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SIBS junta-se ao tech4COVID19 com o MB WAY para a 
aquisição de equipamento médico 

REDE MULTIBANCO 

Lisboa, 19 de março de 2020 – A SIBS, através do serviço MB WAY, associou-se desde 

o primeiro momento à iniciativa tech4COVID19, com o objetivo de disponibilizar aos 

mais de 2,3 Milhões de utilizadores a possibilidade de ajudarem a adquirir 

equipamento médico como máscaras, luvas e fatos de proteção, por exemplo, para 

posteriormente serem doados a centros hospitalares e unidades de saúde em 

necessidade. Todos podemos ajudar. De forma fácil, cómoda e segura, já é possível 

fazer donativos, a partir de 1€, através do MB WAY para o número 912 712 367. 

Esta campanha de angariação de fundos, STOP COVID-19, é um movimento criado pela 

fintech GoParity, e da qual a SIBS é parceira desde o seu arranque. Trata-se de um dos 

primeiros projetos já em desenvolvimento e lançado no âmbito do tech4COVID19, uma 

iniciativa que junta atualmente 120 empresas tecnológicas e mais de 2.000 

empreendedores no combate ao novo coronavírus (COVID-19).  

“É objetivo da SIBS contribuir também de forma válida e sustentada para a criação de 

um ecossistema de trabalho para combater o novo coronavírus (COVID-19)”, afirma 

Gonçalo Amaro, Diretor de Digital & e-commerce da SIBS, acrescentando: “Estamos 

numa fase preliminar, em que o nosso contributo para já é disponibilizar o MB WAY, o 

serviço de pagamentos móveis com mais utilizadores em Portugal, para angariação de 

fundos que permitam comprar material hospitalar em falta. Estamos a avaliar ainda a 

possibilidade de alargar a nossa contribuição nesta iniciativa, disponibilizando o know-

how e a tecnologia SIBS por esta causa”.  

Para que os utilizadores possam contribuir de uma forma mais cómoda e segura, a SIBS 

está a disponibilizar a realização de transferências através do MB WAY, para o número 

de telemóvel 912 712 367, sem limite de valor e sem limite no número de 

transferências recebidas. As condições comerciais das transferências imediatas via MB 

WAY são definidas pelos bancos emissores e estas transferências podem ser realizadas 

via App Bancária, nos bancos com esta funcionalidade já ativa, ou via App MB WAY. 

A SIBS relembra ainda que o recurso a métodos de pagamentos digitais, como é o caso 

do MB WAY, representa uma solução muito eficiente no momento atual, cumprindo as 

recomendações das autoridades de saúde para a realização de pagamentos em 

condições de segurança, em particular quando comparado com pagamentos com 

dinheiro físico (notas e moedas).  
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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 em soluções e serviços de 

Segurança e Anti-Fraude 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 nacional de pagamentos móveis mais moderno, 

completo e com mais utilizadores em 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, onde as soluções SIBS operam em mais de 330 mil terminais que processam cerca de 2 mil milhões 

de transações destacando-se a atividade na Polónia, onde detém a Paytel, um dos operadores de terminais 

de pagamento que mais tem dinamizando o mercado. 

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/

