LANÇAMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE INCLUSÃO FINANCEIRA 2017-2022
COMUNICADO À IMPRENSA

Dili, 8 de Setembro 2017

O Banco Central de Timor-Leste lançou hoje a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2017-2022. A
estratégia constitui um roteiro abrangente para desenvolver um setor financeiro mais robusto, inovador e
mais inclusivo em Timor-Leste.
Inclusão Financeira é o fornecimento, a custo acessível, de serviços financeiros primários a todos os
segmentos da sociedade. A inclusão financeira proporcionará aos timorenses maiores possibilidades de
aumentar suas poupanças e gerir riscos financeiros, dando-lhes a oportunidade de alcançar objetivos de
longo prazo, tais como a educação dos filhos e poupanças para a reforma.
A estratégia estabelece planos nacionais de ação para os próximos cinco anos nas principais áreas de
desenvolvimento do setor financeiro: acesso aos serviços financeiros, serviços financeiros especializados
a custo acessível, capacitação e infraestrutura de apoio, literacia financeira e proteção ao consumidor.
A estratégia também inclui planos de ações com foco específico nas mulheres, para aumentar o seu
acesso a serviços financeiros de qualidade e a custos reduzidos, e criar um ambiente favorável à
promoção da inclusão financeira das mulheres.
O documento é resultado da análise da situação atual de inclusão financeira (consolidado no Relatório de
Inclusão Financiera 2016, disponível em https://www.bancocentral.tl/pt/go/financial-inclusion-report2016), em metas e objetivos definidos para o desenvolvimento do setor financeiro, consulta das partes
interessadas, e uma avaliação comparativa das melhores práticas internacionais.
As partes interessadas contribuiram ativamente para o desenvolvimento da estratégia e serão essenciais
para a sua implementação.
A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira é um apelo à concentração e alinhamento de esforços para
que o setor financeiro de Timor-Leste alcance seu objetivo de desenvolvimento sustentável e inclusivo.
O Banco Central de Timor-Leste agradece as partes interessadas pela colaboração; a UNDP por fornecer
apoio técnico durante todo o projeto; a Alliance for Financial Inclusion (AFI) por oferecer a consultoria
para finalização da estratégia; e ao Reserve Bank of Fiji (Banco Central de Fiji) por realizar a revisão por
pares (peer review) do documento.
A estratégia está disponível no site do Banco Central https://www.bancocentral.tl
Comentários e questões podem ser encaminhados para: info@bancocentral.tl
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