EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO SIBS DESTACADAS EM 2019
11 distinções só no último ano
Lisboa, 10 de dezembro de 2019 – Diversos serviços e soluções SIBS foram
galardoados, em 2019, por 7 entidades distintas, num total de 11 prémios,
comprovando assim a excelência e a inovação dos seus serviços. Os diversos
reconhecimentos culminaram ontem na cerimónia de entrega dos “Portugal Digital
Awards” com a distinção da CEO da empresa, Madalena Cascais Tomé, como “Best
Digital Leader” e o SIBS API Market com o Prémio “Best Digital Platform”. O SIBS
Analytics e a Plataforma Câmara de Penhoras receberam ainda uma menção honrosa
nas categorias “Best Digital Strategic Tools” e “Best Digital Operational Process”,
respetivamente.
Ao longo do ano, várias outras distinções foram atribuídas à SIBS, nomeadamente ao
serviço MB WAY que foi o serviço da empresa mais galardoado em diferentes categorias,
por diversas entidades: “Melhor Projeto de Transformação Digital”, pelos Prémios ACEPI
Navegantes XXI, “Best Use of Technology” nos Iberian Festival Awards, o prémio
“Internet” em “Os melhores do Portugal Tecnológico 2019” e o melhor do “Ecommerce”, pelos Marketeer Awards 2019. O MB WAY foi ainda distinguido pelo 4.º ano
consecutivo pelos leitores da revista PC Guia como a “Melhor App Nacional”.
Também o Projeto de Transformação Digital da SIBS, iniciado em 2015, foi
pelos IRG Awards, promovidos pela consultora Delloite, como o “Melhor
Transformação Digital 2019”, pela sua abrangência e resultados alcançados
SIBS numa empresa mais moderna, inovadora e ágil, nos processos
infraestrutura tecnológica.
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Além da menção honrosa obtida ontem, o serviço de Business Intelligence lançado pela
SIBS em maio deste ano - o SIBS Analytics – foi ainda distinguido este ano pelos prémios
ACEPI Navegantes XXI, na categoria “Melhor Site/ App Indústria & Serviços”.
“Num mercado altamente dinâmico e competitivo como aquele em que a SIBS atua, 11
distinções de relevo num só ano é merecedor de destaque da importância e relevo dos
serviços financeiros, modernos fiáveis e seguros que a empresa presta a mais de 300
milhões de utilizadores, em várias geografias”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da
SIBS, acrescentando que “Estas distinções são o resultado do esforço e dedicação diários
de toda uma equipa em desenvolver serviços de excelência que vão de encontro às
necessidades dos nossos clientes e parceiros”.
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Em 2020 a SIBS vai continuar a trabalhar para oferecer os melhores serviços e soluções
que contribuam de forma efetiva para uma economia digital, facilitando o dia a dia dos
portugueses, particulares e empresas.
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, o serviço de pagamentos mobile mais moderno e completo
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.com.
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