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A área da banca móvel e da banca online são
aquelas que irão ser objecto de melhoria nos
próximos 12 meses, de acordo com a maioria
das instituições bancárias inquiridas para um
estudo da IDC, patrocinado pela IBM. A con-
sultora revela a tendência de diminuição da
despesa da banca com as TI, entre os 16 ques-
tionados. Mas, mesmo assim, 67% das insti-
tuições pretendem aumentar o investimento
no desenvolvimento de soluções para smartp-
hones e em aplicações para tablets.
O estudo não confirma mas será normal que a
aposta na mobilidade se associe a iniciativas
de desmaterialização de pagamentos ou ao
suporte para os mesmos. Será uma das for-
mas para lidar com a diminuição do grau de
fidelização dos clientes, procurando uma es-

pecialização dos meios de contacto com o
cliente.
A desmaterialização dos meios de pagamento
deve também ser vista como uma oportunidade
para os bancos, segundo a visão do Fórum In-
terbancário para a Segurança Online, da Asso-
ciação Portuguesa de Bancos (APB). O grupo
de trabalho reconhece uma “apetência” por um
“crescente número de consumidores” em ade-
rir ao comércio electrónico, reforçada pela mo-
bilidade – “já nem se trata do 'onde' estamos
mas se estamos online ou offline”, diz.
A importância dos meios de pagamento – que
fecham o círculo do processo de compra – é
um dos factores que atrai novos agentes, in-
teressados nas receitas mas também na visi-
bilidade associada ao que se pode chamar de

“carteiras digitais”. Contudo, o Fórum alerta
para a complexidade nem sempre necessária,
adicionada a uma certa pulverização. “Esta
fragmentação no mercado está a gerar formas
e processos de pagamento, por vezes, desne-
cessariamente complicados”, considera o
grupo.
Este lembra como a banca portuguesa tem um
dos sistemas de pagamento “mais avançados
e competitivos do mundo”. E deverá continuar a
desempenhar nessa área um papel importante,
beneficiando de elementos “de confiança, tra-
dição e proximidade com os clientes”. 
“A banca pode ainda capitalizar no domínio
dos meios de pagamento se conseguir imple-
mentar uma solução incorporada na actual
oferta de serviços de ‘mobile banking’ que per-

Banca precisa de ter
reinvenção na agenda
A desmaterialização dos meios de pagamento deve ser uma oportunidade para a banca, defende a Associação
Portuguesa de Bancos. E na evolução para a Banca 2.0, os recursos de marketing e de análise de informação
parecem precisar de maior impulso.
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mita, de uma forma transparente e mono-
marca, a um cliente, consultar o saldo da sua
conta ao mesmo tempo que realiza um paga-
mento de um bem ou serviço no seu dispositivo
móvel”, considera o Fórum.

Experiência móvel e diferente
A banca móvel disponibiliza uma experiência
de utilização do dispositivo diferente daquela
de um computador. E por isso a forma como
são realizadas as operações bancárias tam-
bém terão de ser diferentes, alerta o grupo. Um
dos principais factores que contribuem para a
contratação de um produto bancário é “a ex-
perimentação”: isto é, o facto de o cliente ter
já uma relação com determinada instituição.
Na visão deste Fórum, a banca móvel “poderá
constituir uma ferramenta essencial para ini-
ciar ou concluir uma operação bancária”, con-
tando com a tendência para este canal se
tornar omnipresente. 
De acordo com as previsões da IDC até 2018,
a banca online e móvel tendem a tornar-se os
canais mais relevantes na fidelização de clien-
tes e funções transaccionais – nesta área o
Multibanco estará a par da banca móvel. Mas,
para o Fórum, as redes de balcões manterão
relevância nos dois âmbitos, mesmo com a
consolidação e hábitos da chamada geração Y
– muito orientada pela máxima “em qualquer
altura, lugar, tudo”.
Isto não liberta os bancos da necessidade de
suportarem a vontade de os clientes recorre-
rem aos canais digitais, interessados em “so-
luções cada vez mais inovadoras”. Por isso, o
grupo coloca na agenda da banca nacional a
reinvenção da experiência bancária online.
“Já não basta transpor as funcionalidades tra-
dicionais que oferecem os sistemas centrais
dos bancos e conferir-lhes uma roupagem com
uma interface de utilização mais agradável”,
sublinha o grupo de trabalho da associação.
Os desafios da banca nacional passam pela
“criação de valores, tais como a confiança, a
segurança e a satisfação relativas à utiliza-
ção dos serviços” e pela “oferta de funciona-
lidades e soluções por cliente”.

São elementos que reforçam o envolvimento
("engagement") com os clientes  e serão a
“chave para o sucesso na fidelização dos
clientes e na captação de novos”.

Bancos atentos ao omnicanal
Continuarão a existir clientes para os quais
os serviços de um “seu” gestor de conta –
com tratamento mais pessoal, humano e
personalizado, fiável – serão indispensáveis,
reforça o grupo. No entanto a experiência do
cliente assente numa “base multicanal tor-
nar-se-á cada vez mais frequente e natural”,
reconhece.
O estudo da IDC dá consistência à afirma-
ção: “os dados evidenciam ainda que a
maioria das organizações inquiridas (58%)
vão reforçar o investimento em soluções que
possibilitem a criação de uma visão inte-
grada dos seus clientes, assim como em so-
luções de análise de clientes (Customer
Analytics)”.
Também a equipa da APB salienta a impor-
tância destes sistemas de extracção de
dados capazes de analisar “a experiência
do cliente como um todo e [que] permita co-
nhecer a sua interacção com a instituição,
desde a actividade realizada no canal pre-
sencial à realizada nos canais digitais”.
Mais concretamente, deverá “integrar toda
a informação sobre o cliente, numa única
plataforma, para que todos os canais do
banco a executem de uma forma eficiente".
“Num mercado em que a satisfação dos
clientes é fundamental, essa informação

irá permitir disponibilizar uma oferta para
cada cliente, em particular, isto é que cada
cliente encontre no seu banco os serviços
que pretende, numa clara adequação entre
oferta e procura”, acredita o Fórum. Garan-
tir fluidez e naturalidade numa interacção
disponível desde qualquer lugar e a qual-
quer hora serão os desafios principais da
abordagem omnicanal.

Redes sociais e virais
Na preparação das instituições para a lógica
da Banca 2.0 haverá, segundo a equipa da
APB, dois factores particularmente impor-
tantes cuja combinação vai definir o cliente:
a actividade do mesmo nas redes sociais e o
fenómeno do “peer review”. Merecem aten-
ção prioritária, por resultarem em clientes
mais bem informados, com mais escolhas,
expectativas elevadas e comportamentos di-
vergentes, explica.
No contexto do segundo factor, muitos clien-
tes obtêm informação de outras fontes e por
vezes “nem consultam a informação dispo-
nibilizada” pelos bancos. O trabalho do con-
sultor financeiro torna-se mais exigente e
não lhe basta conhecer a oferta e o mercado.
Ao mesmo tempo que as redes sociais
podem servir para recolher informação
sobre índices de satisfação e prevenir
abandonos, têm um impacto que exige mo-
nitorização: “ao adquirir um produto finan-
ceiro, os clientes usam as redes sociais
para deixar feedback de todo o processo,
tanto nos seus espaços pessoais como nos

Û

O Fórum Interbancário para a Segurança Online considera que a banca
está a adaptar-se aos novos desafios. Mas reconhece como provável a ne-
cessidade de o sector ter mais colaboradores com conhecimentos e com-
petências. A formação de “parcerias com empresas tecnológicas que já
investiram e possuem os recursos necessários para converter ideias em so-
luções” pode ser uma solução a adoptar para enfrentar os desafios.
Um dos principais, segundo a IDC, é a escolha da plataforma de desen-
volvimento das plataformas de mobilidade.<

Sector pode ter necessidade de mais competências
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das próprias instituições”, revela o Fórum.
Essa “interacção comunicacional exige um
conhecimento especializado na gestão de co-
municação”, para evitar ou mitigar situações
nocivas para os bancos, geradas por opiniões
negativas. Apesar da importância dos fenó-
menos, o estudo da IDC revela que 50% das
instituições bancárias  ainda não possui pre-
sença nas redes sociais – apenas 25% já a
têm e 17% planeiam vir a implantar essas
ferramentas num prazo de 12 meses.
O mercado massificado “poderá estar em
vias de redução progressiva, devendo a
banca preparar-se para ser capaz de oferecer
soluções cada vez mais personalizadas e
para necessidades muito específicas”, avisa
o Fórum. A esta componente, e num contexto
de omnicanal, será importante associar as

ferramentas e abordagens de marketing
mais sofisticadas.
Este processo está atrasado na banca por-
tuguesa, considera a consultora. “A extrac-
ção de informações de clientes a partir de
fontes não estruturadas (e-mails, conversas
dos centros de contacto, blogues, etc.), a de-
tecção precoce de problemas relacionados
com a experiência do cliente, a detecção de
eventos significativos de clientes e a entrega
imediata de ofertas comerciais associadas
e a criação de serviços de valor agregado
para os clientes através dos diferentes ca-
nais são as áreas evidenciadas com menos
maturidade pela maioria das instituições
bancárias”, refere o estudo da IDC.
O marketing tende a ser a última função a
beneficiar directamente da automatização,

afirma. O problema decorre, em parte, da di-
ficuldade de o sector das TI corresponder às
necessidades: tem sido difícil suportar com
software os mecanismos e actividades mais
caprichosas do marketing.
Mas, mais ou menos associadas aos bancos
e empresas e apesar da oferta tecnológica,
também têm surgido obstáculos, conforme
se admite no estudo:
- o investimento necessário para a imple-
mentação destas soluções (63%);

- a dificuldade em medir o retorno do inves-
timento das mesmas (44%); ou

- a existência de estratégias corporativas
restritivas e conservadoras (referido por
cerca de 33%).

Contudo reconhece-se que a tecnologia pode
resolver muitas das lacunas.<

Û 333 mil milhões de transacções electrónicas em 2012
Os pagamentos electrónicos devem ter superado os 333 mil milhões de transações em todo o mundo no ano de
2012, revela o World Payments Report 2013 (disponível em www.worldpaymentsreport.com), publicado no final
de Setembro pela Capgemini e Royal Bank of Scotland Group (RBS).
O "forte crescimento" neste tipo de transações "non-cash", depois de um crescimento de 8,8% em 2011 e de 8,5%
no ano passado, mostra "a recuperação a duas velocidades da indústria dos pagamentos a nível mundial", segundo
as duas instituições.
O crescimento foi mais notório na Europa Central, Médio Oriente, África e países emergentes da Ásia, seguindo-
se depois a América Latina. Já os "mercados desenvolvidos da América do Norte, Europa e Ásia" registaram uma
taxa de crescimento reduzida, embora sejam os mercados "que continuam a representar mais de dois terços do
volume global das transações, com uma quota de 76,9%".
"Aproximamo-nos de uma média global de 47 transações/ano, realizadas por cada habitante do planeta", conta-
biliza Kevin Brown, responsável do RBS International Banking. "Nos mercados em desenvolvimento os paga-
mentos móveis estão a permitir que cada vez mais pessoas tenham a possibilidade de realizar transações
financeiras. Já nos mercados mais maduros, onde a inovação é mais centrada nos consumidores, os cartões pré-
pagos e as moedas virtuais têm vindo a ganhar maior preponderância”, diz.<

AV. DA REPÚBLICA, N.º 6, 7º ESQ. 1050-191 LISBOA   DIRECTOR EDITORIAL: PEDRO FONSECA pfonseca@computerworld.com.pt EDITOR: JOÃO PAULO NÓBREGA jnobrega@computerworld.com.pt
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A IDG (International Data Group) é o líder mundial em media, estudos de mercado e eventos na área das tecnologias de informação (TI). Fundada em 1964, a IDG possui mais de 12.000 funcionários em todo o mundo. As marcas IDG –
Computerworld, CIO, CFO World, CSO, ChannelWorld, InfoWorld, Macworld, PC World e TechWorld – atingem uma audiência de 270 milhões de consumidores de tecnologia em mais de 90 países, os quais representam 95% dos gastos
mundiais em TI. A rede global de media da IDG inclui mais de 460 websites e 200 publicações impressas, nos segmentos das tecnologias de negócio, de consumo, entretenimento digital e videojogos. Anualmente, a IDG produz mais de
700 eventos e conferências sobre as mais diversas áreas tecnológicas. Pode encontrar mais informações do grupo IDG em www.idg.com
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É indiscutível a transformação que nos últimos anos
ocorreu na relação entre as instituições financeiras e
os seus clientes. A diversificação e especialização de
serviços, a inovação tecnológica suportada na internet,
no 4G e na evolução dos equipamentos móveis, alte-
raram a forma como os clientes utilizam os serviços
bancários.
As instituições bancárias têm vindo a adaptar-se a
um ambiente globalizado, à inovação tecnológica e ao
maior empowerment dos clientes que, aliados à forte
concorrência do setor, determinam o planeamento, a
melhoria contínua de processos e a estratégia de todo
e qualquer banco. 

Relação banco - cliente: “anytime, anywhere, al-
ways with us”
Hoje os clientes querem aceder ao seu banco em qual-
quer lugar, a qualquer momento e a partir do disposi-
tivo que lhe seja mais conveniente. Exigem
simplicidade no processamento das operações, acesso
a mais informação, serviços direcionados às suas ne-
cessidades específicas e garantia de fiabilidade, de
confidencialidade e de segurança. 
Diversas projeções afirmam que, a partir de 2015, os
dispositivos móveis serão o principal meio de acesso
à web a nível mundial. Seguindo esta tendência, para
a maioria dos clientes, o principal ponto de contacto
com o seu banco passará a ser o seu smartphone ou
tablet. Acrescendo à conveniência e comodidade dos
clientes, esta tendência coloca aos bancos novos de-
safios e oportunidades para o negócio. Considerando
que os custos das transações online são mais baixos
que os de um posto de venda físico, o negócio e a re-
lação banco/cliente tenderá a ser virtual e mais fre-
quente.
Nesse sentido, as instituições bancárias pretendem
reforçar esta nova forma de relacionamento que lhes
permite, para além de maior eficácia pelo contacto
mais direto e personalizado com os clientes, reduzir
custos operacionais, promover maior frequência na
utilização dos serviços e obter mais informação em
tempo real sobre os clientes, o que lhes permitirá di-
ferenciar estratégias para os diferentes segmentos de
mercado, com menor time-to-market.

Conhecer o cliente e atuar de forma integrada em
múltiplos canais
Alicerçar uma estratégia focada na relação com o
cliente implica fazer uma gestão integrada de múlti-
plos canais de comunicação. Neste sentido, os novos
modelos de negócio vão envolver necessariamente
uma maior presença e atuação nas redes sociais. 
As instituições financeiras reconhecem o grande po-
tencial deste canal no seu relacionamento com os
clientes, tanto para divulgar serviços e conhecimen-
tos financeiros como para obter inputs, em tempo
real, sobre tendências e opiniões. Este conhecimento
contribui para alavancar ações e campanhas mais
focadas e direcionadas, assim como para lançar ofer-
tas personalizadas, com um time-to-market mais
curto e disponibilizadas aos clientes no seu disposi-
tivo móvel.

Gerar inteligência analítica através do processa-
mento de informação em tempo real 
A necessidade de gerir uma enorme diversidade e
quantidade de dados e de integrar diferentes fontes
de informação representa um forte desafio para o
setor financeiro. Através das novas tecnologias e so-
luções de Big Data, os bancos podem hoje gerir e
processar toda a informação do seu negócio em
tempo real. A gestão de Big Data permite a integra-
ção de ferramentas de armazenamento, processa-
mento e análise que garantem às instituições
financeiras maior inteligência analítica para a to-
mada de decisão. A centralização dos dados nos sis-
temas internos de CRM, potencia a concertação de
toda a informação relativa ao cliente. As instituições
financeiras podem assim aprofundar o conheci-
mento das necessidades e preferências dos seus
clientes para poderem maximizar o desempenho de
cada oferta, através da sua personalização.

Flexibilidade e agilidade para fazer evoluir o ne-
gócio sem constrangimentos 
Na procura da eficiência operacional e do equilíbrio
entre inovação e rentabilidade, as instituições ban-
cárias começam a apostar em soluções de cloud
computing para poderem dispor, com maior flexibi-

PUB

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO A TRANSFORMAR-SE

lidade, dos recursos de TI necessários à prossecu-
ção da sua estratégia de inovação sem terem de in-
vestir em infraestruturas. A utilização dos recursos
tecnológicos em forma de serviço e em modelo pay-
per-use proporciona otimização de custos e raciona-
lização de recursos, possibilitando um maior enfoque
na atividade core do negócio e não na gestão da in-
fraestrutura tecnológica. 

A PT lado a lado com as instituições financeiras,
em direção aos novos desafios
As instituições financeiras estão focadas em poten-
ciar uma experiência inovadora, dinâmica e perso-
nalizada aos seus clientes para criar com estes uma
relação única e preferencial.
A PT contribui para alavancar este potencial de ino-
vação, disponibilizando às instituições financeiras
uma oferta global que integra serviços e soluções de
TI/SI e de mobilidade, complementadas com serviços
que vão desde a consultoria tecnológica, processual
e estratégica até a soluções de BPO, passando pelo
desenvolvimento e integração aplicacional e serviços
geridos de outsourcing. 
As Soluções SmartCloudPT potenciam às instituições
financeiras elevada flexibilidade, escalabilidade, se-
gurança e sustentabilidade para desenvolverem e
inovarem os seus serviços com menores custos de
investimento e de gestão dos recursos tecnológicos. 

O Data Center da PT na Covilhã, sendo um dos
maiores a nível mundial, com elevados níveis de
disponibilidade, escalabilidade e segurança, ofe-
rece uma proposta de valor diferenciadora à escala
internacional. Os serviços de gestão cloud da PT
são reconhecidos com as certificações ISO/IEC
20000 e 27001. No que concerne à gestão de sis-
temas e aplicações, as certificações SAP da PT de-
monstram a sua capacidade na disponibilização
de soluções de excelência, resultantes das carac-
terísticas do modelo cloud, combinadas com o grau
de experiência da PT na administração de siste-
mas de informação. 

José Costa Ferreira – Gestão de Segmento e Consultoria Empresarial, Portugal Telecom

ptprime.pt

http://www.ptprime.pt/
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O número de trabalhadores portugueses com
actividade de muita mobilidade está na
ordem dos 2,8 milhões no país - são perto de
50% da população portuguesa activa, se-
gundo dados da analista IDC. Mas o número
de assinaturas de serviços de comunicação
em mobilidade ultrapassa os 16,6 milhões.
E o número de smartphones activos está nos
3,5 milhões.
É um universo particularmente atractivo
para as instituições financeiras e serviços
associados – como os da Visa, da Master-
card ou da Unicre, por exemplo. É grande o
potencial reconhecido às iniciativas “mo-
bile” na fidelização de clientes e atracção de
novos. Muitas das iniciativas são localiza-
ções de projectos internacionais, mas há ou-
tros com “sede” portuguesa.
A Unicre parece atenta à evolução do seg-
mento dos pagamentos e disponibilizou vá-
rios serviços baseados em novas ideias. A
instituição portuguesa disponibilizou o ser-
viço de gestão de cartões de crédito exclusi-
vos para compras online, chamado NetNet
Wallet. E estabeleceu também um acordo
com a PayPal para suportar os negócios on-
line dos seus clientes da solução Redunicre
E-Commerce, a qual passa por aceitar as fa-
cilidades de pagamento disponibilizadas
pelo fornecedor multinacional.
Outro serviço é o MOTO, uma solução de pa-
gamentos disponibilizada que permite a rea-
lização de compras e o pagamento de
serviços em regime não presencial, dando
continuidade a ordens de compra emitidas
por telefone ou por email. Procurando facili-
tar a integração de uma plataforma de pa-
gamentos nos negócios de eBusiness, esta
instituição oferece ainda o serviço Reduni-
cre@Payments que consiste, em termos prá-

Nova de Gaia e Sesimbra, já podem ser pagos
através do smartphone. Em parceria com a
Caixa Geral de Depósitos, Optimus, Maksu Ser-
vices e Vodafone, a empresa disponibiliza uma
aplicação móvel – eosParking (para Android e
iOS) – com funções de pagamento de parquí-
metro. Segundo a empresa, o sistema permite
pagar o estacionamento ou alargar o período
de ocupação. As contas são depois feitas con-
jugando o serviço com o cartão de crédito.
A PT estabeleceu outra parceria com a em-
presa de pagamentos móveis Powa, que vai
fornecer o seu sistema de pagamentos mó-
veis mPowa ao operador. O acordo prevê o lan-
çamento de serviços de pagamentos móveis
para as PME, em Portugal.
Também se antecipam acordos noutros mer-
cados, como Brasil e África, dado que os ser-
viços de pagamento mais globais procuram
localizar os seus novos serviços.
O director-geral da Visa, Sérgio Botelho, re-

Vários projectos evoluíram nos últimos 12 meses em Portugal, com instituições
financeiras e operadores de telecomunicações a ganharem algum protagonismo.

Projectos proliferam no último ano

ticos, “na disponibilização de um link per-
sonalizado, atribuído pela Unicre, que per-
mite a realização do pagamento com
qualquer cartão, via Internet, sem que seja
necessária qualquer adaptação técnica pelo
comerciante para a integração do serviço no
seu negócio (virtual ou sem site)”, explica
fonte da empresa.
Estão em evolução vários outros projectos
envolvendo outros tipos de empresas. Por
exemplo, a Portugal Telecom (PT) e a Card-
Mobili vão fazer a integração das tecnolo-
gias do operador e da plataforma de
fidelização de cartões e cupões virtuais da
empresa nacional, com a solução comercial
do operador para pagamentos móveis. Esta
evolução, explicou a PT, vem complementar
os serviços de pagamentos móveis de par-
químetros já existentes em Sintra, Coimbra,
Vieira do Minho e Águeda.
Também os parquímetros da Empark, em Vila
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vela a colaboração da operação europeia com
os bancos e parceiros (marcas de telemóveis
e operadores móveis) “no sentido de lançar
um piloto de pagamentos móveis em Portu-
gal no final de 2013”.
A estratégia da empresa passa por fazer evo-
luir os pagamentos sem contacto (NFC) para
um suporte em dispositivo móvel como os
smartphones, a curto prazo. “Actualmente,
existem mais de 2 milhões de cartões ‘con-
tactless’ em circulação em Portugal e 1000
terminais de pagamento", diz.
A expectativa "é que até ao final do ano o nú-
mero de terminais de pagamentos 'contac-
tless' atinja os 3 mil”, diz o executivo,
revelando que a empresa também está a im-
plantar um serviço de pagamentos online
chamado V.me, cujo principal factor de dife-
renciação é prometer uma maior segurança.
Lançado recentemente no Reino Unido, França
e Espanha, “naturalmente” que as atenções

da empresa estão voltadas para a evolução
nesses mercados. Sérgio Botelho diz ser
mesmo “prematuro” estimar uma data para
uma localização no mercado português.
A Visa tem ainda um programa para parcei-
ros, Ready Partner, o qual proporciona uma
matriz para a colaboração com a empresa,
envolvendo linhas de orientação e melhores
práticas sobre a utilização da sua rede. Um
dos objectivos do agente é que o programa
consiga englobar prestadores de serviços de
aceitação de pagamentos em pontos de venda
móveis (mPOS), os fabricantes de dispositi-
vos móveis com tecnologia NFC e os fornece-
dores de chips e de plataformas.
Durante 2013, a Mastercard actualizou o seu
serviço PayPass Wallet (denominado agora
MasterPass) e vai mais além da disponibili-
zação de facilidades de comunicação por tec-
nologias NFC em smartphones. Suporta
pagamentos usando códigos QR, cartões de

crédito tradicionais e outras formas de paga-
mentos.
“O MasterPass está neste momento disponí-
vel comercialmente nos EUA, Canadá, Aus-
trália e Reino Unido. A Itália, Espanha e
Bélgica serão os próximos mercados na Eu-
ropa. Noutros países como Portugal (e tam-
bém Irlanda, Polónia, Rússia e Alemanha) já
foi iniciado o processo de extensão da aceita-
ção em comerciantes para suportar o comér-
cio transfronteiriço”, revela Paulo Raposo,
director-geral da Mastercard em Portugal.
O responsável espera conseguir disponibilizar
carteiras digitais MasterPass para Portugal
“no início do próximo ano”. No país, durante
2012, o volume gasto em compras usando
cartões MasterCard e Maestro na Internet
cresceu 20% e o número de transacções pro-
cessadas online aumentou 26% em relação
ao ano anterior, de acordo com dados do pres-
tador de serviço.<
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Þ Gartner revê em baixa
projecções sobre NFC

Até 2017, o valor previsto para as transac-
ções suportadas por tecnologias de Near
Field Communications (NFC) sofreu uma
queda drástica – de 40%, para 4,7 mil mi-
lhões de dólares, em 2013 – nas projec-
ções feitas pela Gartner no ano passado. A
decisão está associada à adopção decep-
cionante da tecnologia em todos os mer-
cados durante 2012.
Alguns serviços de alto nível, como o Goo-
gle Wallet e o Isis, estão a ter dificuldades
em ganhar força, exemplifica a analista da
Gartner, Sandy Shen. Em 2013, as transac-
ções em NFC representarão apenas 2% do
total das operações de pagamento em mo-
bilidade, prevendo-se um crescimento

apenas para os 5% em 2017, segundo a
Gartner.
O valor das transacções sobre NFC ascen-
derá a cerca de 4,7 mil milhões de dólares
este ano, aumentando para cerca de 36 mil
milhões, em 2017. Nas previsões anterio-
res, a Gartner antecipava que o valor de
2017 deveria atingir cerca de 60 mil mi-
lhões de dólares.
A maior parte do valor dos pagamentos em
mobilidade virá esmagadoramente das
transferências de dinheiro, considera
Shen. Essa componente atingirá 71% de
um total de 235,4 milhões de dólares pre-
vistos para 2013.
As compras de mercadorias com smartp-

hones e tablets deverá ter um aumento de
21%. As compras de artigos em mobilidade
pode ser ainda maior se a experiência de
compra em dispositivos móveis se tornar
mais simples e mais fácil, aponta a Gartner.
As transferências de dinheiro têm tanto
peso, por haver serviços tão amplamente
disponíveis. Os custos de transacção tam-
bém são menores do que os dos serviços
bancários tradicionais.
Em 2017, as transferências serão res-
ponsáveis por quase 69% do total de pa-
gamentos móveis, prevê Shen. Os
pagamentos de contas estão a crescer
e devem chegar aos 5% do valor total
para 2017.<
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Os principais desafios nos pagamentos electró-
nicos estão relacionados com "a dimensão do
mercado e a oportunidade de criar uma solução
economicamente viável e sustentável, com um
modelo de negócio interessante para todos os in-
tervenientes", com "soluções colaborativas" que
permitam "não destruir valor" e "maximizar os
ganhos para todos", defende Helena Leite, CEO
da CardMobili.

Computerworld - Que resultados produziu o
projecto  MobiPag?
Helena Leite - O projeto MobiPag - Iniciativa Na-
cional para Pagamentos Móveis - foi um projeto
nacional de Investigação e Desenvolvimento tec-
nológico (I&D) idealizado com o objetivo de criar
uma solução tecnológica para pagamentos mó-
veis em Portugal, aberta e dinamizadora de novos
serviços e soluções para o mercado. 
O projeto foi realizado por um consórcio de cinco
empresas (a CardMobili, a PT Inovação, a Crea-
tive Systems, a Wintouch e a Multicert) e três uni-
versidades (Minho, Porto – Faculdade de
Engenharia e Lisboa – Instituto Superior Técnico),
com a coordenação e apoio do CEDT – Centro de
Excelência para a Desmaterialização de Transac-
ções.
Concretizando os resultados obtidos, destacaria
dois elementos:
- uma plataforma de pagamentos móveis cons-
tituída por um conjunto de componentes de
software que implementam o processamento
de transações de pagamento com equipamen-
tos móveis, utilizando tecnologia NFC;
- cenários de pagamento com telemóvel, produ-
tos e serviços móveis que implementam solu-
ções de pagamento por equipamento móvel, em
diferentes sectores de atividade, utilizando a
plataforma de pagamentos móveis, testados
através de um projecto-piloto em ambiente real
controlado.

e recebimento de cupões de desconto baseados
em regras de negócio pré-definidas, pagamento e
utilização de senhas de transporte. Muitas outras
ficaram de fora, como por exemplo a transferên-
cia de fundos entre pessoas, ou a transferência
de bilhetes de transportes entre pessoas, não por-
que a plataforma não o permita, mas porque, de
forma deliberada, quisemos confinar o piloto a um
universo reduzido e controlável de casos de uso.

CW - Que conclusões foi possível tirar sobre a
facilidade de utilização ou usabilidade neces-
sárias?
HL - O piloto realizado na Universidade do Minho
permitiu avaliar, em contexto muito próximo do
real, as diversas situações de pagamento previs-
tas no  MobiPag, desde pagamentos simples até
utilização de bilhetes em autocarros ou senhas na
cantina. 
Genericamente os resultados referentes à facili-
dade de utilização foram muito positivos. Após
uma breve explicação sobre o processo, todos os
participantes conseguiram realizar autonoma-
mente as diversas tarefas que lhes foram solici-
tadas nos diferentes cenários de pagamento,
tendo sido identificadas apenas algumas dificul-
dades em cenários mais complexos que envolviam
a utilização combinada de dinheiro e de talões de
desconto. 
Foi também possível constatar a capacidade do
MobiPag ser competitivo no que se refere à efi-
ciência. A cantina constituiu nesse aspeto um
teste fundamental pois há muito gente e uma
grande pressão para uma passagem muito rá-
pida pelas caixas. Embora não fosse possível ser
tão rápido como a solução atual - a simples en-
trega de uma senha em papel - as pessoas que
pagaram com a versão digital da senha no tele-
móvel conseguiram fazê-lo sem causar quaisquer
atrasos no constante fluxo de pessoas. A principal
dificuldade sentida refere-se à falta de práticas

CW - Em termos tecnológicos, o que foi possí-
vel desenvolver?
HL - Foi possível desenvolver uma plataforma para
pagamentos móveis, alicerçada em protocolos
simples e seguros (desenvolvidos no âmbito do
projeto), com várias características inovadoras - a
capacidade de assegurar a interoperabilidade
transversal entre operadoras, meios de paga-
mento e fornecedores de serviços de valor acres-
centado, a segurança "end-to-end", baseada no
Secure Element (SE) no cartão SIM da operadora
e que abrange todos os elementos da transação -
e depois usar essa mesma plataforma para de-
senvolver soluções de pagamento combinadas
com serviços de valor acrescentado, demonstra-
doras das capacidades da plataforma. 
O desenvolvimento de uma solução que permi-
tisse a criação de um mercado de aplicações para
telemóveis que utilizem a solução MobiPag, sem
que para tal seja necessário um conhecimento
profundo dos mecanismos de segurança envolvi-
dos, foi um dos objetivos a que nos propusemos e
que foi conseguido. 
Para o demonstrar, experimentámos algumas
destas aplicações durante o piloto demonstrador
que decorreu na Universidade do Minho: compra
de bilhetes de transporte e senhas de refeição, uti-
lização de senhas de refeição, pagamento de bens

Mas subsistem desafios que passam por haver maior colaboração entre agentes, em soluções
capazes de salvaguardar o valor e maximizar benefícios.

Mercado nacional "é bastante dinâmico"

Helena LeiteÛ
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estabelecidas na utilização deste meio de paga-
mento. Quando comparáramos, por exemplo, com
a utilização do Multibanco, é muito fácil esquecer
que o Multibanco levou anos a desenvolver nas
pessoas as práticas, as expectativas, a confiança
e as formas de integração que fazem com que hoje
a sua utilização seja natural e conveniente.

CW - Que grau de receptividade teve a plata-
forma no piloto? E qual é o nível de maturidade
do mercado?
HL - No final do piloto foi realizado na Universi-
dade do Minho um workshop de apresentação de
resultados que atraiu um elevado número de par-
ticipantes das principais instituições financeiras
e empresas de tecnologia com interesses nesta
área. Houve um enorme interesse no trabalho rea-
lizado e, independentemente dos resultados con-
cretos do projeto, julgo que ficou uma perceção
clara de reconhecimento do  MobiPag como sendo
a iniciativa que até hoje foi mais longe no sentido
de desenvolver uma plataforma abrangente e
capaz de combinar os interesses dos vários inter-
venientes no mercado.

CW - Que desafios é necessário suplantar? A
falta de normalização ou de um Trusted Third
Party Manager (TTPM)?
HL - Ao longo do tempo de desenvolvimento do
projeto a própria tecnologia (NFC) e a indústria
(standards, equipamentos) evoluiu constante-
mente pelo que houve sempre que lidar com de-
safios que foram, genericamente, de carácter
tecnológico - a comunicação bidirecional com o
NFC, a API de acesso ao cartão SIM (Open Mobile
API), implementada apenas em alguns modelos
de telemóvel disponíveis no mercado, os cartões
SIMs de nova geração – e que estão relacionados
com a não existência de standards consolidados. 
Apesar de existirem muitos pilotos e experiências
com NFC, a standardização da sua implementa-
ção ainda está longe de ser uma realidade, por-
tanto, do ponto de vista do mercado,
apontaríamos ainda a massificação do NFC nos
equipamentos móveis e também nos equipamen-
tos de aceitação de pagamentos nos pontos de
venda como um desafio a ultrapassar.

CW - Como poderá evoluir agora a herança do
MobiPag?
HL - A preocupação com o futuro do trabalho de-
senvolvido no âmbito do projeto – com caracte-
rísticas específicas de projeto de I&D, sem
ambição de levar um produto até à sua comer-
cialização – esteve sempre presente na equipa de
projeto que estabeleceu, com as principais enti-
dades que em Portugal podem levar ao mercado
uma solução de pagamentos móveis, uma forma
de colaboração e de acompanhamento perma-
nentes do projeto com vista a gerar o interesse e
a vontade para a sua posterior comercialização. 
O projeto foi formalmente acompanhado e acon-
selhado pela banca (incluindo SIBS), operadores
de telecomunicações e as marcas líderes na área
dos pagamentos (Visa e MasterCard) e é com
estas entidades que continuamos a estudar opor-
tunidades para a inclusão de parte ou da totali-

dade dos resultados do projeto em soluções co-
mercialmente viáveis. 

CW - Sendo líder de uma empresa com interes-
ses na área específica da desmaterialização de
pagamentos e afins (como os cartões de fideli-
zação), como está o mercado nacional nesta
área? Que desafios apresenta?
HL - O mercado nacional é bastante dinâmico e
assistimos (e somos parte) de um conjunto de ini-
ciativas nesta área que acreditamos constituirão
bons exemplos de soluções muito interessantes,
quer para consumidores – pela comodidade e
conveniência, quer para comerciantes – pelo po-
tencial de aumento de negócio que vão criar.
Quanto aos desafios penso que estes se relacio-
nam com a dimensão do mercado e a oportuni-
dade de criar uma solução economicamente viável
e sustentável, com um modelo de negócio inte-
ressante para todos os intervenientes. Daí que, e
pela dimensão do mercado nacional, creia que so-
luções colaborativas entre os diferentes players
sejam, em princípio, mais interessantes de forma
a não destruir valor mas antes a maximizar os ga-
nhos para todos.

CW - Que oportunidades e desafios podem sur-
gir em iniciativas de internacionalização de ne-
gócio nesta área, considerando a sua
experiência com a CardMobili e a experiência
dos membros do consórcio responsável pelo
projeto?
HL - As oportunidades são, fundamentalmente,
de exportação de tecnologia com a capacidade de
implementar de forma adaptada ao mercado local
(quer do ponto de vista do negócio quer da legis-
lação aplicável), viabilizando componentes da so-
lução com ligação a intervenientes locais parte do
ecossistema de pagamentos. No caso do Mobi-
Pag, a plataforma desenvolvida assegura esta
possibilidade.
Quanto a desafios, identifico um que me parece
relevante: a interoperabilidade entre soluções dis-
tintas, que é algo hoje perfeitamente conseguido
nos meios de pagamento mais utilizados, em par-
ticular os cartões, e que é fundamental para a uti-
lização generalizada das soluções.<

Û Mais de 
2 milhões
conhecem
tecnologias
“contactless”

Mais de 2 milhões de portugueses conhe-
cem a tecnologia "contactless", segundo
o estudo Basef Banca da Marktest, reve-
lado no final de Setembro. São, no total,
2,2 milhões (30%) dos bancarizados em
Portugal Continental com 15 e mais anos,
sendo que 13% com cartão de débito ou
crédito "possuem pelo menos um cartão
com esta tecnologia".
"Foi principalmente nos últimos quatro
meses que se registou um aumento mais
acentuado", refere a Marktest, "fruto das
divulgações e acções que as instituições
financeiras fizeram neste período".
Por banco, os clientes do BES são os que
"mais revelam conhecer a tecnologia"
(36%), contra 71% na CGD que a desco-
nhecem. No entanto, dos que têm cartão
"contactless", 51% são clientes da CGD e
40% do BES.<
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Bancos centrais com
Bitcoin debaixo de olho
Um estudo vê a moeda digital mais como um sistema de pagamento e os seus autores recomendam uma acção
leve sobre a iniciativa para salvaguardar o potencial de inovação. O BCE parece alinhar nesta abordagem.

A relação dos Bitcoins "com a economia real é ainda
limitada, os volumes transaccionados são baixos e
é também diminuto o seu nível de aceitação”, re-
velou o Banco de Portugal (BP) em declarações ao
Computerworld.
O BP considera não haver “qualquer normativo que
impeça os pagamentos com Bitcoin entre particu-
lares”, explicou Ricardo Polha, do Gabinete do Go-
vernador e dos Conselhos (GAB) - Gabinete de
Comunicação Institucional, por email.
A instituição não aceita as referências dadas sobre
o crescimento da emissão e aceitação da moeda
por “entidades não oficiais” e, basicamente, segue
recomendações do Banco Central Europeu (BCE).
Este, em Outubro do ano passado, emitiu um estudo
sobre a moeda digital onde declarava que os ban-
cos centrais deviam monitorizar a evolução do fe-
nómeno da moeda digital. 
Não obstante os “baixos” volumes de transacções,
“a realidade pode vir a alterar-se substancialmente
no futuro”, diz o Banco de Portugal, “consciente da
necessidade (...) de reconhecer e agir sobre os mo-
delos de pagamento de moeda virtual”.
Foi o que fez o ministério federal alemão das Fi-
nanças, quando aprovou em Agosto passado a uti-
lização da moeda em operações privadas. A
situação é diferente para as empresas: se quise-
rem usar Bitcoins em transacções comerciais, pre-
cisam de autorização da autoridade de supervisão
financeira federal (BaFin).
O Ministério alerta para as desvantagens da moeda
– sobretudo relacionadas com a sua instabilidade
– mas como o impacto da mesma é fraco, os riscos
também são limitados, e a entidade vai apenas vi-
giar a sua evolução. 
O Banco de Portugal tem maiores cautelas: “dado
não existir uma entidade central que garanta a irre-
vogabilidade e a definitividade das ordens de paga-
mento, a Bitcoin não pode ser considerada moeda

segura, visto que não há certeza da sua aceitação
como meio de pagamento”, diz Ricardo Polha.
Os utilizadores suportam todo o risco, alerta o res-
ponsável: a emissão da moeda “é feita por entida-
des não reguladas, nem supervisionadas, e,
portanto, não sujeitas a qualquer tipo de requisitos

prudenciais; e o sistema também não é sujeito a
qualquer tipo de actividade de superintendência”. 
Na abordagem do Banco de Portugal, a principal
desvantagem da Bitcoin “é o seu não reconheci-
mento como moeda com poder liberatório geral”.
Os seus detentores “não têm qualquer garantia de

Þ Como é “cunhada”
A Bitcoin é uma moeda digital cifrada composta por blocos de dados pro-
cessados. É gerada - ou “cunhada” - com o processamento de conjuntos
de dados, criando outra agregação de dados de transacção na rede "peer
to peer" (P2P) Bitcoin.
O sistema foi introduzido por Satoshi Nakamoto, de quem se sabe muito
pouco e muitos acreditam ser uma personagem inventada só para este
projecto.
Inicialmente, era possível fazer as operações de transacção adequada-
mente com um CPU mais básico e software cliente para a extracção dos
dados. Hoje, é necessário hardware mais potente, como processadores
gráficos ou unidades ASIC.
De acordo com o sistema concebido, apenas poderão ser produzidas 21
milhões de moedas. Esse patamar deve ser atingido em 2040.<
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poder trocar a Bitcoin por produtos ou pela presta-
ção de serviços”, explica, por falta de regulamen-
tação específica.
“Como a sua criação é descentralizada, não
existindo um ‘dono do sistema’, é difícil de-
finir a jurisdição ao abrigo da qual devem ser

estabelecidos procedimentos e regras apli-
cáveis ao modelo”, acrescenta. Mas em ter-
mos legais, lembra, os pagamentos mediante
outros meios além das notas e moedas está
dependente da aceitação pelos credores ou
beneficiários e das condições dos mesmos.

O BCE classifica a Bitcoin como uma moeda virtual
(Virtual Currency Scheme) do Tipo 3. Assenta num
modelo de pagamento de moeda virtual bidireccio-
nal, no qual os seus utilizadores podem adquiri-la
ou comprá-la com uma moeda legal. E, nesse en-
quadramento, é possível comprar bens e serviços

1 – Risco declarado
Como projecto, "a Bitcoin é uma experiência", ad-
vertiu Gavin Andresen, um dos empreendedores lí-
deres do projecto Bitcoin. "Tratem-na como se fosse
uma start-up de Internet promissora: talvez mude o
mundo, mas entendam que investir dinheiro ou
tempo em novas ideias é sempre arriscado".

2 – Se falhar, não há rede de segurança
A Bitcoin não é governada por nenhum órgão ofi-
cial, ao contrário das moedas oficiais. Isso impede
que esteja submetida a taxas de inflação e de
transferência nas compras internacionais. Mas
pode fazer falta ter uma entidade para controlar de-
preciações bruscas e e fatais.

3 – Açambarcamento pode levar a rebentamento
da bolha

Um estudo revela que 78% da moeda não está em
circulação, e está armazenada por pessoas com o
objectivo de gerir poupanças. Assim que alguma
destas pessoas decida converter as Bitcoin para
outra moeda, o valor da primeira colapsa e pode ter
sérias dificuldades em recuperar – a moeda digital
só tem valor se as pessoas estiverem dispostas a
aceitá-la.

4 – Bitcoin não assegura anonimato
As transacções de Bitcoin são conduzidas de forma
anónima, sem nomes ou monitorização feita por
bancos aos movimentos. Mas isso não significa que
não possam ser rastreados, especialmente nalguns
pagamentos fora da rede P2P.

5 – Questões jurídicas são nebulosas
A Electronic Frontier Foundation foi uma das pri-
meiras organizações a adoptar a moeda para rece-

ber doações. Mas parou de o fazer em Junho de
2011. Inverteu a decisão após dois anos de inves-
tigação sobre a Bitcoin, e a forma como ela se re-
laciona com a legislação à escala global.

6 – Há poucas garantias de os serviços de carteira
electrónica não desaparecerem com as moedas
O aviso está no Wiki da Bitcoin sobre o anonimato,
ao lado de um aviso a dizer: "usar por sua conta e
risco". E há muito pouca informação sobre essa
possibilidade online.

7 – Bitcoin também pode sofrer ataque DDoS
Assim como os sites bancários, os serviços de Bi-
tcoin são susceptíveis a ataques DDoS – como já
aconteceu.

8 – Gestão de passwords tem de ser cautelosa
Os utilizadores menos prevenidos podem esquecer-
se de que ao criarem uma nova carteira precisam
de enviar as somas existentes para novas contas,
com novas passwords. Não é tão fácil como muitos
poderiam supor. Os processos de recuperação de
carteiras podem recuperar as velhas carteiras e as
novas com respectivas passwords.

9 – Furtos significativos de moedas Bitcoin
Em Junho de 2011, um utilizador de moeda Bi-
tcoin afirmou terem-lhe sido subtraído 25 mil Bi-
tcoins, o equivalente a 375 mil dólares. É difícil
confirmar isto, mas não foi um incidente isolado.

10 – Muitas carteiras digitais não vão ser cifradas
Muitos na comunidade Bitcoin actual são bem versa-
dos em tecnologia, e optam por cifrar as suas cartei-
ras logo desde início. Mas com o incremento da
adopção haverá mais utilizadores menos cautelosos.<

Þ Dez focos de insegurança
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tanto em ambientes reais como virtuais.

A experiência do Linden
O estudo do BCE também aborda o Linden Dollar,
uma moeda virtual usada na comunidade virtual
Second Life. A moeda só pode ser usada dentro
desse universo, mas muitas transacções lá ocorri-
das têm ligações com o mundo “exterior”.
A moeda é supervisionada pela Linden Lab – a ges-
tora da plataforma –, que garante uma taxa está-
vel de equivalência com o dólar americano. As
capacidades de controlo da entidade gestora não
têm evitado vários problemas e a plataforma já foi
suspeita de suportar esquemas financeiros frau-
dulentos.
Um colapso de um banco virtual levou a entidade
a colocar mais restrições a essa actividade. Con-
tudo, persistem várias questões sobre relações de
propriedade, responsabilidade face a perdas, com-
pensações e incidentes de segurança.

Crescimento deve continuar
No relatório do BCE, este considera que o cresci-
mento das moedas virtuais vai continuar. E são vá-
rios os factores identificados.
Um deles é o aumento da utilização da Internet,
assim como do número de comunidades virtuais. O
crescimento do comércio electrónico - em particu-

lar de bens digitais – gera plataformas ideais para
os sistemas de moeda virtual.
Esta proporciona também um grau mais elevado
de anonimato (em comparação com outros instru-

mentos de pagamento electrónico), que beneficia o
seu incremento. Os menores custos de transacção
envolvidos também são um factor a considerar,
assim como a rapidez da concretização e liquidação
das operações – exigidas, em particular, nas co-
munidades virtuais.

Moeda como novo sistema de pagamentos
Os políticos devem tomar cuidado para não impor
restrições pesadas a uma plataforma inovadora
(Bitcoin) que pode transformar o comércio global,
dizem Jerry Brito e Andrea Castillo, do Mercatus Cen-
ter da George Mason University. Isso será impor-
tante à medida que a indústria da tecnologia lida
com os potenciais benefícios e riscos da Bitcoin.
Como ponto de partida, os investigadores sugerem
que a maneira correcta de avaliar a Bitcoin "não é
necessariamente como uma substituta para as
moedas tradicionais, mas sim como um novo sis-
tema de pagamentos". E reconhecem a existência
de "uma espécie de zona cinzenta legal".
"Isso acontece principalmente porque a Bitcoin não
cabe exactamente nas definições legais existentes
sobre moeda ou outros instrumentos financeiros e
instituições, o que torna difícil saber que leis se apli-
cam e como", escrevem.
Os investigadores reconhecem o mérito de a Bitcoin
sustentar a concretização, em grande escala, do
que nenhum outro sistema de pagamentos tem sido
capaz de fazer: proporcionar o intercâmbio directo e
fiável de moeda através de uma rede “peer-to-peer”
distribuída que mantém o controlo de débitos e cré-
ditos.
Também consideram que ausência de uma enti-
dade de governação para verificar e processar as
transacções pode fazer da Bitcoin uma plataforma
muito mais económica para os pagamentos glo-
bais. Isso habilita melhor a moeda para ser usada
em micropagamentos, facilitar o acesso ao capital
e para outras aplicações inovadoras.
"Por outro lado, a natureza descentralizada do Bi-
tcoin também apresenta oportunidades para o
crime", alertam. "As mesmas qualidades que fazem
da Bitcoin atraente como sistema de pagamento
também pode permitir aos utilizadores sonegar im-
postos, ‘lavar’ dinheiro e comercializar bens ilíci-
tos", sublinham.<

Þ Bolha de Abril
Em Abr i l  de  2013 houve for tes  osc i lações no valor  da Bi tco in ,  causadas
por  um af luxo  de novos compradores  que o  sof tware  da MT.  Gox ,  uma das
maiores  bo lsas ,  teve  d i f icu ldades  em supor tar.  O  número  de  pessoas  a
negociar  a  moeda na bo lsa baseada em Tóquio  at i rou  o  va lor  da moeda
para os  266 dólares .
Depois ,  esse valor  caiu para os 105 dólares,  com grandes atrasos na con-
cret ização de t ransacções -  a lém de ataques DDoS aos s istemas.  Outras
bo lsas  do  género  parece ram te r  g raus  var iados  de  p rob lemas ,  mui tas
vezes com dif iculdades em l idar  com um aumento de escala dos seus ser-
v iços ,  face ao interesse crescente .
Embora o  número de t ransacções tenha cont inuado a ser  muito  pequeno
em comparação  com as  t rad ic ionais  redes  f inance i ras ,  em apenas do is
dias (no in íc io  desse mês) ,  a  MT.  Gox ganhou 75 mil  novos ut i l i zadores.<

Atribuições do
Banco de Portugal
O Banco de Portugal (BP) deve promover "a promo-
ção do bom funcionamento dos sistemas de paga-
mentos", segundo a sua lei orgânica.
A instituição tem participado no projecto europeu
Single Euro Payments Area (SEPA ou, em português,
Área Única de Pagamentos em Euros), que "permite
aos particulares, empresas e organismos da Admi-
nistração Pública efectuar pagamentos em moeda
escritural" nos 28 Estados-Membros da União Euro-
peia e Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega e
Suíça", com uma única conta bancária localizada em
qualquer desses países, refere.
O BP também "incentiva a adopção de mecanismos
de prevenção e combate à fraude e a implementação
de soluções de pagamento inovadoras", como os
cartões "contactless", pagamentos pela Internet ou
telemóvel.
Em 2012, dados da instituição mostram que "a utili-
zação dos instrumentos de pagamento electrónicos
(transferências a crédito, débitos directos e cartões
de pagamento) continua a apresentar crescimentos
consideráveis, face a reduções expressivas na utili-
zação dos instrumentos de pagamento em suporte
papel (cheques e efeitos)".


