SIBS volta a colocar Portugal na linha da frente com
lançamento de transferências imediatas pan-europeias
Lisboa, 14 de outubro de 2020 – A partir de hoje passa a ser possível realizar
transferências imediatas pan-europeias, até agora exclusivas entre bancos
nacionais. A plataforma Instant Payments Solution da SIBS, lançada em 2018 para
assegurar o processamento de transferências imediatas a nível nacional, passa agora
também a disponibilizar transferências imediatas entre instituições financeiras
europeias. O serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias
por ano, assegurando que os fundos chegam às contas dos beneficiários em
segundos. Este sistema desenvolvido pela SIBS permite que Portugal se destaque
entre os mercados da zona SEPA.
O sucesso da plataforma Instant Payments Solution da SIBS materializa-se nos resultados
conseguidos desde o lançamento desta solução: foram realizadas em Portugal no último
ano mais de 5 milhões de transferências imediatas, o que representa cerca de 450 mil
operações por mês, no valor de 520 milhões de euros por mês, com um valor médio de
cerca de 1.150 euros.

Dois anos depois da introdução da plataforma Instant Payments Solution da SIBS, que
permite transferências imediatas em território nacional com base em conta, de acordo
com o sistema Europeu SEPA Instant Credit Transfer (SCTInst), Portugal e a comunidade
bancária nacional têm já 95% das contas disponíveis neste sistema. Com esta evolução,
os portugueses passam, a partir de hoje, a poder realizar transferências imediatas ao
nível pan-europeu com a mesma facilidade com que já realizam as suas transferências
imediatas domésticas.

“Este é um avanço que permite que Portugal volte a estar na dianteira dos pagamentos
a nível europeu, contribuindo mais uma vez para o crescimento dos pagamentos
eletrónicos em Portugal e na Europa. O trabalho desenvolvido pela SIBS permite que os
bancos portugueses possam disponibilizar aos seus clientes a solução de transferências
imediatas pan-europeias. As transferências imediatas têm crescido e é expectável que
o recurso a esta ferramenta, que permite transferir dinheiro em poucos segundos e em
qualquer dia e hora entre contas de diferentes bancos, venha a acelerar ainda mais”,
afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS.

A funcionalidade agora lançada decorre da ligação da solução nacional ao TIPS – TARGET
Instant Payment Settlement, o sistema disponibilizado pelo Eurosistema para a

realização de transferências imediatas a nível pan-europeu. Atualmente, as instituições
financeiras preparadas e para as quais será possível realizar estas operações estarão,
para além de Portugal, concentradas em 7 países da zona SEPA (Espanha, Alemanha,
França, Itália, Áustria, Letónia e Países Baixos). Espera-se, no entanto, um gradual
aumento de cobertura ao longo dos próximos meses, tanto ao nível das instituições
participantes nestes e noutros mercados, como dos segmentos e canais em que o serviço
é disponibilizado.

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 três
diferentes continentes, 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 nasceu e cresceu a inovar e vai continuar a sua missão. Tem a tecnologia como seu driver e através
dela reinventou formas de pagamento já existentes e criou o MB WAY, o serviço nacional de pagamentos
móveis mais moderno e completo, que conta com mais de 2,6 milhões de utilizadores que fazem compras,
transferências imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel. É igualmente 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, tornando
a maior rede de ARM em Portugal também a mais completa do mundo. 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,
Ásia e África, onde as soluções SIBS operam em mais de 350 mil terminais que processam cerca de 2 mil
milhões de transações. De destacar a atividade na Roménia onde aquiriu a empresa líder no
processamento de operações com cartões – Romcard/Supercard que agora opera sob o nome SIBS
Romania, e na Polónia, onde detém a PAYTEL, um dos operadores de terminais de pagamento que mais
tem dinamizando o mercado. A SIBS tem uma posição relevante nestes importantes mercados da Europa
Central e de Leste, contribuindo com tecnologia e know-how português para o desenvolvimento e
digitalização destes países.
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.

