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SER SOLIDÁRIO CHEGA AO MB WAY  

 

Lisboa, 03 de dezembro de 2019 – O Ser Solidário chega agora ao MB WAY depois de 
estar disponível nos Caixas MULTIBANCO, permitindo aos portugueses efetuar os seus 
donativos para as instituições beneficiárias, de forma ainda mais cómoda e rápida. 
Com esta iniciativa, a SIBS coloca o melhor da tecnologia ao serviço da solidariedade.  

 

Lançado pela SIBS em 2005, o Ser Solidário é uma iniciativa na área de responsabilidade 

social que permite fazer e receber donativos de forma totalmente gratuita, para 

instituições e doadores, fácil, segura e completamente transparente. Este serviço passa 

agora a estar disponível também no MB WAY que é, assim, cada vez mais o MULTIBANCO 

no telemóvel, oferecendo maior conveniência e mais funcionalidades para o dia-a-dia 

dos mais de 2 milhões de utilizadores do serviço.  

 

“Fazia todo o sentido que o Ser Solidário integrasse o MB WAY, permitindo fazer 

donativos de forma mais simples e rápida. Deste modo, dinamizamos o impacto social 

do serviço Ser Solidário, que passa a estar disponível também no MB WAY, no telemóvel 

dos portugueses, contribuindo de forma ativa para que o melhor da tecnologia nos 

permita construir uma sociedade melhor”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da 

SIBS.  

 

O Ser Solidário foi criado pela SIBS para apoiar Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS), Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) e 

Organizações Não Governamentais das Pessoas com Deficiência (ONGPD). Ao longo da 

sua existência, o Ser Solidário já beneficiou mais de 80 entidades.  

  

A partir de agora, para ajudar a sua instituição favorita, basta selecionar a entidade da 

lista de instituições apresentadas, definir o montante e o donativo está feito. Caso 

pretendam, os utilizadores podem obter de forma automática a fatura simplificada 

correspondente ao seu donativo com Número de Identificação Fiscal (NIF).  

 

Este serviço está disponível a partir de agora para as entidades que queiram usufruir do 

mesmo, bastando que remetam a sua inscrição para solidario@sibs.com e iniciem o seu 

processo. De recordar que se mantém ativa a angariação através do número de 

telemóvel, para as entidades que tenham essa modalidade.  

  

O MB WAY é um serviço multicanal (disponível em app própria e em 8 apps bancárias) 

que passa, assim, a efetuar 9 operações como compras online e em lojas, geração de 
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cartões virtuais MB NET, transferências imediatas, levantamento de dinheiro e 

utilização da Rede MULTIBANCO sem cartão, além dos donativos Ser Solidário.  

 

Além deste avanço no serviço Ser Solidário, a SIBS junta-se à primeira edição do Giving 

Tuesday em Portugal (a 3 de dezembro), uma iniciativa que decorre após a Black Friday 

(a 29 de novembro) e a CyberMonday (a 2 de dezembro) e que convida os consumidores 

a fazerem donativos após dois dias de compras. Com o MB WAY, basta escolher o 

projeto/ instituição a apoiar e realizar o donativo no telemóvel de forma simples, fácil, 

segura e imediata. 

 

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, o serviço de pagamentos mobile mais moderno e completo 
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.com/

