
 

 

SIBS lança 4.ª edição do START com 21 novos trainees 
 
Lisboa, 20 de setembro de 2021 – A SIBS, no âmbito do seu processo de desenvolvimento de 

talento, lança uma nova edição do START, o Programa de trainees da SIBS. A 4ª edição arrancou 

esta quarta-feira, 15 de setembro, com o acolhimento de 21 novos trainees,que vão ter a 

oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, presente em várias geografias, com 

exposição a várias áreas de desenvolvimento digital e soluções tecnológicas. 

 

Tal como nas edições anteriores, o Programa START terá a duração de um ano, com possibilidade 

de posteriormente integrar os quadros da SIBS. Aliás, nas três primeiras edições do programa, a 

SIBS acolheu cerca de 40 trainees, dos quais mais a maioria ficou na empresa após o término do 

START.  

 

Durante o Programa, os trainees serão integrados numa das equipas centrais da SIBS: Gestão de 

Produto; Estratégia; Analytics & Reporting; Segurança e Prevenção de Fraude; Otimização de 

Processos ou Operações, com imersão nas áreas mais importantes do negócio e da operação da 

SIBS. Todos os participantes no Programa START terão acompanhamento próximo dos Recursos 

Humanos da SIBS, de um mentor e de um buddy. 

 

Através deste programa, a SIBS dá a todos os trainees a oportunidade de viverem uma 

experiência numa empresa em crescimento e com impacto no dia a dia de milhões de pessoas 

em diferentes continentes, integrando projetos desafiantes e desenvolvendo o seu talento e 

capacidades. 

 

O START inclui oportunidades de formação em soft-skills e em conhecimentos técnicos de várias 

áreas e experiência em lançamento de ideias e projetos de inovação em contexto corporativo, 

num estágio a full-time remunerado, tendo a possibilidade de integrarem a empresa de forma 

definitiva findo o ano do programa. 

 

“É com muita satisfação que acolhemos os 21 novos trainees da 4.ª edição do START, dando 

início a mais um ano de integração de talentos. Contamos com eles para nos desafiarem e nos 

ajudarem a avançar com a transformação digital que estamos a conduzir”, refere Joaquim Nunes 

Correia, Diretor de Comunicação e Sustentabilidade da SIBS. “Antevemos mais um ano de 

sucesso neste programa, que tem levado à integração da maior parte dos jovens talentos na 

SIBS ao longo das várias edições”, acrescenta. 

 

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/

