SIBS e Fundação Jornada Mundial da Juventude firmam
parceria
A colaboração a dois anos, que prevê diversas iniciativas, arranca com
a integração da Fundação JMJ no serviço “Ser Solidário”
Lisboa, 13 de maio de 2021 – A SIBS e a Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa
2023 (JMJ) são parceiras, estando previstas diversas iniciativas conjuntas até ao decorrer
do evento e no âmbito do mesmo, sendo o arranque dado com a integração da Fundação no
serviço “Ser Solidário”, através dos Caixas MULTIBANCO e do serviço MB WAY.
Deste modo, todos os particulares e empresas que o desejarem podem agora, também por este
meio, contribuir para a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realizará
em termos de eventos e celebrações principais, com a presença do Papa em Lisboa, e com ações
em todo o país, no verão de 2023, que contarão com o apoio da SIBS.
“Esta parceria vem ao encontro da missão da SIBS de criar valor para a sociedade através do
desenvolvimento e gestão de soluções de pagamento seguras, convenientes e inovadoras. É na
prossecução desta nossa missão que estamos a apoiar a JMJ neste evento ímpar e de grande
ambição, disponibilizando aquilo que sabemos fazer melhor – colocar a tecnologia em prol da
conveniência e do impacto social”, afirma Joaquim Correia, Diretor de Marca e Comunicação da
SIBS. “É, pois, um orgulho para a SIBS fazer parte deste encontro mundial que irá ocorrer em
Lisboa, disponibilizando desde já uma forma de angariação de fundos simples e rápida para a
organização e quem pretender fazer o seu donativo”, acrescenta.
“Neste tempo de preparação para a JMJ, a criação de parcerias é um elemento fundamental
para o impacto que terá este grande encontro internacional de jovens, que é absolutamente
único e marcante”, considera Duarte Ricciardi, secretário-executivo da JMJ Lisboa 2023. “A
construção da JMJ só é possível com a colaboração de todos, pelo que nos congratulamos de
forma particular com a parceria com a SIBS”, sublinha.
A Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 junta-se assim a outras Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Fundações e Organizações não Governamentais que
usufruem do serviço gerido pela SIBS para angariar donativos de forma simples, segura e sem
qualquer custo para as entidades e os doadores.

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 3 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 850 mil terminais que processam cerca de 2 mil
milhões de transações. De destacar a atividade na Roménia onde adquiriu 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.
Sobre a JMJ
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II e é um dos maiores
acontecimentos religiosos e culturais organizados internacionalmente pela Igreja Católica. É o encontro
dos jovens de todo o mundo com o Papa, uma festa da juventude e oportunidade única de transformação
social e partilha entre culturas. Tendo os jovens como protagonistas, a Jornada Mundial da Juventude
procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo.
Ao longo de uma semana, e além dos momentos de oração, partilha e lazer, os jovens participam em
várias iniciativas organizadas pela equipa da JMJ em diferentes locais da cidade que a acolhe. Os pontos
altos do programa são as celebrações que contam com a presença do Papa, tais como a cerimónia de
acolhimento e abertura, a via-sacra, a vigília e, no último dia, a missa de envio.
A primeira edição da JMJ teve lugar em 1986, em Roma, e desde então já passou por Buenos Aires (1987),
Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma
(2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia
(2016) e Cidade do Panamá (2019). O anúncio de que será Lisboa a acolher a próxima edição foi feito a
27 de janeiro de 2019, no Panamá.
Para mais informação sobre a Jornada Mundial da Juventude, consulte lisboa2023.org

