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Em Cuba,“el bloqueo” refére-se ao 
embargo econômico, comercial e 
financeiro imposto a Cuba pelos 
EUA em 1962 em vigor até hoje, 
tornando-se um dos mais duradouros 
embargos econômicos da história. 

DINHEIRO
Dicas de viagem:

Simplifique: 
Na escola, a 
matricula deverá 
ser paga em euros. 
Para o resto leve 
euros em espécie e 
troque lá em pesos 
cubanos 
conversíveis.(CUC)

CARTÕES E TRAVELLERS TEM USO RESTRITO 
Os cartões aceitos são VISA e MASTER CARD, mas não podem ser MAESTROS o CIRUS. Também é possível levar 
traveller's checks, sempre que sejam em euros e não em dólares (exigem comprovante de compra dos traveller’s) 

O assunto do dinheiro e a moeda cubana é 
um pouco difícil de explicar. É necessário viver 
em Cuba para entender, mas vamos tentar 
explicar para você o melhor possível.


Em Cuba as pessoas manejam 
rotineiramente 3 moedas, dependendo da 
despesa e o local onde forem consumir. (pesos 
cubanos, pesos “convertibles” e euros)


A moeda oficial de Cuba é o "Peso 
Cubano", que tem notas de 1,3,5,10,20,50 e 100 
pesos e moedas de 1,5 y 20 centavos. Há 
também moedas de 1 e 3 pesos.  Salários, 
serviços como água, luz e remédios são pagos 
em pesos cubanos. O peso cubano orbita na 
economia subvencionada da era socialista e 

praticamente não tem valor comercial fora do 
contexto de alguns bens e serviços básicos. 


Os estrangeiros não estão autorizados a 
pagar em pesos cubanos. Para todos os bens e 
serviços fora da economia subvencionada foi 
criado o "Peso Cubano Convertible" (peso 
cubano conversível) ou CUC. Hoje ele é aceito 
em todos os lugares, sejam turísticos ou não. 
Tanto cubanos como turistas podem pagar com 
pesos conversíveis quase 90% de todos os 
produtos e serviços da ilha. 


Ainda em Varadero e outros pólos turísticos 
como Cayo Coco o euro é ainda aceito como 
forma de pago na maioria dos locais.


a 
nota de 3 pesos 

cubanos nacionais e 
muito procurada como 

lembrança porque 
tem a foto do 

Che 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Embargo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embargo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
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Moeda 
Nacional 

Salários, 
serviços como agua, 
luz e remédios são 

pagos em pesos 
cubanos. 
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LEMBRE-SE 
Os estrangeiros não 
estão autorizados a 
pagar em pesos 
cubanos.Só em Pesos 
conversíveis (CUCs)

RECOMENDAMOS 
O melhor é levar euros 
no lugar de dólares 
americanos para todo o 
referente a gastos 
pessoais (podem ser de 
fato também libras, 
francos suíços ou 
dólares canadenses)  

DÓLARES 
Quem tiver e quiser 
trocar dólares 
americanos hoje poderá 
faze-lo mas deverá 
pagar uma taxa de 
aproximadamente 20%.
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Aceito	
em todos os 

lugares, sejam 
turísticos ou não. 

Tanto cubanos como 
turistas podem 

usar. 
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Para saber o valor atualizado do peso cubano conversível 
(CUC) em relação as outras moedas:
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp

