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SIBS assinala dois anos de aquisição da 

PAYTEL com crescimento acelerado de mais 

de 90%  
 

Lisboa, 03 de julho de 2020 – A PAYTEL assinala o segundo aniversário de 

integração na SIBS, após a sua aquisição em junho de 2018, com um 

crescimento superior a 90% nos seus indicadores de negócio, praticamente 

dobrando a escala da empresa desde a sua aquisição. A empresa polaca tem 

atualmente mais de 50.000 terminais instalados, que processam mais de dez 

milhões de transações por mês, num valor superior a 100 milhões de euros. 

 

Desde a sua aquisição, a PAYTEL, empresa polaca especializada em serviços de 

aceitação de cartão, registou um dos crescimentos mais acentuados no país, 

tanto ao nível de transações – ultrapassando a marca das 100 milhões de 

operações processadas ao ano (cerca de 100 milhões de euros por mês), como 

de terminais instalados (50 mil vs 26 mil, em 2018). Nestes dois anos, a PAYTEL 

está, sustentadamente, entre o Top 3 das principais empresas na angariação de 

novos comerciantes e na colocação de terminais eletrónicos de pagamento, 

contribuindo de forma decisiva para a digitalização dos pagamentos na Polónia. 

  

Por outro lado, e paralelamente, foram desenvolvidas diversas iniciativas de 

desenvolvimento de produto e de partilha de soluções tecnológicas 

desenvolvidas pelo Grupo em Portugal, destacando-se a plataforma de 

prevenção e deteção de fraude, que deixa a PAYTEL mais robusta e mais bem 

preparada para a prevenção e deteção de fraude nos clientes atuais e para a 

entrada em novos segmentos de clientes e sectores.  

 

“Depois da aquisição pela SIBS, a PAYTEL entrou numa nova fase de crescimento 

e sofisticação das suas soluções tecnológicas, tirando partido da tecnologia 

SIBS, mostrando ser, claramente, um caso de enorme sucesso”, sublinha 

Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, acrescentando que “Estes resultados 

confirmam a estratégia de crescimento internacional da SIBS e a aposta ganha 

no mercado polaco, com a PAYTEL a contribuir de forma efetiva para a 

aceleração dos pagamentos eletrónicos na Polónia, um país com uma estratégia 

de eletronização de pagamentos bem vincada, algo que é um desígnio 

estratégico da SIBS”. 
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A PAYTEL é uma empresa de acquiring que disponibiliza a aceitação de 

pagamentos de forma integrada, incluindo serviços de processamento, 

fornecimento de TPA, gestão de redes e centros de atendimento ao cliente.  

 

A SIBS está presente na Polónia desde 2008, prestando serviços de gestão de 

redes de ATM, homologação de terminais, processamento de transações, 

switching, prevenção e deteção de fraude. 

 

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 4 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 a PAYTEL 

A PAYTEL S.A. é uma prestadora de serviços de pagamento no mercado polaco, adquirida pela 
SIBS em junho de 2018, sendo anteriormente detida pela COMP S.A., uma empresa tecnológica 
cotada na bolsa de Varsóvia e líder polaca do mercado das soluções de caixa registadoras para 
comerciantes através das marcas Novitus e Elzab. A PAYTEL oferece soluções de pagamento 
direcionadas a pequenos e médios comerciantes, estando presente em toda a Polónia através 
da sua distintiva rede de centenas de agentes. Através da sua gama competitiva de soluções de 
pagamentos, está presente no mercado com mais de 40 mil Terminais de Pagamento 
Automático. Pela integração na SIBS, um operador líder na disponibilização de serviços de 
pagamentos modernos, fiáveis e eficientes, entra agora numa nova fase de crescimento e 
sofisticação das suas soluções tecnológicas, maximizando assim todo o potencial das políticas 
polacas de promoção dos pagamentos eletrónicos. 

http://www.sibs.com/

