
 
 

 
 

Infraestrutura universal e transversal inovadora na Europa 

 

SIBS API MARKET MARCA NOVO CICLO 

NOS PAGAMENTOS 
 

Lisboa, 26 de fevereiro de 2019 – A SIBS lança hoje o SIBS API Market, a primeira 

plataforma nacional de Open API que agrega 18 entidades financeiras de referência e 

permitirá impulsionar o ecossistema de pagamentos e serviços financeiros. Portugal é 

assim o primeiro país da Europa a ter uma infraestrutura única de API de acesso a 95% 

das contas bancárias, cumprindo a visão da Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2). 

 

A partir de hoje, num ambiente de sandbox1, qualquer PSP2 pode testar as ligações à 

infraestrutura e às API portuguesas definidas pela diretiva PSD2, de 1) Consulta de saldos e 

movimentos, 2) Iniciação de Pagamentos e 3) Consulta da disponibilidade de fundos. A 

disponibilização da plataforma antecipa os prazos constantes da legislação e foi possível 

graças à participação de 18 entidades de referência em Portugal que já aderiram à 

infraestrutura. 

 

Para além da universalidade da plataforma, que agrega 95% das contas bancárias nacionais, 

o SIBS API Market tem 3 fatores distintivos que o destacam entre os seus pares europeus: 

1) assenta num único standard, 2) é disponibilizado através de uma única ligação numa 

plataforma tecnológica com os mais elevados padrões de alta disponibilidade e resiliência, e 

3) é assistido por uma equipa única e especializada a prestar todo o apoio no acesso e 

utilização da infraestrutura.  

 

A plataforma de Open API da SIBS dá oportunidade ao desenvolvimento de serviços 

inovadores e modelos de negócio de valor acrescentado, tirando partido do contexto 

impulsionado pela nova Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) e acompanhando a atual 

evolução do mercado dos pagamentos, altamente dinâmico e competitivo. A plataforma será 

igualmente um hub de atração de startups e fintechs que queiram colaborar com as atuais 

entidades financeiras, cujas API estão disponíveis, e prestar novos serviços e soluções no 

mercado nacional, e todas as entidades que neste novo paradigma de prestação de serviços 

e colaboração, pretendam expor as suas próprias API3 

 

O SIBS API Market vem destacar Portugal entre os seus pares europeus, contribuindo para 

que o país continue na vanguarda da evolução tecnológica em prol da Economia Digital e de 

uma sociedade mais cashless.  

                                           
1 Sandbox – O ambiente da plataforma de API (SIBS API Market) em que qualquer entidade, incumbente ou fintech, se pode 
registar para fazer os testes de consultas às API disponíveis. Os dados são de teste preparados para o ambiente sandbox. 
2 PSP – Prestador de Serviços de Pagamento ou, em inglês, TPP – Third Payment Provider. 
3 Application Programming Interface. 
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“Este dia marca um novo ciclo na história dos pagamentos e dos serviços financeiros em 

Portugal. O desenvolvimento do SIBS API Market foi um grande desafio, mas acima de tudo 

uma oportunidade. Demonstrámos uma vez mais que somos pioneiros, através do 

lançamento de uma plataforma absolutamente fundamental para o país, que contribuirá para 

que Portugal continue a ser reconhecido como um país de vanguarda em evolução 

tecnológica promotor da economia digital e de uma sociedade mais cashless”, sublinha 

Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS. “Tal como fez há 35 anos com o lançamento do 

MULTIBANCO, a SIBS lança um novo ciclo da tecnologia financeira, que vai mudar para 

sempre a forma como os clientes lidam com os pagamentos e como interagem com os 

serviços financeiros”, conclui.  

 

É mais uma infraestrutura disponibilizada com o selo de confiança e segurança da SIBS, uma 

vez que incorpora a monitorização e deteção de fraude da solução PAYWATCH, que 

posicionou o sistema de pagamentos nacional como um dos mais seguros, com níveis de 

segurança quatro vezes superiores à média da Europa. 

 

A SIBS inicia, assim, um novo ciclo na história do sistema de pagamentos nacional, 

assinalando o momento com a apresentação de uma imagem mais moderna, dinâmica e 

sofisticada, que reflete o ADN e os valores da SIBS: excelência integridade, confiança e 

inovação. 

 

 

 

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 referencia 
em soluções e serviços de Segurança e Anti-Fraude 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, onde as soluções 
SIBS operam em mais de 330 mil terminais que processam cerca de 2 mil milhões de transações destacando-se a atividade na 
Polónia, onde detém a Paytel, um dos operadores de terminais de pagamento que mais tem dinamizando o mercado 

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/

