
 
 
 
 
 
 

 

CARTA AOS NOSSOS STAKEHOLDERS  

 

 

Caríssimos,  

 

A SIBS tem o prazer de lhes dar a conhecer a nova estratégia 
de sustentabilidade, “Verde-Código-Verde”. 

 

Como player relevante no ecossistema de pagamentos, a SIBS 
assume a oportunidade e a responsabilidade de se juntar aos 
seus clientes, fornecedores e parceiros, e outras partes 
interessadas, com o objetivo de capacitar pessoas, negócios e 
comunidades por forma a contribuir de forma ativa para uma 
sociedade social e ambientalmente mais sustentável.  

 

Se, por um lado, temos cumprido essa missão de forma 
marcada, ao longo de quase 40 anos de existência, com a 
disponibilização de serviços inovadores e potencializadores da 
inclusão financeira,  com um sistema de pagamentos fiável e 
seguro, e, mais recentemente, com a disponibilidade de 
serviços de pagamento digitais que têm reflexos evidentes na 
comodidade, na gestão de tempo, na acessibilidade e na 
redução de impacto ambiental, por outro lado, sabemos que 
temos de contribuir de forma cada vez mais alargada, através 
de uma abordagem de sustentabilidade estratégica e 
sistemática. 

 

Queremos afirmar-nos, cada vez mais, como um parceiro de 
confiança, criando valor através do desenvolvimento 
tecnológico com impacto, colaborando com os vários 
stakeholders e contribuindo de forma ativa para uma sociedade 
social e ambientalmente mais sustentável. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Apresentamos assim a presente estratégia de sustentabilidade, 
que se concentra na redução da pegada ambiental das nossas 
operações, na criação de valor para as comunidades onde 
estamos inseridos, através daquilo que melhor conhecemos e 
fazemos, isto é, da literacia digital e da inovação, na contínua 
valorização e desenvolvimento dos nossos melhores talentos e 
na influência junto dos nossos fornecedores e parceiros para a 
incorporação de critérios de sustentabilidade ao longo de toda 
a cadeia.  

 

A estratégia é constituída por três pilares estratégicos – Planeta 
SIBS, Ecossistema SIBS e Ser SIBS - que têm associados objetivos 
de longo prazo e diversos compromissos, que, por sua vez, se 
desdobram num conjunto de atividades e ações definidas para 
o triénio 2021-2023.  

 

Sabemos que este é apenas o começo de uma jornada 
desafiante e que temos muito que evoluir. Pretendemos que os 
nossos stakeholders sejam um elemento central na 
concretização da nossa estratégia, desafiando-nos e deixando-
se desafiar por nós à medida que formos amadurecendo nesta 
nossa jornada. Estamos seguros de poder contar com o vosso 
apoio. 

  

Obrigado,  

 

Equipa SIBS 


