SIBS Cyberwatch:

SIBS inaugura novo Centro de Operações de Segurança
Lisboa, 28 de outubro de 2021 – A SIBS apresenta oficialmente o SIBS CyberWatch, um serviço
de cibersegurança destinado a empresas e outras organizações, nacionais e internacionais, com
o suporte de uma equipa experiente e altamente especializada. Para a prestação deste novo
serviço, a SIBS inaugura hoje o Centro de Operações de Segurança (SOC), suportado nas mais
avançadas soluções tecnológicas, que funcionará as a service para assegurar a monitorização,
deteção e resposta a incidentes de cibersegurança, 24x7, seguindo os mais altos padrões de
segurança do Grupo SIBS.
Dado ser uma referência em soluções e serviços de Segurança e Anti-Fraude, e com o reforço
de competências nesta área com a aquisição da Multicert, a SIBS disponibiliza agora o melhor
da sua tecnologia e know-how na área da segurança a outras empresas. O SIBS CyberWatch
pretende reforçar as soluções e serviços nesta área para grandes empresas, mas também para
PMEs, no contexto em que o cibercrime é uma realidade cada vez mais incontornável,
transversal às varias empresas e setores e em franca evolução tecnológica e de modus operandi.
O Centro de Operações de Segurança (SOC) SIBS CyberWatch destina-se a servir as empresas,
reforçar a sua capacidade de proteção de ciberataques e de mitigação dos seus efeitos nefastos.
Este centro é operado por uma vasta equipa, altamente especializada, com conhecimentos
distintivos na área da cibersegurança e com um elevado grau de senioridade e experiencia.
“Sendo a segurança um dos fatores chave da atividade da SIBS e sendo também uma referência
em soluções e serviços de Segurança e Anti-Fraude, a criação de um Centro de Operações de
Segurança (SOC) e o lançamento do novo serviço SIBS CyberWatch foi uma evolução natural da
SIBS” refere Madalena Cascais Tomé, CEO do Grupo SIBS, acrescentando que “Com esta solução,
a SIBS quer ter um contributo ainda mais ativo no apoio às demais empresas e outras instituições
no combate ao cibercrime, uma ameaça cada vez mais frequente e com impactos criticos”.
“O SIBS CyberWatch vem disponibilizar a outras empresas o melhor da nossa tecnologia e know
how na área da segurança”, refere Pedro Barbosa, responsável do SIBS CyberWatch,
acrescentando que “Em termos de evolução, perspetivamos um crescimento rápido e
consistente do centro, oferecendo nada mais do que excelência aos nossos clientes, a nível
nacional e internacional”.
A SIBS tem consolidado a oferta de serviços cada vez mais inovadores, desenvolvendo tecnologia
com impacto, soluções e serviços que respondem às necessidades dos seus clientes e parceiros.
No que diz respeito à segurança, a SIBS é já uma referência em soluções e serviços de Segurança
e Anti-Fraude e em Business Process Outsourcing, com uma aposta clara em novas áreas como
a cibersegurança e novos serviços, nomeadamente através da Multicert.

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 3,5 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.

