
 
 

 
 

V ICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO 
EUROPEIA VISITA SIBS  

 
Lisboa, 2 de março, 2018 – O Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis 
Dombrovskis, reúne com a Administração da SIBS para conhecer os seus contributos 
em prol da implementação da PSD2 (Payment Services Directive 2) e da criação de 
um ecossistema de fintechs em Portugal.  
 
A SIBS, única empresa privada a receber o responsável europeu durante a sua visita a 
Lisboa, aproveitou a ocasião para dar demonstrar o levantamento MB WAY, uma das 
funcionalidades mais inovadoras da app de pagamentos mais moderna e completa de 
Portugal, e apresentar o seu Business Activity Monitor. 
 
Esta visita do Vice-Presidente da Comissão Europeia a Lisboa insere-se no âmbito do 
Semestre Europeu e da coordenação das políticas económicas e sociais dos Estados-
Membros e foi dedicada ao aprofundamento da União Económica e Monetária, à política 
social, ao mercado de capitais e às empresas FinTech.  
 
“É com enorme honra que recebemos o Vice-Presidente da Comissão Europeia nas nossas 
instalações. A visita de Dombrovskis atesta a importância da SIBS no sector financeiro, 
nomeadamente na área dos pagamentos, e o seu papel incontornável em prol da economia 
digital”, comentou Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS. 
 
Durante a visita de Dombrovskis a Lisboa, a SIBS participou ainda numa reunião com CEO 
de fintechs e de instituições bancárias na Representação da Comissão Europeia em 
Portugal dedicada aos desafios das Fintech em Portugal e propostas da União Europeia. 
 
 
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 smartphone, fazer transferências, pagar a conta da água ou da luz, 
consultar o saldo, carregar o smartphone 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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