Terminais electr�icos "multicaixas" respondem �procura no Kilamba

<p style="text-align: justify;"><img src="images/multicaixas.png" width="250" height="149"
alt="multicaixas" style="margin-left: 5px; margin-bottom: 5px; float: right;" />Quem
ainda�relembra da�centralidade�do Kilamba h�erca de tr��anos, altura�em que come�u a
ser massivamente�habitada, tem em mem�ia�uma cidade a precisar de servi�s e op�es,
sobretudo para�o acesso � institui�es.�Demoravam chegar as ag�cias banc�ias, por
exemplo,�e quem foi viver bem antes�de 2012, recomendava: preparem-se que aqui falta
tudo ou�tudo est�bem longe daqui.</p>
<p style="text-align: justify;">A verdade �que o
cen�io,�actualmente �bem melhor.�No que diz respeito �oferta�de caixas electr�icas,
vulgo�multicaixa, a �nica existente�no Banco de Com�cio e Ind�sutria (BCI) anexo
�administra�o da cidade j�foi superada.�A entrada da cidade, junto do�hipermercado Kero,
est�um�carro m�el do Banco de Poupan� e Cr�ito (BPC) como�sinal da chegada da
banca.</p> <p style="text-align: justify;">Depois disso, o Banco Privado Atl�tico (BPA),
localizado no interior de uma das�unidades comerciais, tamb��fixou dois aparelhos.
H�ainda�mais um aparelho m�el nesse�local. Era uma reconhecida alufada de ar fresco. O
Keve instalou, tamb�, outras duas�caixas autom�icas, no edif��cio anexo �Conservat�ia
do�Registo Autom�el.�</p> <p style="text-align: justify;">O �ltimo a
proporcionar�"multicaixas", h�semanas, foi�o Banco Angolano de Investimentos (BAI).
Colocou com a sua�mais recente ag�cia, instalada�no Bloco F, nas proximidades�da
administra�o, tr� multicaixas, os quais dia e noite piscam um verde de esperan� que�disp�
dinheiro e sistema para�pagamento de outros servi�s.�Antes desse, foi o Banco Internacional
de Cr�ito (BIC), localizado no bloco Q, a trazer duas�novas caixas para a cidade.�A ronda
por procura de servi�s�financeiros na centralidade levounos a apurar que uma outra que
se�encontrava no bloco T foi retirada�por problemas de seguran�.�Os moradores avan�ram
que�esta caixa autom�ica tamb��era muito pol�ica, uma vez que�s�tinha notas de cinco
mil, na�maior parte das vezes.�Falta de dinheiro preocupa�A falta de dinheiro nos multicaixa
(ATM) nas v�ias ag�cias�banc�ias deixa apreensivos os�utilizadores, que as vezes
deslocam-se para pontos distantes�da resid�cia para realizar opera�es de pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">No �ltimo fim-de-semana, a�nossa reportagem apurou que
as�caixas da cidade n� suportaram a procura e at�as 21 horas�de s�ado n� havia
dinheiro.�Alguns moradores �idos�por encontrar dinheiro reclamavam que esta situa�o
�onstante e repetidas vezes�d�-se com este cen�io ou o�de enchentes enormes.�Nesse
sentido, o estudante�M�cio Const�cio, 25 anos,�disse que foi a busca de dinheiro�e tamb�
pagar o servi� de�televis�. Pagou, mas n� levantou e mostrou-se aborrecido.�Para ele, as
caixas electr�icas deviam ser alternativas,�enquanto os bancos n� abrem�as ag�cias.
Disse, que por�exemplo, no Kilamba faltam�bancos como BFA, Sol, Millennium, justificando
estes por�tratar-se de institui�es que �emelhan� do BIC, BAI e BPC t� uma carteira de
clientes�elevada e deviam acompanhar�a movimenta�o das fam�ias,�muitas delas suas
clientes.�</p> <p style="text-align: justify;">Contas feitas, o Kllamba possui, actualmente, 11
multicaixas instalados, que ainda assim�n� d� cobertura a procura.�Recentemente,
constatou-se, por�exemplo, que a Zona do Lar do�Patriota possui 27 multicaixas�de 16
bancos instalados.</p> <p style="text-align: justify;">Atendendo � estrat�ias�adoptadas pelo
Banco Nacional de Angola (BNA), por via�da Empresa Interbanc�ia de�Servi�s (EMIS), fica
claro ser�grande o desafio com a promo�o deste mecanismo de pagamento de servi�s. Os
bancos�que constituem a Em� t��grandes margens de crescimento nesse
segmento.�Ondjiva com 16 multicaixas�Uma recente reportagem da�Angop, na v�pera das
festividades de Natal e ano novo, constatou que das 15 depend�cias�banc�ias existentes na
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prov�cia do Cunene, apenas nove possuem balc�s de atendimento�na cidade de Ondjiva.�A
Angop apurou tamb� que�dos 16 aparelhos de multicaixa�existentes na cidade de
Ondjiva,�na altura, apenas sete estavam�operacionais, os restantes inoperantes por raz�s
t�nicas, uma�situa�o que provocava acumula�o de cidad�s nos bancos, sobretudo face
��oca festiva.�</p> <p style="text-align: justify;">Em declara�o �Angop, a�funcion�ia
p�blica Maria de�F�ima Mutango disse que para�levantar dinheiro, as pessoas�eram
obrigadas a ficar longas�horas nas filas, devido ao reduzido n�mero de institui�es banc�ias
em funcionamento.�"H�poucos bancos a funcionar, por isso, os que existem n��t�
capacidade de dar resposta �norme procura", explicou, referindo que a procura de
dinheiro�aumentou nos �ltimos dias, isso</p> <p style="text-align: justify;">em Dezembro,
visto que os funcion�ios p�blicos e privados disp�m�de mais dinheiro com o
pagamento�dos ordenados dos dois �ltimos�meses e o d�imo terceiro.�Por seu turno, o
empres�io�Ant�io Sebasti� afirmou que�as longas filas repetem-se todos�os dias porque
as pessoas querem levantar valores acima dos�4o mil kwanzas permitido diariamente nos
multicaixas.�As opera�es por via dos�multicaixas n� descontam�taxas nem comiss�s aos
titulares dos cartt�s, sendo por�via disso um instrumento banc�io de grande valia.</p> <p
style="text-align: justify;">�</p> <p style="text-align: justify;">Fonte: Economia & Finan�s, 26
de Fevereiro de 2016</p>
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