
 

 

 

“Verde-Código-Verde” faz 35 anos 
 
Lisboa, 03 de fevereiro de 2022 – A SIBS comemora este mês, com todos os portugueses, o 35.º 

aniversário do “Verde-Código-Verde”, ou seja, do lançamento da Rede de Terminais de 

Pagamento Automático (TPA) da Rede MULTIBANCO que permitem, desde então, fazer compras 

físicas de forma muito simples, cómoda e totalmente segura. 

 

Em 1987 foram disponibilizados 10 terminais que totalizaram no final desse ano mais de 112 mil 

operações. Quase 35 anos mais tarde (dados de dezembro de 2021) existiam em Portugal mais 

de 424 mil equipamentos. Aliás, desde o lançamento da rede e até ao final de 2021, foram 

efetuadas cerca de 17.000.000.0000 (17 mil milhões) de compras nos Terminais da Rede 

MULTIBANCO, num valor superior a 673 mil e 800 milhões de euros. 

 

Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, afirma que “A expressão Verde-Código-Verde faz parte 

do dia-a-dia e da vida dos portugueses apesar de, hoje, 35 anos após o lançamento desta rede 

gerida pela SIBS, já todos conhecerem o método de inserção do PIN no TPA e, muitas vezes, 

este já nem ser preciso para proceder ao pagamento das suas compras”, acrescentando que “é 

um orgulho para a SIBS estar todos os dias ao lado dos portugueses, disponibilizando soluções 

inovadoras e disruptivas que facilitam as suas tarefas diárias. Fizemo-lo em 1987 com o 

lançamento da rede de terminais e tantas outras vezes ao longo da história de quase quatro 

décadas da SIBS”. 

 

Em 2008, a SIBS acrescentou a esta rede de terminais o MB SPOT, um serviço que permite aos 

seus utilizadores efetuar outras operações além das tradicionais compras, como sejam o 

pagamento de serviços ou ao Estado. 

 

A partir de 2017, a Rede ficou ainda mais Smart, com a introdução de TPAs sob o sistema 

operativo Android. O mobile POS, permitiu que os smartphones se transformem em terminais 

de aceitação de pagamentos (TPA) e, em 2019, disponibilizou no mercado os SmartPOS, a última 

geração de TPA em formato de dispositivo Android, totalmente digital, que oferecem aos 

comerciantes a possibilidade de integrarem no mesmo sistema outras funcionalidades core para 

o seu negócio, nomeadamente aplicações de gestão de encomendas, de gestão e atendimento 

nas farmácias, registo e faturação de serviços de táxi, ponto de venda com software de 

faturação para restaurantes e pequenos comerciantes ou ainda solução de bilhética para venda 

e validação de bilhetes de circuitos turísticos. 

 

Também na Polónia e na Roménia a SIBS foi pioneira no lançamento destas soluções xPOS. 

 

Sempre na vanguarda dos pagamentos e na disponibilização de serviços cada vez mais 

inovadores, a SIBS está a preparar ainda novidades neste serviço que tornarão os pagamentos 

cada vez mais digitais, simples, cómodos e seguros. 

  



 

 

 

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 150 milhões de utilizadores, em três 
diferentes continentes, processando anualmente mais de 7 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. 

http://www.sibs.com/

