COMUNICADO DE IMPRENSA
Banco Central dá início à implementação do Switch Nacional
Hoje, 5 de maio de 2017, o Governador do Banco Central de Timor-Leste, Sr. Abraão de
Vasconselos, presidiu hoje a uma cerimónia que marca o início da fase de implementação do
projeto do Switch Nacional. O Switch Nacional irá interligar as funcionalidades de Caixas
Automáticos (ATM), Pontos de Venda (POS) e Banca Móvel, dos cinco bancos licenciados a
operar em Timor-Leste.
No seguimento de um concurso internacional, o Banco Central selecionou a SIBS Internacional,
empresa responsável pelo desenvolvimento da rede de pagamentos Multibanco em Portugal,
como fornecedora do novo sistema de Timor-Leste. A cerimónia de hoje contou com
representantes da SIBS International.
A primeira fase do projeto do Switch Nacional permitirá aos titulares de cartões de débito
emitidos por bancos em Timor-Leste (ou cartões VISA emitidos por bancos estrangeiros) a
utilização de Caixas Automáticos ou dispositivos POS em Timor-Leste, para efetuar
levantamentos de numerário ou realizar pagamentos de bens e serviços. O sistema irá ainda
permitir a utilização de cartões de crédito assim que estes sejam emitidos por bancos locais.
O Switch Nacional irá estar, igualmente, integrado com as três redes de comunicações móveis,
de forma a permitir a oferta de uma série de serviços de pagamento através de smartphones,
incluindo o carregamento de pulsa, consulta de movimentos, e a possibilidade de efetuar
pagamentos, através do telefone, a pessoas e estabelecimentos comerciais.
O Banco Central iniciou um processo de diálogo com o Governo no sentido de desenvolver
aplicações para o Switch Nacional, que permitam o pagamento, pelos cidadãos, de impostos,
taxas, direitos aduaneiros e outras taxas e encargos governamentais. O objetivo é o de permitir
que os cidadãos possam liquidar as suas obrigações fiscais, bem como outras taxas e
encargos, sem necessidade de se deslocarem ao banco.
Espera-se que estes desenvolvimentos venham a dotar Timor-Leste com um dos mais
modernos sistemas de pagamento do Mundo, tal colocará à disposição do Banco Central, o
qual tem a responsabilidade legal de promover o desenvolvimento económico nacional,
tecnologia que irá permitir que os cidadãos Timorenses em todo o país tenham acesso a
avançados serviços bancários e de pagamentos, e assim, fomentar a inclusão financeira e o
desenvolvimento económico.
[Fim]
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