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Tour MB WAY vai percorrer o país durante o verão 

  
 

Lisboa, 10 de julho de 2019 – Este verão o MB WAY vai estar “on Tour” por todo 

o país com um stand sobre rodas, dando a conhecer como é fácil realizar 

pagamentos apenas com o smartphone, a partir das tecnologias QR Code ou NFC, 

promovendo uma economia mais cashless junto de todos os portugueses. 

 

A viagem, que teve início na Feira do Livro, irá decorrer até setembro, parando em 

eventos como o EDP Cool Jazz, em Oeiras, Festival Atlântico, em Leiria, Summer 

Opening, no Funchal, Feira de São Mateus, em Viseu, e os já clássicos Comic Con, 

Lisb-on e Family Land. 

 

Neste stand MB WAY, os utilizadores podem conhecer todas as vantagens associadas 

ao serviço, perceber como é fácil fazer compras através do MB WAY e ainda ganhar 

brindes. Para que nunca falte energia para fazerem as suas operações, está 

disponível uma torre de carregamento de telemóveis e, ainda, um MULTIBANCO para 

quem pretenda aderir presencialmente. O MB WAY está ainda a recolher donativos 

para o Banco Alimentar. 

 

“O verão é sinónimo de andarmos mais leves e descontraídos. O MB WAY é perfeito 

para viver esta estação de forma mais despreocupada, porque deixamos a nossa 

carteira em casa e levamos apenas o nosso telemóvel. É este o objetivo de termos 

um stand sobre rodas: podermos demonstrar como é prático, simples e seguro fazer 

as suas compras com MB WAY, sobretudo em ambientes de entretenimento, como 

festivais culturais ou musicais”, afirma Maria Antónia Saldanha, Diretora de Marca e 

Comunicação da SIBS. 

 

O serviço MB WAY já tem mais de 1,5 milhões de utilizadores que realizam 

mensalmente mais de 5 milhões de operações, um valor que tem registado um 

crescimento médio de 10%. O número de compras com MB WAY – com NFC, QR Code, 

online com número de telemóvel ou MB NET - também tem crescido 

exponencialmente (sobretudo as compras com QR Code e NFC que têm tido um 

crescimento médio de 25% por mês), registando-se mensalmente mais de 2 milhões 

de transações.  

 

Da mesma forma, a rede de comerciantes aceitantes tem evoluído para acompanhar 

a procura dos utilizadores: já existem 100 mil comerciantes que aceitam pagamentos 

com MB WAY e mais de 160 mil terminais de pagamento habilitados. 
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Acompanhe o MB WAY on Tour nas redes sociais e fique a par de todas as novidades 

deste verão. 
 

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. 

https://www.facebook.com/mbwaymbnet/

