
 

 

Novos órgãos sociais do triénio 2021-2023 

MADALENA CASCAIS TOMÉ RECONDUZIDA COMO 
CEO DA SIBS 

 

Lisboa, 24 de maio de 2021 – A Assembleia Geral da SIBS elegeu, esta segunda-feira, os 

órgãos sociais  para o triénio 2021-2023. Madalena Cascais Tomé, administradora executiva, 

foi reconduzida como Presidente da Comissão Executiva (CEO), assumindo o terceiro 

mandato à frente da empresa. A nova Comissão Executiva será ainda composta por Hélder 

Neves e Ricardo Madeira, quadros da SIBS, agora nomeados administradores executivos. 

 

“É com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que aceito o desafio e a confiança dos 

accionistas da SIBS para este terceiro mandato. Nos últimos 6 anos, a SIBS contribuiu de forma 

determinante para a digitalização dos pagamentos, em Portugal e nos mais de 20 mercados em 

que está presente. Concretizou um ambicioso plano de inovação e lançamento de novas 

soluções, entre os quais o MB WAY, num mercado global altamente dinâmico e competitivo.  

Aumentou de forma significativa a sua presença multinacional, nomeadamente através de 

aquisições na Polónia e Roménia, e do desenvolvimento de plataformas nos principais mercados 

de língua oficial portuguesa. No próximo triénio, queremos dar continuidade a esta trajetória 

de crescimento e internacionalização, de uma empresa de base portuguesa, que se destaca à 

escala global pela inovação, segurança e eficiência”, sublinha Madalena Cascais Tomé, CEO da 

SIBS. 

 

Da Comissão Executiva da SIBS passarão também a fazer parte dois quadros da empresa que 

ascendem a administradores executivos - Hélder Neves integra a administração da SIBS após 

mais de 12 anos na empresa, onde desempenha as funções de Chief Financial Officer, e Ricardo 

Madeira que integra a administração da SIBS depois de 5 anos na empresa, como Chief 

Technology Officer. 

 

“A constituição da nova equipa executiva da SIBS representa o reconhecimento do talento 

interno da empresa e dos resultados alcançados”, acrescenta a CEO da SIBS. 

 

A Assembleia-Geral nomeou ainda Vítor Fernandes como o novo Presidente não executivo 

(Chairman) do Conselho de Administração da SIBS. Vitor Fernandes tem uma sólida carreira 

profissional na área da banca e seguros, tendo sido membro  Conselho de Administração da Caixa 

Geral de Depósitos, do Millennium bcp e do Novo Banco, particularmente relevante na sua 

missão de gerir o relacionamento com os acionistas. Este é, aliás, um regresso à SIBS, pois Vítor 

Fernandes fez parte do Conselho de Administração da empresa entre 2014 e 2020. 

 

Sobre a SIBS 

Com quase quatro 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 6 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 Antifraude 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. 

http://www.sibs.com/

