SIBS promove mais uma Web Summit cashless
Lisboa, 1 de novembro de 2021– A SIBS oferece a todos os participantes da edição de
2021 da Web Summit, e pelo segundo ano, uma experiência cashless, disponibilizando
diferentes soluções de pagamento para os visitantes poderem efetuar as suas compras
digitais no recinto de forma simples, cómoda e totalmente segura.
A SIBS irá disponibilizar as mais modernas e seguras soluções de pagamento para todos
os comerciantes presentes no evento, com sistemas que aceitam todos os métodos de
pagamento digitais, incluindo pagamentos com cartão e aplicações móveis, tornando
assim este evento tecnológico cashless suportado em tecnologia portuguesa.
Os portugueses, além das tradicionais ferramentas de pagamento, vão poder usufruir
de uma experiência de compra inovadora – com o QR Code Express. Através desta
funcionalidade do MB WAY, o utilizador apenas necessita de ler o QR Code MB WAY
disponibilizado no produto apresentado pelo comerciante e proceder à compra
automaticamente, sem filas e sem complicações, para uma compra express, podendo
prosseguir mais rapidamente, ficando com mais tempo para a sua visita ao evento.
“É muito bom podermos regressar aos eventos físicos, com cautelas claro, e colocar
novamente à disponibilização dos participantes desta grande feira tecnológica as
soluções de pagamento SIBS que, especialmente neste contexto atual, são
imprescindíveis para efetuar compras no recinto de forma totalmente segura, muito
simples e conveniente”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, acrescentando
que “Nesta edição, os participantes vão também poder experimentar a última novidade
MB WAY – o pagamento com QR Code Express, podendo assim comprar de uma forma
única e super rápida, sem filas: basta escolher o produto, ler o QR Code associado com
o seu MB WAY e seguir a visita ao evento”.
Esta participação decorre no seguimento da parceria firmada com a Web Summit. De
recordar que na última edição presencial do evento (2019), foram efetuadas no recinto
da Web Summit 55,1 mil compras, com um consumo médio diário de 13,8 euros. Deste
total, 22,4% foram compras efetuadas por portugueses e 77,6% com cartões emitidos
em países estrangeiros.

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 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
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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 ATM 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
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