
Comunicado de imprensa

Fintech britânica, Ebury, faz parte do Programa de Prestadores
de Serviços de Pagamentos da Amazon

● Ebury passa a estar incluída no programa que ajuda as empresas que vendem através da

plataforma Amazon a serem pagas de forma segura;

● Ebury oferece contas locais em 10 moedas diferentes de forma a permitir que os seus

clientes possam receber em moeda local da Amazon ou de outros marketplaces;

● Capacidade para proteger e gerir o risco cambial através de fixações cambiais que

ajudam as empresas do sector do comércio eletrónico a investir com mais confiança no seu

crescimento e nas suas operações internacionais.

Lisboa, 04 setembro 2022: A Ebury, empresa fintech global, anuncia com entusiasmo que

se tornou membro do Programa de Fornecedores de Serviços de Pagamentos da
Amazon (o Programa), isto significa, que as empresas que vendem através da Amazon

podem continuar a receber pagamentos em diferentes regiões e moedas, através da

plataforma da Ebury.

O Programa foi introduzido pela Amazon no início de 2021 como parte dos seus esforços

contínuos para ser a loja mais segura e de maior confiança do mundo para clientes e

vendedores.

As empresas que vendem através do marketplace da Amazon podem agora beneficiar dos

serviços da plataforma global da Ebury, que disponibiliza contas para recebimentos locais

em 10 moedas diferentes de forma a poderem receber diretamente na moeda local.

Estas capacidades em moeda estrangeira também permitem que as empresas repatriem

fundos de forma simples, enquanto as fixações cambiais da Ebury ajudam a mitigar o risco

cambial para os vendedores e seus fornecedores, permitindo estabilidade de preços e

segurança.



Fernando Pierri, Chief Commercial Officer da Ebury, afirma que "a inclusão da Ebury no

Programa de Prestadores de Serviços de Pagamentos é uma ótima notícia para a Ebury

assim como para as empresas que vendem através do marketplace da Amazon e que

procuram usar a plataforma Ebury “

“Nos seus serviços de recebimentos, a Ebury oferece excelentes opções em moeda

estrangeira que, em conjunto com as nossas capacidades de fixações cambiais, ajudam os

nossos clientes a proteger a exposição ao risco cambial. Juntamente com a nossa equipa

de especialistas e uma plataforma tecnológica inovadora, estas capacidades dão às

empresas de comércio eletrónico a confiança para investir nas suas operações

internacionais, mesmo em momentos de alta volatilidade macroeconómica, e alcançar o

sucesso".
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Para mais informações contactar, por favor:

Sofia Martins Santos, smsantos@mpublicrelations.pt
T 925294414

Sobre Ebury

Ebury é uma fintech que oferece soluções financeiras destinadas principalmente às PMEs.

É especializada em pagamentos e recebimentos internacionais, opera no mercado de

câmbio em mais de 130 moedas, tanto para mercados maduros como emergentes, bem

como em estratégias de gestão de tesouraria, trade finance e gestão de risco cambial.

Fundada em Londres em 2009 pelos empresários espanhóis Juan Lobato e Salvador

García, a empresa cresceu globalmente para uma rede de 32 escritórios em 21 países e

mais de 1.300 empregados. O volume de transações executadas pela Ebury ultrapassa os

21 mil milhões de dólares anuais.

Ao longo da sua história, a empresa recebeu mais de 20 prémios internacionais, incluindo o

Financial Times 1000 Europe's 2020 e The Sunday Times Tech Track 100. Todos estes

reconhecimentos colocam a Ebury como uma das empresas europeias de fintech com

maior destaque.


