SIBS e Nova SBE unem-se para aumentar a inovação
made in Portugal
Nos próximos anos as duas entidades vão trabalhar em conjunto na atração de talento e na exportação de
tecnologia nacional nos pagamentos digitais. O lançamento do SIBS Innovation Lab, no campus de Carcavelos no
Nova SBE Innovation Ecosystem, é a primeira concretização desta parceria.

Lisboa, 28 de abril de 2022 – A SIBS reforça a sua aposta na inovação através de uma parceria
com a Nova School of Business & Economics, concretizada na inauguração, hoje, do SIBS
Innovation Lab, no campus de Carcavelos. Esse espaço, dedicado aos pagamentos digitais, à
(ciber)segurança e serviços tecnológicos conexos, numa escola líder na sua área, pretende
prosseguir missão das duas entidades em matéria de inovação e desenvolvimento, num ambiente
cooperativo, com o aconselhamento de profissionais da SIBS e alunos, professores e
investigadores da comunidade do Nova SBE Innovation Ecosystem.
Com esta iniciativa, as duas instituições – uma empresa 100% portuguesa, líder pan-europeia nos
sistemas de pagamentos com operações na Polónia e na Roménia, e uma escola líder a nível
nacional e internacional – acreditam que a partilha de ideias e experiências entre as equipas
vai abrir caminho a novos produtos e serviços em matéria de pagamentos ou aplicações
associadas.
Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, vê o caminho sustentado no desenvolvimento pelo
conhecimento: “A inovação é o que nos pode diferenciar e, ao mesmo tempo, contribuir para
acelerar o crescimento do PIB e da produtividade da economia portuguesa. A SIBS assume assim
o seu caráter inovador, que a leva a estar presente em diversas geografias, exportando
knowhow e tecnologia portuguesa, contribuindo assim de forma ativa e empenhada para a
digitalização de mercados onde está presente, e para projetar Portugal”
A CEO da SIBS especifica que “esta é uma oportunidade ideial de juntar a experiência e a
tecnologia da SIBS com o talento da comunidade científica da Nova SBE. Queremos que esta
parceria seja mais uma forma de acelerar a inovação e o desenvolvimento de talento em
Portugal.”
Daniel Traça, Dean da Nova SBE, confessa a sua elevada expectativa para este projecto: “É
uma aliança que vai permitir a alunos, professores e investigadores experimentar projetos de
inovação, apoiados pela equipa da SIBS, bem como a geração de inovações digitais disruptivas
para a SIBS. Esperamos que se transforme num exemplo para o mundo das parcerias que as
universidades e as empresas podem desenvolver.”
O Dean da Nova SBE acrescenta que “a Nova SBE e a SIBS são casos notáveis de sucesso e
pioneirismo de Portugal para o mundo e têm provado que a inovação está no ADN de Portugal.
Muita da tecnologia da SIBS está espalhada pelo mundo nos pagamentos digitais e noutras
aplicações na mobilidade ou nas telecomunicações. Assim se contribui para o crescimento
económico pela via da educação, da inovação e do conhecimento e para projetar Portugal.”

Para dar início a esta parceria a SIBS realiza hoje, às 10h00, no campus de Carcavelos, uma
conferência dedicada ao tema “Portugal: Global Innovation Hub for the Word”, onde vai ser
apresentado o estudo “The Digital Transformation of the Global Economy and the
Portuguese Payments System” pelo professor norte-americano David S. Evans, da Universidade
de Chicago, University College London e Fordham University. O autor apresenta as principais
conclusões sobre a situação do mercado português de pagamentos electrónicos. Em particular,
avalia o seu grau de desenvolvimento e inovação, sistematizando as formas de pagamento
electrónico mais utilizadas no nosso país e como Portugal se compara com os cinco países mais
desenvolvidos da UE e Reino Unido.
A sessão prossegue com um debate sobre “Innovation driving Portuguese Growth”, com a
participação de um painel de oradores que inclui os fundadores da Unbabel e da Indico Capital
Partners, Stephan Morais e Paulo Dimas, e o Presidente da Fundação José Neves, Carlos Oliveira,
nomes de referência na inovação, na tecnologia e no conhecimento do mercado e das empresas
portuguesas.
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.

Sobre a Nova SBE:

A Nova SBE é a mais prestigiada escola de “Business & Economics” em Portugal e uma das principais escolas de
Business da Europa. A faculdade de ciências económicas, financeiras e de gestão da Universidade NOVA de Lisboa,
que tem Daniel Traça (PhD, Columbia University) como Dean, é membro do CEMS desde dezembro de 2007. É uma
das 77 escolas de Business com a atribuição de ser uma instituição Triple Crown em todo o mundo, o que implica a

acreditação pela EQUIS, AMBA e AACSB. Foi a primeira escola de Business portuguesa a adquirir acreditações
internacionais e reconhecimento de renome mundial no ensino superior. A visão internacional da Nova SBE também
se reflete na adoção do inglês como o principal idioma de ensino. Mais da metade dos cursos de graduação e todos
os programas de mestrado, MBA e PhD são lecionados em inglês.
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