
 

 
MB WAY celebra recorde de 

1 MILHÃO de utilizadores 
 

 

Lisboa, 21 de novembro, 2018 – O MB WAY alcança um marco histórico tornando-se a 

primeira aplicação de pagamentos em Portugal a atingir o recorde de 1 milhão de 

utilizadores. Para celebrar, a aplicação do MULTIBANCO no telemóvel, vai oferecer 

prémios. 

 

O MB WAY cresce de dia para dia – em utilizadores e em novidades. A revolucionária 

aplicação de pagamentos já tem mais de 1 Milhão de utilizadores que já não vivem sem as 

múltiplas funcionalidades que facilitam o seu dia a dia. 

 

As funcionalidades mais recentes “Dividir a Conta” e “Pedir Dinheiro”, em breve disponíveis 

para atualização nas stores de iOS e Android, juntam-se às famosas operações de 

transferências imediatas, compras online e in app, geração de cartões virtuais (MB NET), 

levantamento de dinheiro sem cartão e pagamentos através de tecnologia QR Code ou NFC.  

 

Em 2019 serão lançadas muitas outras novidades que confirmarão o MB WAY como a app 

de pagamentos preferida de Portugal. 

 

 “É com orgulho que vemos o MB WAY a tornar-se a maior app de pagamentos móveis em 

Portugal, contando com um milhão de utilizadores que fazem as suas compras, transferências 

e levantamentos de forma simples, cómoda e rápida.”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO 

da SIBS, acrescentando que “E para continuarmos a ser a app favorita vamos continuar a 

lançar novidades que tornam o MB WAY cada vez mais indispensável na vida dos 

portugueses, como já hoje é o MULTIBANCO.” 

 

Como a celebração desta efeméride coincide com a Black Friday (23 de novembro), será 

oferecido aos utilizadores 1 euro por cada compra efetuada com MB WAY nesse dia (até 10€ 

por utilizador) em lojas físicas e online. Também serão distribuídos 1 milhão de pontos aos 

utilizadores do MB Challenge que efetuem operações a 23/11.  
 

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 WAY e o MB NET. 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 
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eficiência, a SIBS mantém-se focada no seu crescimento e na prestação de serviços que facilitem o 

dia-a-dia das pessoas e empresas. 

 
 


