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MB WAY JÁ É UTILIZADO POR 3 MILHÕES DE 

PORTUGUESES  

Serviço atinge os 3 Milhões de Utilizadores e regista, só este ano, mais 

de 100.000.000 de operações.  

 

Lisboa, 9 de dezembro de 2020 – O MB WAY alcança um novo recorde no número de 

utilizadores únicos, contabilizando já 3 Milhões, assim como no número de 

operações, que ultrapassam as 100.000.000 de operações em 2020, demonstrando 

que o MB WAY é cada vez mais o serviço de pagamentos móveis preferido dos 

portugueses. 

 

Além do novo marco histórico no número de utilizadores, também as operações têm 

apresentado valores de crescimento inéditos, que comprovam a elevada adesão ao 

serviço: foram alcançadas esta semana 100.000.000 de operações anuais MB WAY, sendo 

que, no mês de novembro, foram realizadas mais de 7 milhões de compras, totalizando 

mais de 15 milhões de operações, valores que praticamente triplicaram desde há um 

ano. 

 

De facto, numa análise comparativa, o MB WAY destacou-se de forma muito expressiva 

neste último ano face a 2019, quer nas compras em loja quer nas compras online, 

triplicando o seu crescimento em ambos os canais no último mês de novembro, em 

comparação com o mesmo período do ano anterior.  

 

“Os portugueses pagam cada vez mais com telemóvel e o MB WAY é o grande 

impulsionador desta mudança de comportamento assumindo-se, no atual contexto 

pandémico, como um dos métodos mais seguros e convenientes para fazer compras, 

uma vez que permite que todos os pagamentos em loja sejam efetuados ‘sem contacto’ 

no terminal de pagamento, qualquer que seja o montante”, afirma Gonçalo Amaro, 

Diretor de Digital & e-commerce da SIBS. “É um serviço de pagamentos que tem estado 

em contínuo crescimento e que atinge agora o marco dos três milhões de utilizadores. 

Os portugueses já não vivem sem as suas múltiplas funcionalidades que facilitam o seu 

dia a dia, uma tendência que veio para ficar, promovendo numa economia cada vez 

mais digital”. 
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Com o MB WAY, os portugueses podem fazer as suas compras apenas com o telemóvel, 

sem custos, com toda a conveniência e segurança da Rede MULTIBANCO, em mais de 

315 mil terminais de pagamento com QR Code e tecnologia NFC.  

 

O MB WAY está cada vez mais na vanguarda dos pagamentos digitais, sendo um serviço 

multicanal (disponível em app própria e em 13 apps bancárias) que permite efetuar 10 

operações como compras online e em loja, geração de cartões virtuais MB NET, 

transferências imediatas, levantamento de dinheiro sem cartão ou fazer donativos para 

as instituições presentes no serviço Ser Solidário, uma funcionalidade que tem ganho 

cada vez mais expressão sobretudo no momento atual em que vivemos.  

 

Na verdade, desde que o Ser Solidário chegou ao MB WAY, há exatamente um ano, já 

foram doados mais de 1,2 milhões de euros. Mais recentemente foi lançado o QR Code 

Solidário no MB WAY, que permite realizar donativos de forma cada vez mais simples. 

 

Pode consultar estas e outras informações sobre o MB WAY no site 

https://www.mbway.pt/ . 

 

 

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 três 
diferentes continentes, 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 Segurança e Anti-Fraude em Business Process Outsourcing e líder na Península Ibérica na Produção e 
Personalização de Cartões. 

A SIBS nasceu e cresceu a inovar e vai continuar a sua missão. Tem a tecnologia como seu driver e através 
dela reinventou formas de pagamento já existentes e criou o MB WAY, o serviço nacional de pagamentos 
móveis mais moderno e completo, que conta com mais de 2,6 milhões de utilizadores que fazem compras, 
transferências imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel. É igualmente 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, tornando 
a maior rede de ARM em Portugal também a mais completa do mundo. 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, 
Ásia e África, onde as soluções SIBS operam em mais de 350 mil terminais que processam cerca de 2 mil 
milhões de transações. De destacar a atividade na Roménia onde adquiriu a empresa líder no 
processamento de operações com cartões – Romcard/Supercard que agora opera sob o nome SIBS 
Romania, e na  Polónia, onde detém a PAYTEL, um dos operadores de terminais de pagamento que mais 
tem dinamizando o mercado. A SIBS tem uma posição relevante nestes importantes mercados da Europa 
Central e de Leste, contribuindo com tecnologia e know-how português para o desenvolvimento e 
digitalização destes países. 

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. 

https://www.mbway.pt/


 

  3/3 

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

http://www.sibs.com/

