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Lisboa, 1 de fevereiro, 2017 – De 1 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, o 
serviço “Ser Solidário” criado pela SIBS para apoiar Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) ou Organizações Não Governamentais para o 
Desenvolvimento (ONG), mobilizou mais de 9 mil donativos, num valor total de cerca 
de 320 mil euros, o que representa um valor médio por donativo de cerca de 35 euros.  
Esta operação já beneficiou 67 entidades, com mais de 81 mil donativos, num valor 
total de cerca de 2,8 milhões de euros. 
 
Hoje tem início um novo ciclo do serviço, durante o qual todos os utilizadores da Rede 
MULTIBANCO vão poder fazer donativos de forma simples, cómoda e segura para 20 IPSS 
ou ONG (cinco que transitam do ano anterior e às quais se juntam mais 15 novas entidades 
beneficiárias):  
 

1. Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro,  
2. AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global,  
3. Ajuda de Berço,  
4. Ajuda de Mãe,  
5. Associação Existir,  
6. Associação Mais Proximidade Melhor Vida (AMPMV),  
7. Associação Novamente,  
8. Associação Para as Crianças de Santa Maria (ACSM),  
9. Associação Portuguesa Neuromusculares (APN),  
10. Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias (APPDH),  
11. Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA),  
12. Associação QE,  
13. Banco Alimentar,  
14. Cáritas Portuguesa,  
15. Comdignitatis - Associação Portuguesa para a Promoção da Dignidade Humana,  
16. Cruz Vermelha Portuguesa,  
17. Fundação Gonçalo da Silveira,  
18. Liga Portuguesa Contra o Cancro,  
19. Movimento Defesa da Vida (MDV) e  
20. UNICEF  

 
O serviço Ser Solidário permite a qualquer cidadão detentor de um cartão bancário (em 
nome individual, de uma empresa ou instituição), transferir donativos de forma totalmente 
gratuita, fiável e segura para as contas de entidades devidamente autenticadas enquanto 
IPSS ou ONG, a partir de qualquer um dos cerca de 12.500 Caixas Automáticos da Rede 
MULTIBANCO distribuídos por todo o País. 
Sempre que pertinente, perante catástrofes nacionais e internacionais, a SIBS mobiliza o 
seu apoio de cariz humanitário e social, através de campanhas de apoio específicas, como 



 

COPYRIGHT SIBS. Todas as marcas SIBS são escritas em maiúsculas. Desde 2008 que a sigla 
SIBS representa o grupo de empresas tendo deixado de ter a designação social de “Sociedade 
Interbancária de Serviços”. 
 
Texto escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico. A SIBS está progressivamente a atualizar a sua 
documentação, pelo que ainda poderá encontrar informação disponibilizada na grafia “pré-acordo”. 
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foi o caso do apoio à Liga dos Bombeiros Portugueses e à Cáritas, em agosto do ano 
passado, na consequência dos fogos florestais 
 
Os donativos podem ser usados para dedução fiscal, usando como comprovativo o recibo 
impresso no MULTIBANCO, com o NIF inserido pelo utilizador. 
 
O “Ser Solidário” enquadra-se no conjunto de ações de responsabilidade social 
desenvolvidas no âmbito do projeto SIBS Solidária, que assume ativamente o papel decisivo 
que as estruturas empresariais devem ter no apoio a causas e projetos que visam a 
construção de uma sociedade melhor. 
 
Sobre a SIBS: 
A SIBS existe para tornar mais simples o que já foi complicado. Por isso, hoje quando pensamos numa 
transação financeira, pensa-se sempre em algo que se faz com o mero pressionar de um botão ou um passar de 
um cartão. Com mais de três décadas de existência e uma história de sucesso pautada pela inovação 
tecnológica e competitividade, somos uma referência internacional e um dos maiores processadores de 
pagamentos eletrónicos da Europa e África disponibilizando soluções a mais de 300 milhões de utilizadores. 
Entre as marcas mais conhecidas destacamos o MULTIBANCO, o MB NET e o MB WAY. E para que 
continuemos a inovar, ano após ano, as empresas que compõem o Grupo SIBS – SIBS Forward Payment 
Solutions, SIBS Pagamentos, SIBS Cartões, SIBS Processos e SIBS International, estudam e desenvolvem 
novas soluções que fazem com que a vida de todos nós, pessoas e empresas, seja ainda mais simples.  
Pode encontrar mais informação sobre o Grupo SIBS em www.sibs-sgps.pt 
 
Para mais informações contactar:  
LLORENTE & CUENCA 
 
Maria Eça  
meca@llorenteycuenca.com  
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