
 
 

 
 

SIBS COM IMAGEM RENOVADA PARA UM 

NOVO CICLO DA ECONOMIA DIGITAL 
 

 

Lisboa, 26 de fevereiro de 2019 – A SIBS renova a sua imagem para assinalar um novo 

ciclo nos pagamentos e na economia digital liderado pelo lançamento do SIBS API 

Market, um novo serviço que reforça Portugal na vanguarda da evolução tecnológica 

em prol da Economia Digital e de uma sociedade mais cashless. Neste contexto a SIBS 

apresenta uma imagem mais moderna, dinâmica e sofisticada, que reflete o DNA da 

empresa, reforçando a sua assinatura Partner in Payments, que é indissociável do logo 

SIBS. 

 

Há mais de 35 anos a tornar a vida dos portugueses mais simples, a SIBS está a lançar um 

novo ciclo no sistema de pagamentos, adotando, em simultâneo, uma imagem consistente 

com o seu DNA de inovação, tecnologia e modernidade. A renovação da imagem traz 

sofisticação e reflete o espírito da SIBS, uma empresa que procura constantemente 

excelência, através de soluções tecnológicas inovadoras e integradas, que garantem uma 

relação de confiança com os seus clientes, parceiros e utilizadores. 

 

A nova imagem da SIBS reforça a assinatura Partner in Payments, que é indissociável da 

SIBS, refletindo para o mercado os valores da empresa: um elevado nível de excelência que, 

em conjunto com a sua integridade, geram confiança na sua capacidade de inovar. 

 

“A SIBS é uma empresa dinâmica, com uma eterna sede de inovação e que procura estar 

sempre um passo à frente das últimas tendências – esta imagem renovada é o reflexo disso. 

Queremos mostrar que estamos prontos para o futuro, que estamos a ajudar a construir”, 

refere Maria Antónia Saldanha, Diretora de Marca e Comunicação da SIBS. “A SIBS 

sempre foi capaz de dar provas da sua capacidade de mudança e inovação. Hoje em dia, 

mais do que nunca, são necessárias soluções dinâmicas que acompanhem o rápido 

desenvolvimento tecnológico, de forma a facilitar o dia-a-dia dos utilizadores, particulares ou 

empresariais, nacionais ou internacionais, sempre com a segurança e conveniência que estes 

exigem”, acrescenta.  

 

A imagem renovada da SIBS evidencia a evolução e crescimento de uma empresa que 

disponibiliza soluções modernas, fiáveis e seguras a mais de 300 milhões de utilizadores, em 

diversas geografias, sendo responsável pelo processando anual de mais de 3 mil milhões de 

transações. Crescer em Portugal e no estrangeiro é um objetivo central da SIBS. Enquanto 

empresa inovadora e profundamente tecnológica, a SIBS quer continuar a contribuir para a 

simplificação e criação de novos processos e serviços financeiros não só ao nível nacional, 

como também além-fronteiras. 

 

 



   

 

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 a SIBS em www.sibs.pt. 

 

http://www.sibs.pt/

