
 

 
MB WAY APRESENTA NOVIDADES: 

"DIVIDIR CONTA" E "PEDIR DINHEIRO" 
CHEGAM JÁ EM NOVEMBRO  

 
 
Lisboa, 31 de outubro, 2018 – O MB WAY acaba de anunciar novas 

funcionalidades muito requisitadas pelos utilizadores: dividir contas e pedir 

dinheiro. O serviço, que já faz parte do dia-a-dia de mais de 900.000 utilizadores, 

vai também permitir utilizar o MULTIBANCO apenas com o telemóvel, sem a 

necessidade de cartão e ainda, pela primeira vez em Portugal, fazer compras 

apenas com um smartwatch da Samsung.   

 

O MB WAY já se entranhou na vida dos utilizadores que aderiram ao MULTIBANCO 

no telemóvel. Agora acrescenta as funcionalidades que vão facilitar ainda mais a 

rotina dos utilizadores, tornando-lhes a vida mais simples e cómoda:   

 

 A nova funcionalidade “Dividir Conta” foi criada a pensar em quem quer dividir 

despesas, como refeições entre amigos ou prendas em grupo.  Passa assim a 

ser possível aos utilizadores dividir montantes até 14 pessoas (mais o próprio). 

Os contactos selecionados recebem uma notificação com todos os detalhes da 

operação, tendo a possibilidade de escolher o cartão com o qual querem pagar 

ou rejeitar a divisão. Após ser aceite, cada contacto paga a sua parte da conta. 

O valor máximo do montante a dividir é de 10.500€, sendo o valor máximo por 

destinatário de 750€.  

 Com a novidade “Pedir Dinheiro”, os utilizadores podem solicitar dinheiro aos 

seus contactos. O contacto que recebe a notificação do pedido pode escolher 

o cartão com o qual quer enviar o montante ou rejeitar o pedido.  

 

Ambas as funcionalidades de “Dividir Conta” e “Pedir Dinheiro” estão disponíveis no 

MB WAY a partir de novembro de 2018. Nas duas novas operações, o ordenante 

recebe os montantes imediatamente como acontece com as já conhecidas 

transferências imediatas MB WAY.  
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A funcionalidade inédita “Utilizar o MULTIBANCO” permite que o utilizador aceda às 

regulares operações dos Caixas Automáticos MULTIBANCO sem ter de usar um 

cartão bancário. O acesso é feito com a aplicação MB WAY. Basta carregar na tecla 

verde num MULTIBANCO e escolher a opção “Utilizar o MULTIBANCO”. Com o 

telemóvel lê-se o código QR apresentado no ecrã e pode efetuar as suas operações. 

Esta operação estará disponível em março de 2019.  

 

Já disponível encontra-se o pagamento com MB WAY através do Samsung 

Smartwatch. Todos os utilizadores MB WAY, que tenham um dos últimos modelos 

Samsung Smartwatch, vão poder pagar as suas compras só com o encostar do relógio 

nos comerciantes com terminais MULTIBANCO de tecnologia contactless, tal como já 

acontece com o telemóvel.  A parceria entre a SIBS e a Samsung criou a primeira 

solução nacional de pagamentos com um wearable. A aplicação já está disponível na 

loja da Samsung para ser transferida pelos utilizadores dos relógios. 

 

“A prioridade da SIBS é desenvolver soluções que simplifiquem o dia-a-dia dos 

portugueses. As novidades que acabámos de apresentar cumprem esse mesmo 

objetivo. A aplicação está a crescer todos os dias e queremos corresponder às 

expetativas dos utilizadores”, refere Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS. 

 

Estas atualizações consolidam a liderança do MB WAY como a app de pagamentos 

móveis favorita dos Portugueses. O MB WAY, que atualmente já conta com mais de 

900.000 utilizadores, disponibiliza ainda transferências instantâneas, 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. 
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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 

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

dia-a-dia das pessoas e empresas. 

 


