
   

 
A OTLIS e a SIBS lançam solução pós-paga no cartão Lisboa VIVA 

 

 
Nova modalidade de pagamento do Cartão Lisboa VIVA permitirá viajar sem necessidade 

de efetuar carregamento prévio do título de transporte  
 

 
LISBOA, 29 de janeiro 2019 – A OTLIS e a SIBS lançam hoje a solução VIVA Go no Cartão Lisboa VIVA. 
Trata-se de uma nova forma de pagamento da mobilidade segundo um modelo pós-pago, que debita 
diretamente na conta bancária do titular o valor de cada viagem, apenas e quando efetuada.  
 
Os aderentes do serviço VIVA Go podem viajar sem necessidade de efetuarem um carregamento 
prévio do seu título de transporte, seja passe ou zapping, ou sem terem carregado um bilhete no ponto 
de venda. Basta ao titular de um cartão Lisboa VIVA dirigir-se a qualquer um dos cerca de 12 mil Caixas 
MULTIBANCO e ATM Express e efetuar a adesão automática, associando o seu cartão bancário ao 
cartão de transporte Lisboa VIVA. 
  
 
Num mesmo cartão Lisboa VIVA, poderá coexistir esta modalidade VIVA Go, para as viagens ocasionais, 
com os habituais passes ou zapping carregados, funcionando o VIVA Go como alternativa sempre que 
não existam outros contratos tarifários válidos no tempo e no espaço pretendido. Os sistemas dos 
operadores darão prioridade aos títulos de transporte destinados a uma utilização frequente, como os 
passes carregados e não à modalidade VIVA Go. 
 
Atualmente existem 2 milhões de cartões Lisboa VIVA em circulação que podem ser utilizados em 24 
operadores de transporte. A modalidade de pagamento VIVA Go poderá ser utilizada nos Operadores 
CARRIS, CP- Comboios de Portugal, Fertagus, Metropolitano de Lisboa, Metro Transportes do Sul 
Transtejo e Softlusa, podendo a médio prazo ser alargada aos restantes Operadores de Transporte. 
 
Com esta solução desenvolvida pela OTLIS e a SIBS, milhares de passageiros ocasionais vão poder 
aceder aos transportes públicos sem terem que se preocupar em adquirir previamente um título de 
transporte, poupando tempo e ganhando em comodidade, pagando à medida da utilização.  
 
 
Sobre a OTLIS: 
A OTLIS é um Agrupamento Complementar de Empresas, públicas e privadas, operadoras de transportes que presta serviços 
de interoperabilidade à bilhética sem contacto da mobilidade, através do desenvolvimento e gestão do Sistema VIVA. A OTLIS 
disponibiliza produtos, serviços e soluções tecnológicas partilhadas, a 27 operadores aderentes do sistema, na área 
metropolitana de Lisboa e noutras regiões de Portugal. 
O Sistema VIVA, operado pela OTLIS, é um ecossistema seguro, interoperável, aberto e flexível que permite a todos os 
operadores de transporte e mobilidade, a utilização comum de uma única família de cartões e suportes VIVA, assentes num 
único modelo de dados, numa API e arquitetura de segurança comuns e em serviços multipolares, conectados através de um 
sistema central de informação intermodal de alto nível, que capta e gere diariamente as transações dos sistemas aderentes. 
A OTLIS desenvolve produtos e canais eletrónicos de venda e pagamento, que oferece a todos os operadores de mobilidade, 
de que são exemplos, os serviços de venda de títulos de transporte através do ATM, do Portal VIVA, do cartão bancário Caixa 
VIVA e agora também do Kiosk VIVA.  



 

Com mais de 20 anos de atividade, a OTLIS cria valor, na base de soluções interoperáveis e inovadoras para as bilhéticas sem 
contacto da região de Lisboa e de outras regiões cobertas pelo Sistema VIVA, assegurando e promovendo conveniência e 
qualidade de vida para os cidadãos. 
São parte integrante da OTLIS, ACE, a Barraqueiro Transportes, S.A., a Companhia Carris de Ferro, S.A., a CP - Comboios de 
Portugal, E.P.E., o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., Rodoviária de Lisboa, S.A., a Transportes Sul do Tejo, S.A. e a 
Transtejo/Soflusa, S.A. 
 
Pode encontrar mais informação sobre a OTLIS em www.portalviva.pt. 
 

 
Sobre a SIBS: 
Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza serviços financeiros, modernos, fiáveis e seguros, 
designadamente na área dos pagamentos, a mais de 300 milhões de utilizadores, em várias geografias, processando 
anualmente mais de 3 mil milhões de transações. Para além de ser um dos principais processadores de pagamentos na 
Europa, a SIBS é uma referência nacional em Business Process Outsourcing e líder na Península Ibérica na produção e 
personalização de cartões. 
A SIBS cresceu como fintech, a inovar e tendo a tecnologia como seu driver. Reinventou formas de pagamento já existentes 
e criou o MB WAY, a app de pagamentos mais moderna e completa de Portugal, que permite fazer compras, transferências 
imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel. É igualmente a empresa responsável pela gestão das Redes ATM 
Express e MULTIBANCO, a maior e mais universal rede portuguesa de Caixas Automáticos, aos quais acrescentou dezenas de 
funcionalidades, muitas inéditas mundialmente. Em paralelo, a SIBS gere múltiplos canais de pagamentos digitais, dos 
Terminais de Pagamento Automático, aos meios online ou telemóveis. 
É ainda um player internacional de relevo, presente em diversos mercados, nomeadamente na Europa e África, destacando-
se a atividade na Polónia, onde detém a Paytel, um dos operadores de terminais de pagamento que mais tem dinamizando 
o mercado, e na Nigéria, onde as soluções SIBS operam em mais de 330 mil terminais que processam cerca de 2 mil milhões 
de transações. 
De forma empenhada, a SIBS prossegue, de forma constante, a sua missão de ser o parceiro de referência de entidades 
públicas e privadas, criando valor para a Sociedade, através do desenvolvimento e gestão de soluções de pagamento, 
processos e serviços conexos baseados em tecnologia que combinem segurança, conveniência e inovação, respeitando os 
bons princípios comportamentais e as condições de sustentabilidade. 
Pode encontrar mais informação sobre o Grupo SIBS em www.sibs.pt. 

 
 
 

http://www.portalviva.pt/
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