
A SIBS NA LINHA DA 
FRENTE DOS SERVIÇOS 
FINANCEIROS
A SIBS CRESCEU COMO FINTECH, A INOVAR E TENDO A TECNOLOGIA 
COMO SEU DRIVER. AO LONGO DOS ÚLTIMOS 35 ANOS GERIU 
E DINAMIZOU A REDE MULTIBANCO, A MAIOR E MAIS UNIVERSAL REDE 
PORTUGUESA DE CAIXAS AUTOMÁTICOS E TPA, AOS QUAIS ACRESCENTOU 
DEZENAS DE FUNCIONALIDADES, MUITAS INÉDITAS MUNDIALMENTE.

Os bilhetes para os comboios 
de longo curso da CP passam 
a estar disponíveis no 
MULTIBANCO, um serviço 
pioneiro a nível mundial

1998

2017

São lançados os levantamentos 
de dinheiro sem cartão 
bancário através do MB WAY, 
aumentando as operações 
disponíveis neste serviço

A SIBS começa a sua 
jornada como fintech.

1983

A 2 de setembro é lançada a Rede 
de Caixas MULTIBANCO com 9 
equipamentos em Lisboa e Porto

1985

Disponibilização dos 
Pagamentos de Serviços 
como água, luz ou gás 
no MULTIBANCO

1989

Lançamento do MB Phone, 
permitindo pela primeira vez utilizar 
algumas operações MULTIBANCO 
nos dispositivos móveis

A Rede MULTIBANCO passa a permitir 
realizar Pagamentos ao Estado

1996

Portugal torna-se o primeiro 
país no Mundo a disponibilizar
o carregamento de telemóveis 
nos Caixas MULTIBANCO

1997

Lançamento do MB NET, serviço 
inovador que permite a criação 
de cartões virtuais para 
realização de compras online 
com total segurança

2001

Disponibilizada a emissão de licenças 
de pesca lúdica no MULTIBANCO, 
mais tarde distinguida com um 
prémio nos European eGovernment 
Awards

2007

A emissão e aceitação de cartões
com tecnologia contactless deu 
os primeiros passos neste ano, 
com mais de 3 milhões de cartões 
emitidos

2013

A SIBS lança o MB WAY, o serviço 
preferido dos portugueses para as 
transferências imediatas e compras 
através de dispositivos móveis

2015

2016

A SIBS cria a Rede ATM 
Express, vocacionada 
para clientes estrangeiros, 
turistas e residentes

Nasce a Via Verde e a inovação de debitar 
diretamente na conta dos condutores o valor 
da portagem através da Rede MULTIBANCO.

1991

Lançamento das  transferências 
interbancárias através do 
MULTIBANCO, usando o NIB - 
Número de Identificação Bancária

1992

A SIBS disponibiliza o SIBS Analytics, serviço 
que agrega dados de transacionalidade na Rede 
MULTIBANCO, permitindo análises de consumo 
dos portugueses e dos estrangeiros em Portugal.

Lançamento  do SIBS API Market, a primeira 
plataforma nacional de Open API que irá 
impulsionar o ecossistema de pagamentos
e serviços financeiros.

Atualização da Rede MULTIBANCO com novas 
funcionalidades de elevada conveniência para 
os utilizadores: os Vouchers MULTIBANCO 
e os Descontos MULTIBANCO

Em conjunto com a OTLIS, a SIBS lança o VIVA Go, 
a solução pós-paga que debita o valor da viagem 
na conta bancária associada ao cartão.

2019

2018

Os utilizadores do MB WAY 
passam a poder pagar em lojas 
físicas através de um QR Code, 
aumentando a conveniência
e reduzindo o tempo gasto 
nas suas compras

A SIBS junta capacidades analíticas 
e cognitivas à PAYWATCH, 
aperfeiçoando esta ferramenta
de deteção e controlo de fraude

2020

No ano em que celebra o seu 
35º. aniversário, a marca 
MULTIBANCO foi distinguida com 
o Prémio Reputation na Categoria 
Industry, atribuído pela consultora 
ON STRATEGY

Nasce o pagamento 
“verde-código-verde” 
com o lançamento da
rede de TPA ou POS

1987


