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O dia 2 de setembro 
de 1985
é a data que marca o lançamento da Rede de 
Caixas Automáticos MULTIBANCO, o primeiro 
projeto da SIBS. O seu funcionamento teve início 
com a instalação dos primeiros 9 equipamentos, 
nas cidades de Lisboa e Porto, os quais permitiam 
fazer levantamentos, consultas de saldos e 
movimentos, e alteração de PIN. 

só em 1986 os Caixas MULTIBANCO 
passaram a funcionar 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Nos primeiros meses, os equipa-
mentos não estavam disponíveis entre a 1:00 
e as 7:00 da manhã.
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24
Sabia que



Dois anos depois 
da instalação dos primeiros Caixas 
MULTIBANCO, nasce o pagamento 
com “verde-código-verde”, ou seja, a 
rede de Terminais de Pagamento 
Automático (TPA ou POS – Point of 
Sale), que permite fazer compras no 
ponto de venda dos comerciantes. 

em dezembro de 2019, a Rede de 
TPA MULTIBANCO atingiu o seu 
recorde histórico,  em número e 
valor de operações: mais de 125 
milhões operações no valor de 
4,9 mil milhões de euros.

125
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Sabia que



Ainda na década de 
80, em 1989, os portugueses começaram a 
poder realizar Pagamentos de Serviços nos Caixas 
MULTIBANCO. A partir daí, pagar a água, a luz ou 
o gás passou a ser possível em qualquer lugar e a 
qualquer hora. Nesse ano, foram efetuados 560 
mil pagamentos. Em 2019, a SIBS registou mais 
de 68 milhões de pagamentos de serviços nos 
Caixas MULTIBANCO. 

no ano passado, foram efetuados 68 
milhões de Pagamentos de Serviços 
no MULTIBANCO. Esta é a 4ª 
operação mais realizada nos Caixas 
MULTIBANCO. 68
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Sabia que



Seis anos depois 
do surgimento do 
MULTIBANCO, em 1991, 
nasce a Via Verde, uma externalidade da 
existência do MULTIBANCO. Este sistema 
completamente inovador e incomparável 
em todo o mundo, debita diretamente na 
conta dos condutores o valor da porta-
gem, não havendo necessidade de parar 
para pagar. A Via Verde tornou-se um 
símbolo de Portugal lá fora. 
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Até 1992, para efetuar trans-
ferências entre contas, era necessária a 
deslocação a uma agência do banco. A 
partir desse ano, passou a ser possível 
transferir montantes entre contas bancárias 
através do MULTIBANCO, usando o NIB - 
Número de Identificação Bancária.

no ano passado, foram concretiza-
das cerca de 69 milhões de 
transferências bancárias na Rede 
MULTIBANCO. Esta foi a 3ª 
operação mais realizada nos Caixas 
MULTIBANCO.

69
Sabia que



Em 1995, foi lançado um novo 
cartão, – o Porta Moedas MULTIBANCO (PMB). 
Um ano mais tarde, a SIBS avançou com o lança-
mento do MB PHONE, um serviço inovador que 
permitia fazer no telemóvel algumas das 
operações que, habitualmente, se faziam nos 
Caixas MULTIBANCO (consultas, carregamentos, 
pagamentos de serviços, transferências entre 
contas).
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1996 foi o ano que pemitiu passar 
a efetuar Pagamentos ao Estado através 
dos Caixas MULTIBANCO, mais uma vez 
introduzindo comodidade e segurança às 
operações financeiras dos portugueses. 
Atualmente, são efetuados cerca de 7 
milhões de Pagamentos ao Estado através 
da Rede MULTIBANCO.
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Portugal foi o primeiro 
país no Mundo a possibilitar a 
realização de Carregamentos de Telemóvel nos 
Caixas MULTIBANCO, em 1997. Sem esta funcio-
nalidade, nunca teria sido lançada a modalidade de 
tarifário pré-pago que se tornou tão comum. Mais 
um marco do ADN de inovação que sempre carac-
terizou a SIBS, gestora da Rede MULTIBANCO.
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Criada para facilitar 
o dia a dia dos utilizadores e trazer como-
didade às operações financeiras, a Rede 
MULTIBANCO sempre dedicou especial 
atenção aos transportes. Em 1998, os 
bilhetes para os comboios Alfa e Interci-
dades, da CP, passaram a estar disponíveis 
nos Caixas MULTIBANCO e, em 2006, 
passou a ser possível carregar o título de 
transporte.

no ano passado, foram 
carregados, em média, 
cerca de 135.000 
títulos de transporte por 
mês. 135 Sabia que



2001 foi um dos anos mais intensos 
em termos de lançamento de novos 
serviços na Rede MULTIBANCO: nasceu o 
serviço de Débitos Diretos nos Caixas 
MULTIBANCO e foram disponibilizadas as 
operações de Pagamento à Segurança 
Social e de Custas Judiciais. Também em 
2001 nasceu o homebanking e foi lançado 
o serviço MB NET.

12,6
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2001 foi o ano do lançamento do homebanking, 
que permite o acesso aos principais serviços 
da Rede MULTIBANCO. Em dezembro de 2019 
foram realizadas mais de 12,6 milhões de 
operações em homebanking, atingindo-se 
assim um novo recorde no número de 
operações neste canal.

Sabia que



Uma das ofertas mais 
populares da Rede MULTIBANCO, o MB NET, 
foi lançado em setembro de 2001. Permite 
gerar cartões temporários para a realização de 
compras online com total conforto, comodi-
dade e segurança. Este serviço foi integrado 
no MB WAY, em 2016.
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Em 2007, foi disponibilizado nos Caixas 
MULTIBANCO o serviço de emissão de licenças de 
pesca lúdica e, um ano depois, o de licenças de 
caça. Operações que foram conquistando os portu-
gueses ao longo dos anos.

esta operação foi distinguida com o Prémio de 
Melhor Serviço Administrativo Europeu Online, em 
2019, pelos European eGovernment Awards. 
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Em 2008 assinalaram-se os 25 anos 
da SIBS,  com a renovação  da imagem institucional 
da empresa e do MULTIBANCO. Esta foi a primeira 
vez que o MULTIBANCO mudou de imagem, desde 
a sua criação, em 1985. 



Em 2009 foi lançada a operação 
Ser Solidário, que permite fazer doações a 
entidades de Solidariedade Social através dos 
Caixas MULTIBANCO. Em 2019 este serviço 
passou a estar disponível também no MB WAY, 
colocando o melhor da tecnologia ao serviço da 
sociedade civil.

2020 foi o ano em foram realizados 
mais donativos através deste serviço, 
totalizando no primeiro semestre mais 
de 645 mil euros em doações. Desde 
a sua criação, o Ser Solidário já 
beneficiou mais de 80 entidades.  

645
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Sabia que



Em 2013, foi implementada a funcio-
nalidade Dynamic Currency Conversion nos Caixas 
MULTIBANCO, que possibilita que o titular de um  
cartão bancário exterior ao Espaço Euro visualize 
o montante do levantamento na sua moeda 
(conta-cartão), e na moeda do terminal (Euro) e 
opte pelo valor que lhe seja mais favorável.
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A emissão e aceitação 
de cartões com tecnologia 
contactless deu os primeiros passos em 2013, 
com mais de 3 milhões de cartões emitidos 
que, nesse ano, realizaram mais de 8 mil 
transações. No primeiro semestre de 2020, os 
pagamentos efetuados com esta tecnologia 
duplicaram os valores registados no período 
homólogo.

50 devido à crescente utilização da tecnolo-
gia, e de forma a reduzir o risco de 
transmissão durante a pandemia da 
COVID-19, o valor máximo para 
pagamentos contactless passou de 20 
para 50 euros.

Sabia que
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2015 foi o ano de lançamento do MB 
WAY, um serviço que permite realizar 10 
operações, sendo as compras e as transferên-
cias imediatas as mais comuns. Já tem mais de 
2,6 milhões de utilizadores e permite a 
realização de mais de 7 milhões de operações 
por mês, um valor que tem registado um 
crescimento mensal superior a 10%.

2x
o MB WAY teve um crescimento expressivo 
como meio de pagamento em compras 
físicas, ao atingir valores recorde nos 
primeiros 100 dias de pandemia. Duplicou 
o volume de transações face ao início do 
ano, antes do aparecimento do primeiro 
caso de COVID-19 em Portugal. 

Sabia que



o primeiro ATM Express foi insta-
lado na zona do Rossio, em 
Lisboa, tal como o primeiro Caixa 
MULTIBANCO 31 anos antes. 

Para responder
ao aumento do
turismo,
e ao consequente aumento da utilização 
da Rede MULTIBANCO por parte de 
turistas, a SIBS criou, em 2016, a Rede 
ATM Express. Esta rede é vocacionada 
para clientes estrangeiros (turistas e 
residentes), permitindo-lhes realizar de 
forma rápida, conveniente e segura, a 
operação mais procurada por eles – o 
levantamento.
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Sabia que31
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Em 2017,  numa altura em que o MB WAY 
conquistava cada vez mais utilizadores, a SIBS levou 
para a Rede MULTIBANCO o levantamento de dinheiro 
sem cartão bancário. Através do MB WAY, os utiliza-
dores podem gerar um código para levantar o 
montante selecionado em qualquer MULTIBANCO, sem 
necessidade de introduzir cartão.

três anos depois do lançamento desta 
funcionalidade, são realizados, em 
média, mais de 817.000 levantamen-
tos,por mês, de dinheiro sem cartão.817 Sabia que
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A juntar a outras 
funcionalidades, 
os utilizadores do MB WAY passaram, em 
2018, a poder escolher pagar através de 
um QR Code, aumentando a conveniência e 
reduzindo o tempo gasto nas suas compras. 
Esta funcionalidade reúne cada vez mais a 
preferência dos utilizadores do MB WAY, 
pela facilidade de utilização e redução do 
contacto com os TPA.

ao longo do último ano, a utilização de pagamentos por QR 
Code através do MB WAY aumentou cerca de 500%, ou seja, 
o número médio mensal de pagamentos, em julho de 2020, 
foi 6 vezes superior ao registado no período hómologo. 

Sabia que
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Em 2019,  a Rede MULTIBANCO foi atualizada 
com novas funcionalidades: os Vouchers MULTIBANCO, 
que facilitam o acesso a conteúdos digitais através de um 
modelo de pré-carregamento ou de subscrição, através da 
aquisição de vouchers, e os Descontos MULTIBANCO, 
solução pioneira para o mercado de fidelização que 
permite associar o cartão de fidelização a um cartão 
bancário. 

desde que o serviço foi lançado já 
foram subscritos perto de 50 mil 
Vouchers MULTIBANCO.50 Sabia que



Também em 2019, a SIBS, em 
conjunto com a OTLIS, lançou uma solução pós-paga 
no cartão Lisboa VIVA. Esta nova modalidade de 
pagamento do Cartão Lisboa VIVA permite viajar sem 
necessidade de efetuar carregamento prévio do título 
de transporte. Com o Viva Go o valor da viagem é 
posteriormente debitado na conta bancária associada 
ao cartão.
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Um dos passos mais 
importantes dados nos últimos 
anos foi a disponibilização do SIBS API Market, 
um novo ciclo na história do sistema de paga-
mentos nacional. Esta plataforma tem como 
objetivo habilitar novos serviços inovadores e 
modelos de negócio de valor acrescentado 
baseados em API. 

A disponibilização de serviços MULTIBANCO 
nesta plataforma, como é o caso do Pagamento 
de Serviços, permite aos novos prestadores de 
serviços de pagamento desenvolver ofertas 
inovadoras com base nestes serviços de valor 
acrescentado.
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No dia 24 de 
dezembro de 
2019 foi atingido o 
recorde absoluto de 
transações por segundo na 
Rede MULTIBANCO. 294
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ao meio-dia da véspera de Natal 
de 2019, foram processadas 294 
transações por segundo na Rede 
MULTIBANCO.

Sabia que



Globalmente, em 
2019, a SIBS processou mais 
de 3,8 mil milhões de transações. 
Foram cerca de 10,4 milhões de 
operações por dia e cerca de 434 
mil por hora.

25
500.000
OPERAÇÕES
POR HORA
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Quando foi lançada, a 
Rede MULTIBANCO 
permitia fazer levantamentos de numerário, 
consultas e alterações de PIN. Nos últimos 35 
anos, foram introduzidas novas operações e 
funcionalidades com o intuito de criar valor no 
dia a dia das pessoas. Hoje em dia, são mais de 
60 as funcionalidades dos Caixas MULTIBANCO, 
fazendo de  Portugal um dos países com maior 
número de operações oferecidas através de 
ATM. 50 mais de 50% das operações 

realizadas nos Caixas MULTIBANCO 
não são transações relacionadas 
com numerário.

Sabia que
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Usando como base a atividade da Rede 
MULTIBANCO, a SIBS disponibilizou, em 2019, o SIBS 
Analytics, um serviço que agrega milhares de indicadores 
sobre o consumo em Portugal e permite a compilação e 
análise de dados de transacionalidade na Rede MULTIBANCO, 
permitindo a tomada de decisões estratégicas com base em 
dados atualizados. A face pública do SIBS Analytics material-
iza-se no portal www.sibsanalytics.com.

o serviço SIBS Analytics tem sido de 
extrema importância na análise e retrato 
das alterações nos hábitos de consumo 
em Portugal desde o aparecimento da 
COVID-19. No relatório sobre os 100 
dias de Pandemia é evidente que o peso 
do serviço MB WAY como meio de 
pagamento no total das compras físicas 
mais que duplicou nesse período.

100
Sabia que
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Em maio de 2020, a SIBS e o Instituto 
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa 
(ISEG) estabeleceram uma parceria baseada nos dados da 
Rede MULTIBANCO disponibilizados através do SIBS Analytics, 
com o objetivo de analisar e avaliar o real impacto económico 
e social da pandemia da COVID-19, tendo por base 
informação relevante sobre os comportamentos de consumo 
em Portugal desde o aparecimento do primeiro caso.

a parceria permitirá medir os efeitos das 
medidas implementadas e a implementar pelo 
Governo para o relançamento da economia com 
recurso a mais de 1000 milhões de indicadores 
sobre o consumo em Portugal disponibilizados 
através do SIBS Analytics.
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Sabia que



2º
No final do ano de 
1985, havia 72 Caixas MULTIBANCO 
instalados em todo o país. Dez anos 
depois, a rede era constituída por 3.745 
equipamentos. Atualmente, a SIBS 
disponibiliza cerca de 12 mil terminais das 
Redes MULTIBANCO e ATM Express.
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Portugal é o 2.º país da Zona Euro com mais ATM 
per capita. Na Zona Euro, só a Áustria ultrapassa 
Portugal no número de ATM por cada um milhão 
de habitantes, de acordo com dados do BCE. 

Sabia que
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A primeira metade de 
2020 trouxe um novo recorde no número de 
TPA disponíveis na Rede MULTIBANCO. São hoje cerca 
de 373 mil. Nos últimos três anos, tem-se assistido a 
uma evolução expressiva do número de TPA, com um 
crescimento médio anual de cerca de 7%.

no final do primeiro semestre, 
o número de TPA superava os 
373 mil, o que representa o 
valor mais elevado de sempre.373 Sabia que



No ano de lançamento 
da Rede MULTIBANCO 
existiam 469 mil cartões em circulação. No 
primeiro semestre de 2020, o número de cartões 
em circulação atingiu um recorde histórico: 23,7 
milhões de cartões. 
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Simplificar o dia a dia dos utiliza-
dores com serviços úteis e inovadores é a função 
da Rede MULTIBANCO. Um dos fatores que 
explica o seu sucesso é a sua universalidade, uma 
vez que qualquer cartão, de qualquer marca, 
pode ser usado nesta rede.



A SIBS Payments
Gateway, lançada em 
2017,
é o terminal MULTIBANCO para as compras 
online. A DPG da SIBS garante a integração 
entre os canais físicos e digitais e a universali-
dade e multicanalidade sob a força da marca 
MULTIBANCO. O número de novos comerciantes 
na DPG da SIBS mais que duplicou em 2020 
face ao ano anterior.
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Em 2020, ano em que 
celebra o seu 35º aniversário, a 
marca MULTIBANCO foi distingui-
da como uma das mais fortes e 
mais robustas a nível nacional, 
pelo Prémio Reputation na 
Categoria Industry, atribuído pela 
consultora ON STRATEGY.
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A Rede MULTIBANCO
funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias 
por ano e as equipas da SIBS trabalham continuamente para 
garantir que o sistema funciona ininterruptamente, cumprindo 
os mais elevados padrões de segurança. A conveniência e a 
comodidade da Rede MULTIBANCO permitem poupar tempo 
e dinheiro à economia portuguesa, tornando-a mais eficiente.


