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Novos cartões de refeição no MB WAY  

 

Lisboa, 24 de agosto de 2020 – Já é possível associar diferentes cartões de refeição 
ao MB WAY, entre eles, o cartão Edenred Euroticket, o Santander Refeição, o Caixa 
Break, o Montepio Menu, o BBVA Menu e o cartão Sodexo.  

 

Com a adesão de cartões de refeição ao MB WAY, os mais de 2,6 milhões de utilizadores 

do serviço podem aceder a todas as vantagens destes cartões diretamente no telemóvel. 

Desta forma, é ainda mais fácil, cómodo e seguro pagar a conta do restaurante ou as 

compras de supermercado. 

 

Para  associar o cartão de refeição ao seu serviço MB WAY basta inseri-lo num caixa 

automático da Rede MULTIBANCO, tal como no caso de outro qualquer cartão bancário, 

escolher as opções “MB WAY/MB NET” e “Adesão ao MB WAY” e, em seguida, colocar o 

número de telemóvel e o PIN de 6 dígitos que utiliza habitualmente no MB WAY. Depois, 

o utilizador recebe uma notificação na app MB WAY para confirmar os últimos 4 dígitos 

do seu cartão de refeição. 

 

Assim que a adesão esteja concluída, é só começar a usar. Para pagar a conta no seu 

restaurante favorito ou fazer compras no supermercado basta selecionar “Pagar com MB 

WAY”, escolher a opção QR Code ou NFC e fazer a leitura no terminal de pagamento.  

 

“A possibilidade de usar os cartões de refeição no MB WAY contribui para simplificar 

ainda mais o dia a dia dos utilizadores, permitindo realizar compras utilizando o 

telemóvel, sem necessidade de usar a carteira e de forma totalmente segura, em 

particular no contexto atual que vivemos”, afirma Gonçalo Amaro, Diretor de Digital 

& e-commerce da SIBS.  

 

O MB WAY é um serviço multicanal (disponível em app própria e em 12 apps bancárias) 

que permite efetuar 10 operações, como compras online e em lojas, geração de cartões 

virtuais MB NET, transferências imediatas, levantamento de dinheiro na Rede 

MULTIBANCO sem cartão, além dos donativos Ser Solidário.  

 

 

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 4 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 
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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 (mais de 2,5 milhões), 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 350 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/

