
 

 

ISEG associa-se à SIBS, através do serviço SIBS Analytics, para 

analisar impacto económico e social da crise COVID-19 em 

Portugal 

 

- Serão desenvolvidos estudos detalhados sobre as transações eletrónicas efetuadas 

em Portugal e a sua relevância para a economia – 

 

Lisboa, 18 de maio de 2020 – A SIBS e o ISEG acabam de estabelecer uma parceria, 

no âmbito do SIBS Analytics, o serviço de Business Intelligence da SIBS, com o 

objetivo de analisar e avaliar o real impacto económico e social da pandemia da 

COVID-19, tendo por base informação relevante sobre os comportamentos de 

consumo em Portugal desde o aparecimento do primeiro caso. Entre outros modelos 

de colaboração, prevê-se medir os efeitos das medidas implementadas e a 

implementar pelo Governo para o relançamento da economia, abordando temas 

como as alterações nos padrões de consumo e de investimento, digitalização dos 

meios de pagamento, a informalidade da economia nacional e o uso de tecnologias 

de informação pelos portugueses. 

 

Com esta colaboração, que será mantida de forma continuada, o ISEG reforça a sua 
capacidade de investigação, através de dados disponibilizados pela SIBS, agregados e 
despersonalizados, sobre operações de pagamentos eletrónicos e de numerário 
realizadas em Portugal nas últimas semanas, assim como do histórico de meses e anos 
anteriores para uma análise comparativa e mais profunda.  

 

Por seu turno, o ISEG contribui para esta parceria com o know-how científico,  analítico 
e econométrico, através da criação de relatórios e artigos académicos com os resultados 
da respetiva investigação sobre os dados fornecidos no âmbito do SIBS Analytics.  

 

No contexto atual da COVID-19, serão produzidos artigos académicos sobre o potencial 
impacto e evolução de indicadores e modelos económicos caracterizadores da economia 
em Portugal, em função da presente crise, assim como os efeitos das medidas 
implementadas e a implementar pelo Governo.  

 

Por outro lado, num sentido mais lato, é objetivo das duas entidades definir um Índice 
macroeconómico SIBS-ISEG, e contribuir para a projeção de indicadores e modelos 
económicos universais, como o Consumo Interno Bruto, e para apoiar a projeção de 
tendências e ciclos económicos. 

 

“O SIBS Analytics, serviço inovador de Business Intelligence, proporciona o acesso a mais 

de mil milhões de indicadores sobre o consumo em Portugal, permitindo uma visão 360º, 

para suportar a formulação de estudos concretos e assertivos, com conclusões válidas 

sobre esta época difícil que estamos a viver e que ajudem as empresas e o Governo a 



 

 

tomarem decisões estruturais que protejam toda a população e a economia nacional”, 

sublinha Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, acrescentando que “esta parceria 

reforça o posicionamento da SIBS como uma entidade parceira de referência para a área 

de data insights das instituições em Portugal.” 

 

“O ISEG, com o seu reconhecido know how analítico e econométrico, que coloca ao 

serviço da sociedade, não está alheio ao atual contexto pandémico e suas repurcursões 

no país. Com vista a contribuir para a melhor caracterização do estado da economia e  

apoiar a tomada de decisões mais informadas, o ISEG associa-se à SIBS para, com novos 

dados, poder  avaliar o impacto económico e social desta crise”, refere Clara Raposo, 

Presidente do ISEG, que acrescenta: “Esta parceria permitirá ao ISEG reforçar o seu 

posicionamento como entidade de referência na área de investigação económica e 

empresarial.” 

 

Com este serviço de Business Intelligence, as estatísticas SIBS estão disponíveis para 
estudos académicos ou para suporte à formulação de decisões de negócio empresariais. 

 

 

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, o serviço nacional de pagamentos móveis mais moderno, 
completo e com mais utilizadores em 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.  

 

Sobre o ISEG  
O ISEG - Lisbon School of Economics & Management é a primeira escola de Economia e Gestão de Portigal, 
fundado em 1911. Integra a Universidade de Lisboa, a maior universidade portuguesa e a melhor 

http://www.sibs.com/


 

 

posicionada nos rankings académicos internacionais. É acreditada pela agência internacional de 
acreditação de business schools AACSB.  
 
O ISEG tem cerca de 4500 alunos, incluindo 20% estrangeiros, distribuídos por 7 licenciaturas, 17 
mestrados e 8 programas de doutoramento. Conta com mais de 200 docentes, a esmagadora maioria dois 
quais doutorados nas melhores escolas internacionais e lidera a produção científica nacional em 
economia, gestão e matemática aplicada à economia e à gestão.  
 
A formação no ISEG alia uma forte solidez de bases analíticas e quantitativas com uma preocupação 
profunda com o impacto social das decisões tomadas pelas mais diversas organizações. É assim que, no 
ISEG, se formam pessoas completas, cujo “lado B” é respeitado e até invocado para que surjam as 
soluções mais criativas para os problemas que todos os dias professores e futuros profissionais resolvem 
e sonham resolver. 
 
O ISEG tem a maior e mais distinta rede de alumni em Portugal, nas áreas da Economia e da Gestão, na 
qual conta com uma enorme diversidade de perfis: desde o setor público ao setor privado, do sistema 
financeiro ao setor agrícola, passando por... todos os outros! Uma escola de causas e de debate plural. 
 
Mais info: https://www.iseg.ulisboa.pt 
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