
 
 

 
 

 
SIBS APRESENTA “PAYMENTS 

PLAYGROUND” NO WEB SUMMIT   

 
Lisboa, 31 de outubro, 2017 – A SIBS regressa ao maior evento de tecnologia, 

empreendedorismo e inovação da Europa – Web Summit – sob o mote “PAYMENTS 

PLAYGROUND”, onde apresenta alguns dos seus principais serviços e produtos aos 

participantes no evento. Paralelamente, a SIBS vai estar a promover a 2ª edição do 

primeiro programa de aceleração na área dos pagamentos em Portugal, o SIBS 

PAYFORWARD ACCELERATOR, permitindo às três melhores startups que se 

candidatarem no Web Summit, a passagem direta para a fase final de avaliação do 

programa. 

 

Como empresa tecnológica especializada em pagamentos, processamento, segurança, 

fidelização e digitalização, a SIBS vai divulgar no seu “PAYMENTS PLAYGROUND” alguns 

dos seus serviços inovadores e de excelência como o MB WAY, a SIBS Digital Gateway e as 

plataformas de Open Banking API e Instant Payments. 

 

Adicionalmente, a SIBS está a promover o seu programa de aceleração, o SIBS 

PAYFORWARD ACCELERATOR, dando às três melhores startups, que se inscreverem 

durante o evento, o acesso direto ao pitch junto da equipa de top management da SIBS. 

Recorde-se que, desde 2 de outubro, estão abertas as candidaturas à segunda edição deste 

programa que pretende selecionar startups com soluções para empresas e particulares em 

contexto Open Banking API, que possam incorporar o desenvolvimento da plataforma em 

implementação pela SIBS. 

No seguimento da evolução do programa de inovação, a SIBS está igualmente atenta às 

fintech presentes no evento, no âmbito do PAYFORWARD OPENTRACK, programa de 

scouting e dinamização contínua de startups.  

 

Todo o evento vai estar suportado nas soluções de pagamento SIBS, quer seja nos ATM – 

com equipamentos da rede ATM Express, quer seja nos POS, onde será possível 

experimentar uma nova solução de mobile POS. 

 

 “Portugal é um caso de sucesso em inovação tecnológica e no lançamento de soluções de 

vanguarda, por isso, faz todo o sentido podermos ser os anfitriões deste tipo de eventos, que 

contribuem significativamente para o crescimento da economia nacional e para aumentar as 

exportações e a internacionalização”, refere Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, 

acrescentando que “Para a SIBS, enquanto empresa líder no seu sector e pioneira no 

desenvolvimento de soluções inovadoras na área dos Pagamentos na Europa, África e 

América do Sul, este evento é também uma oportunidade de mostrarmos aos visitantes como 

a empresa está cada vez mais habilitada a ladear os operadores europeus e internacionais 

pelo seu nível de eficiência e sua capacidade de inovação”. 
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Ao longo do evento, a SIBS irá ainda contar com uma grelha de programação de entrevistas 

em direto com especialistas da empresa, que irão abordar temas na ordem do dia e 

relacionados com o setor financeiro. 

 

 

Sobre a SIBS: 
Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza a mais de 300 milhões de utilizadores os mais 

modernos, fiáveis e seguros serviços financeiros, designadamente na área dos pagamentos. Referência em 

Business Process Outsourcing e na produção e personalização de cartões, é um dos maiores processadores de 

pagamentos da Europa e África, transacionando anualmente três mil milhões de operações financeiras com um 

valor superior a 4.5 mil milhões de euros. Entre as marcas mais reconhecidas pelos consumidores estão o 

MULTIBANCO, o MB NET e, mais recentemente, o MB WAY. Com estes serviços, é possível pagar compras nas 

lojas físicas ou online, com cartão ou telemóvel, fazer transferências, pagar a conta da água ou da luz, consultar 

o saldo, carregar o telemóvel ou o passe dos transportes e, claro, levantar dinheiro.  

Com uma história de sucesso pautada pela inovação e eficiência, a SIBS mantém-se focada no seu crescimento 

e na prestação de serviços que facilitem o dia-a-dia das pessoas e empresas. 
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