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Sete sistemas de pagamentos móveis domésticos, líderes na Europa, criam Associação 
para promover a colaboração e os pagamentos internacionais 

 

SIBS como membro fundador da EMPSA abre caminho para a 
interoperabilidade e uso internacional do MB WAY 

 

Lisboa, 03 de setembro de 2019 – A SIBS, com o MB WAY, acaba de se juntar a 
outros seis serviços de pagamentos móveis domésticos, líderes em nove países 
europeus1, para criar a Associação Europeia de Sistemas de Pagamentos Móveis 
(European Mobile Payment Systems Association - EMPSA). Com a colaboração 
entre sistemas, a SIBS abre caminho para a interoperabilidade do MB WAY com 
outros sistemas de pagamentos móveis, possibilitando o seu uso num contexto 
internacional. Numa época em que os pagamentos realizados com o telemóvel 
são uma realidade cada vez mais presente no dia-a-dia dos europeus, a SIBS 
cumpre, desta forma, o objetivo de alargar o âmbito de utilização do serviço.  
 
Sete soluções de pagamento móveis domésticas, líderes a nível europeu, categoria 
em que o MB WAY, na qualidade de membro fundador, reconhecidamente se inclui, 
unem-se com o objetivo de possibilitar a interoperabilidade e abrangência 
internacional. É um passo ambicioso, mas natural para sistemas que já atingiram um 
importante patamar de relevância e utilização nos seus mercados nacionais.  
 
Tiago Bianchi de Aguiar, Diretor de Estratégia, e que representa a SIBS na 
associação, refere que “Para a SIBS, fazer parte desta associação, é em simultâneo 
um reconhecimento internacional do trabalho realizado – na criação de sistemas de 
pagamentos ao serviço das necessidades em constante evolução dos portugueses, e 
de que o MB WAY é um dos mais recentes exemplos – mas também do seu foco no 
futuro e na capacidade de contribuir decisivamente para experiências de pagamento 
diferenciadoras a nível internacional.” 
 
Para os utilizadores MB WAY, que já estão conectados a mais de 1,7 milhões de 
pessoas e que podem fazer compras em mais de 100 mil comerciantes em Portugal, 
significa ainda que a SIBS está a investir de forma significativa para que possam, 
num futuro próximo, utilizar a sua solução de pagamentos móveis preferida em 
variados países europeus. 
 
  

                                           
1 “Bancontact Payconiq Company” da Bélgica, “Swish” da Suécia, “TWINT” da Suíça, “VIPPS” da Noruega, “MobilePay” da 
Finlândia/ Dinamarca e “Bluecode” da Alemanha/ Áustria. 
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No total, os membros da EMPSA agregam já 25 milhões de utilizadores, de mais de 
350 bancos, e com mais de um milhão de comerciantes aceitantes em 9 mercados 
europeus, mas espera-se que mais países e sistemas de pagamentos móveis se 
juntem à associação nos próximos meses. 
 
Tiago Bianchi de Aguiar destaca ainda que: “A SIBS, com mais de 30 anos de História 
na inovação e cooperação na área dos pagamentos, orgulha-se de contribuir, como 
membro fundador, para o nascimento da EMPSA, alavancando o seu sucesso em 
Portugal com o serviço MB WAY, promovendo a colaboração e procurando abrir novas 
possibilidades no espaço transfronteiriço europeu. Sempre foi nosso objetivo, desde 
a sua criação, em 2015, tornar o MB WAY um serviço de pagamentos móveis de 
âmbito internacional”. 
 
Com esta cooperação transfronteiriça concretizada pela criação da EMPSA, a 
associação garante aos utilizadores destes sistemas a possibilidade de poderem 
usufruir de pagamentos móveis no estrangeiro, uma vantagem competitiva de relevo 
no atual panorama de globalização da economia digital. Para reforçar a importância 
da interoperabilidade, a EMPSA criou, desde já, um grupo de trabalho, que a SIBS 
integra, para estabelecer a comunicação e o funcionamento conjunto dos vários 
sistemas.  

 

 

Sobre a SIBS 

Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza serviços financeiros, modernos, fiáveis e seguros, 
designadamente na área dos pagamentos, a mais de 300 milhões de utilizadores, em várias geografias, 
processando anualmente mais de 3 mil milhões de transações. Para além de ser um dos principais processadores 
de pagamentos na Europa, a SIBS é uma referência nacional em Business Process Outsourcing e líder na Península 
Ibérica na produção e personalização de cartões. 

A SIBS cresceu como fintech, a inovar e tendo a tecnologia como seu driver. Reinventou formas de pagamento 
já existentes e criou o MB WAY, a app de pagamentos mais moderna e completa de Portugal, que permite fazer 
compras, transferências imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel. É igualmente a empresa 
responsável pela gestão das Redes ATM Express e MULTIBANCO, a maior e mais universal rede portuguesa de 
Caixas Automáticos, aos quais acrescentou dezenas de funcionalidades, muitas inéditas mundialmente. Em 
paralelo, a SIBS gere múltiplos canais de pagamentos digitais, dos Terminais de Pagamento Automático, aos 
meios online ou telemóveis. 

É ainda um player internacional de relevo, presente em diversos mercados, nomeadamente na Europa e África, 
destacando-se a atividade na Polónia, onde detém a Paytel, um dos operadores de terminais de pagamento que 
mais tem dinamizando o mercado, e na Nigéria, onde as soluções SIBS operam em mais de 330 mil terminais que 
processam cerca de 2 mil milhões de transações. 

De forma empenhada, a SIBS prossegue, de forma constante, a sua missão de ser o parceiro de referência de 
entidades públicas e privadas, criando valor para a Sociedade, através do desenvolvimento e gestão de soluções 
de pagamento, processos e serviços conexos baseados em tecnologia que combinem segurança, conveniência e 
inovação, respeitando os bons princípios comportamentais e as condições de sustentabilidade. 

Pode encontrar mais informação sobre a SIBS em www.sibs.com. 

http://www.sibs./

