
 

 

SIBS reforça posição internacional com a aquisição de 

empresa líder de pagamentos na Roménia 
 

 

Lisboa, 29 de setembro de 2020 – A SIBS acaba de dar mais um passo na consolidação 

da sua estratégia de internacionalização com a aquisição de empresa líder no 

processamento de operações com cartões na Roménia – a empresa Romcard / 

Supercard (ex-Wirecard Romania). Com esta operação, que sucede à aquisição da 

Paytel, na Polónia, em 2018, a SIBS consolida uma posição relevante nos dois maiores 

mercados da Europa Central e de Leste, contribuindo com tecnologia portuguesa 

para o desenvolvimento e digitalização destes mercados.  

 

A estratégia de internacionalização da SIBS alcança um novo marco com a aquisição da 

Romcard / Supercard (ex-Wirecard Romania), empresa com mais de 25 anos de 

experiência no setor. Com uma oferta alargada de serviços e produtos, incluindo 

soluções digitais e de e-commerce para comerciantes, de produção e de personalização 

de cartões bancários e de programas de fidelização, a empresa serve os principais 

Bancos e Retalhistas presentes na Roménia e noutros mercados da região, como 

Moldávia, Sérvia, Hungria, Kosovo, Montenegro, Macedónia e Lituânia.  

 

A Romcard / Supercard passa a operar sob a marca SIBS e as sinergias que esta operação 

deverá criar contribuirão para o reforço da posição da marca portuguesa no mercado 

europeu de pagamentos. 

 

“A SIBS começou a desenvolver o seu projeto de internacionalização de forma mais 

consistente há mais de 10 anos. Agora reforçamos a nossa presença na Europa Central e 

de Leste. Com esta presença na Roménia, o 7.º maior mercado europeu, e com uma 

trajetória acelerada de crescimento, quer em termos económicos, quer no setor dos 

pagamentos, a SIBS abre uma grande oportunidade para continuar a crescer e a 

desenvolver soluções de pagamento à escala europeia, destacando-se entre os seus 

pares”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS. “O reconhecimento das marcas 

Romcard e Supercard, o portefólio de clientes e serviços do grupo e o potencial de 

crescimento do mercado romeno, em conjunto com o know-how da SIBS, vão certamente 

resultar numa relação de enorme sucesso e com elevado potencial de crescimento”, 

sublinha ainda. 

 

“A SIBS é uma das principais empresas europeias no setor dos pagamentos, tendo 

lançado vários serviços e produtos inovadores que demonstram uma enorme capacidade 



 

 

para crescer. É uma grande satisfação fazer parte da SIBS, num movimento estratégico 

que se consubstancia numa oportunidade única de  dar um novo impulso ao Grupo e à 

sua capacidade de responder às necessidades dos nossos clientes”, acrescenta Utku 

Ogrendil, CEO do Grupo Romcard / Supercard (ex-Wirecard Romania). 

 

A SIBS continua assim a acelerar o seu crescimento internacional, nomeadamente na 

Europa Central e de Leste, onde passa a ter uma posição de destaque nos dois maiores 

mercados da região, e também o seu contributo para o desenvolvimento dos pagamentos 

eletrónicos e para a promoção de uma sociedade cada vez mais digital e cashless, tanto 

em Portugal como nos mais de dez mercados onde está presente.  

 

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 (mais de 2,5 milhões), 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 350 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.  

 

http://www.sibs.com/

