
 

                      

 

Novos cartões BioPVC já podem ser encomendados 

SIBS produz cartões em PVC Biodegradável 
 

Lisboa, 3 de setembro de 2019 – A SIBS acaba de lançar a produção de cartões em PVC 

Biodegradável, permitindo assim uma alternativa mais sustentável face ao PVC tradicional, 

reduzindo o impacto para o ambiente. A SIBS é a empresa líder na Península Ibérica na 

produção e personalização de cartões e ocupa agora um lugar na linha da frente também na 

produção de cartões biodegradáveis adequados a diferentes tipologias e níveis de segurança, 

incluindo os cartões bancários.  

 

Mantendo-se sempre na vanguarda da inovação e com a preocupação de responder às 

necessidades ambientais muito exigentes da atualidade, a SIBS procurou uma solução para 

produzir cartões mais ecológicos, garantindo as caraterísticas técnicas necessárias para a 

produção de cartões para diversas utilizações, como os que atualmente são entregues pela 

unidade de cartões da SIBS. 

 

Esta alternativa de produção de cartões, em PVC Biodegradável, está já disponível para 

encomenda, tendo sido já selecionada por clientes de diversos setores, hotelaria, desporto e 

bancário; a própria SIBS iniciou agora a produção dos seus cartões de visita neste novo material. 

 

“Há muito que sentíamos esta preocupação de ter alternativas mais ecológicas, sobretudo 

quando temos uma das maiores fábricas de produção e personalização de cartões da Península 

Ibérica, onde, naturalmente, o plástico constitui uma das principais matérias-primas”, refere 

Gonçalo Campos Alves, Diretor da Unidade de Produção e Personalização de Cartões da SIBS, 

acrescentando que “Este lançamento é, assim, mais uma concretização da missão da SIBS, em 

criar valor para a sociedade através do desenvolvimento e gestão de soluções baseadas em 

tecnologia que combine segurança, conveniência e inovação, respeitando as condições de 

sustentabilidade”. 

 

A inovação para a biodegradabilidade do cartão é conseguida através do sal que se encontra na 

composição do mesmo e que atua como um aditivo pró-degradante. É esta componente que 

permite que o processo de degradação do cartão se inicie assim que o material fica exposto a 

um ambiente fértil. A Biodegradabilidade do PVC utilizado na fabricação destes cartões foi 

testada de acordo com o método ASTM D5511, que determina a biodegradação anaeróbica de 

materiais plásticos. 

 

Os cartões biodegradáveis complementam assim a oferta da SIBS na produção e personalização 

de cartões com as mais diversas tecnologias e permitem consolidar a sua liderança neste 

segmento para o qual contribui com um volume anual superior a 12 milhões de cartões 

produzidos e 20 milhões personalizados.  

 



 

                      

 

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 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.com 


