Esta é
uma nova disciplina?
Sim pai, chama-se
Literacia Financeira.
Ensina-nos a lidar
com o dinheiro.

Já agora filha, porquê
escreveste “nDbs”? E o
que isso quer dizer?

Filha, isto
parece muito
confuso!

Como vai haver um período em que
as duas famílias da Dobra vão
circular ao mesmo tempo, e para
evitar confusões, os preços vão
estar marcados com “Dbs” para
“Actual Família” e “nDbs” para
“Nova Família”.

Mas é fácil mãe! Olha este
exemplo!
Para comprar um pão, se a mãe
tiver dinheiro da “Actual Família da
Dobra”, a mãe paga duas mil
Dobras (Dbs 2.000,00) por pão. Se
a mãe tiver dinheiro da “Nova
Família da Dobra”, a mãe paga
duas Dobras (nDbs 2,00).
Assim têm o mesmo valor e
compram exactamente as mesmas
coisas.

Assim de facto é fácil. Já
agora, até quando vamos
usar as duas famílias da
Dobra?

De 1 de Janeiro de 2018 as duas famílias
vão circular ao mesmo tempo até o dia
30 de Junho de 2018. Neste período
vamos poder comprar e pagar tudo com
as duas famílias da Dobra, sem qualquer
problema.

Filha, então isto quer
dizer que a partir de 1
de Julho de 2018 só a
Dobra da nova família
vai estar em circulação!

Isso mesmo mãe! Mas quem tiver ainda
dinheiro da “Actual Família”, poderá
trocá-lo ou depositá-lo nos bancos
comerciais até o dia 30 de Setembro de
2018 ou no Banco Central até 30 de
Setembro de 2019.
A partir de 1 de Janeiro de 2020, as
notas e moedas da “Actual Família da
Dobra” não serão aceites nas lojas, no
mercado, nos Bancos Comercias, nem no
Banco Central.

Meus amores, o jantar está pronto.
Vamos comer!
Carmo, já terminaste tudo? Lembrate que no Domingo não terás tempo.
Vamos ao piquenique.

Já sim mãe! Vou já,
estou a morrer de
fome!

Hummm! mãe, és a
melhor cozinheira do
mundo!

Eu que o
diga, filha,
eu que o
diga!
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