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200 Dobras 
(papel)

100 Dobras 
(papel)

50 Dobras 
(papel)

20 Dobras 
(papel)

10 Dobras 
(polímero)

5 Dobras 
(polímero)

5 Dobras – na parte da frente apresenta  
a borboleta Acraea insulares e no verso  
o Musaranho-fingui.

10 Dobras – na parte da frente apresenta  
a borboleta Acraea niobe e no verso o 
Tluqui-Sun-Dêçu.

20 Dobras – na parte da frente apresenta  
a borboleta Charaxes barnsi e no verso a 
Rã de S. Tomé.

50 Dobras – na parte da frente apresenta 
a borboleta Charaxes lemosi e no verso o 
Tchintchintchólò.

100 Dobras – na parte da frente apresenta 
a borboleta Charaxes odysseus e no verso o 
Macaco da ilha de S. Tomé.

200 Dobras – na parte da frente apresenta a 
borboleta Charaxes defulvata e no verso o  
Chibi-ficha.

CONHEÇA AS  
NOVAS NOTAS!

EM CASO DE DÚVIDA, COMPARE A 
NOTA SUSPEITA COM A QUE SAIBA  
QUE É VERDADEIRA! 

      Todas as notas na parte da frente têm, como 
característica, impressão em relevo em áreas 
como o título do banco.

      Nas notas de 20, 50, 100 e 200 
Dobras, o filete metálico de 
segurança que surge em intervalos 
na superfície da nota muda de cor 

    Nas notas de 5 e 10 Dobras, uma 
borboleta de cor verde e azul em tons 
vivos na janela transparente. 

     Quando se olha para as notas sob a luz ultravioleta 
(UV), vê-se que algumas areas brilham. Todas as 
notas têm uma area que parece de uma única cor à 
luz do dia, mas de duas cores sob efeito da luz UV.

     As novas notas de 5 e 10 Dobras que são 
de polímero têm um toque mais suave que 
as notas de papel.

      Nas notas de 100 e 200 Dobras, o holograma 
prateado brilhante na forma de uma borboleta 
muda de cor e as estrelas por baixo do brasão 
parecem mover-se da esquerda para a direita.

     Nas notas de 20, 50, 100 e 200 Dobras, a marca de 
água do Rei Amador e uma borboleta brilhante 
juntamente com a linha sólida do filete de 
segurança com a sigla ‘BCSTP’.

     Existem áreas nas notas que parecem simples 
impressões, mas quando observadas sob ampliação, 
revelam textos e números.

SENTIR: INCLINAR: OLHAR: VERIFICAR:QUANDO INCLINAR AS NOTAS VAI 
PODER VER:

QUANDO SEGURAR AS NOTAS 
CONTRA A LUZ VAI PODER VER: AS NOVAS NOTAS APRESENTAM BORBOLETAS, 

PÁSSAROS E OUTROS ANIMAIS ENDÉMICOS E 
POSSUEM CARACTERÍSTICAS QUE AS TORNAM 

MAIS SEGURAS CONTRA À FALSIFICAÇÃO. AS 
NOTAS DE MENOR VALOR FACIAL, DE 5 E 10 

DOBRAS, SÃO FEITAS DE POLÍMERO,  
TONANDO-AS MAIS LIMPAS E COM  

MAIOR DURABILIDADE. 

PROCURE AQUI AS PRINCIPAIS  
CARACTERÍSTICAS DAS NOVAS NOTAS.

BANCO CENTRAL 
DE S. TOMÉ E 

PRÍNCIPE
REFORMA MONETÁRIA 2018: 

DOBRA MAIS SEGURA  
E MAIS FORTE 

SE É DOBRA, É NOSSA!



BANCO CENTRAL 
DE S. TOMÉ E 

PRÍNCIPE

CONHEÇA AS  
NOVAS MOEDAS!
EM CASO DE DÚVIDA, COMPARE A MOEDA 
SUSPEITA COM A QUE SAIBA QUE É VERDADEIRA!

SAIBA QUE:
A nova família de notas e moedas da Dobra é emitida para 
substituir a existente. As notas e moedas da antiga família 
continuam em circulação  até 30 de Junho de 2018.
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Actual Denominação Nova Denominação

100 Dobras (Moeda) 10 Cêntimos (Moeda)
- 20 Cêntimos (Moeda)
250 Dobras (Moeda) -
500 Dobras (Moeda) 50 Cêntimos (Moeda)
1 000 Dobras (Moeda) 1 Dobra (Moeda)
2 000 Dobras (Moeda) 2 Dobras (Moeda)
5 000 Dobras (Nota de Papel) 5 Dobras (Nota de Polímero)
10 000 Dobras (Nota de Papel) 10 Dobras (Nota de Polímero)
20 000 Dobras (Nota de Papel) 20 Dobras (Nota de Papel)
50 000 Dobras (Nota de Papel) 50 Dobras (Nota de Papel)
100 000 Dobras (Nota de Papel) 100 Dobras (Nota de Papel)
- 200 Dobras (Nota de Papel)

Sugestões especiais para cuidar das notas de polímero 
È pela primeira vez, que o Banco Central introduz notas de polímero e apenas 
para as denominações de 5 e 10 Dobras. As notas de polímero têm múltiplas 
vantagens, mas requerem cuidados especiais a saber:

•  Não agrafe as notas de polímero! Elas podem rasgar-se a partir de furos 
deixados pelos agrafos. Use, nestes casos, clipes de papel porque estes não 
danificam as notas.

•  Não exponha as notas de polímero a calor excessivo como, ferro de engomar, 
aquecedor e máquina de secar roupa, porque se derretem e derretendo não 
terão qualquer valor.

Sugestões gerais  para cuidar das notas
Todas as notas têm de ser tratadas com cuidado para assegurar que permaneçam 
limpas e que podem ser usadas durante longo período de tempo. Seguem 
algumas sugestões básicas para o manuseamento das notas:
•  Manter as notas direitas ajuda a que durem muito mais tempo.  

Dobrar e amarrotar as notas reduz a sua duração. 
•  Mantenha as notas em carteiras e bolsas para mantê-las limpas e conservadas.
•  Não aplique fita adesiva nas notas, uma vez que as danifica e destrói as 

características constantes das rubricas OLHAR e SENTIR.
•  Não corte nem escreva nas notas, porque para além de ilegal, destrói as 

características constantes das rubricas OLHAR e SENTIR.
•  Guarde as notas em locais frescos e secos. A água, a humidade, o calor 

excessivo e a sujidade danificam as notas. 
Cuidando das notas, mantendo-as limpas e fazendo com que durem mais 
tempo, é poupar dinheiro à NAÇÃO.

10 Cêntimos 

Dimensão: 18mm  
Liga: Banhada a cobre  
Bordo de aço: Liso

20 Cêntimos  

Dimensão: 20mm  
Liga: Banhada a cobre  
Bordo de aço: Edentado

50 Cêntimos

Dimensão: 21mm  
Liga: Banhada a níquel 
Bordo de aço: Liso/Edentado alternado

1 Dobra

Dimensão: 23mm  
Liga: Banhada a níquel 
Bordo de aço: Edentado

2 Dobras 

Dimensão: 25mm  
Liga: Banhada a níquel  
Bordo de aço: Edentado grosso

A moeda de 2 Dobras  
apresenta um falcão numa das  
faces e noutra, o brasão do País.

A moeda de 20 Cêntimos 
apresenta uma Cessa numa das 
faces e noutra, o brasão do País.

A moeda de 10 Cêntimos 
apresenta uma Conôbia numa das 
faces e noutra, o brasão do País.

A moeda de 50 Cêntimos  
apresenta o Papagaio Cinzento numa 
das faces e noutra, o brasão do País.

A moeda de 1 Dobra 
apresenta o Celêlê-mangochi numa  
das faces e noutra, o brasão do País.

REFORMA MONETÁRIA 2018: 
DOBRA MAIS SEGURA  

E MAIS FORTE 

SE É DOBRA, É NOSSA!


