
                      

 

 

 

 
 

Donativos para a LPCC este Natal 

 

Liga Portuguesa Contra o Cancro adere a nova 

operativa solidária do MB WAY 
 

Lisboa, 21 de dezembro de 2020 – A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem como principal 

missão o apoio aos doentes oncológicos e suas famílias, e este Natal, para poder assegurar a 

sustentabilidade das ações que desenvolve, apela à solidariedade dos portugueses através do 

serviço ‘Ser Solidário’ da SIBS, disponível na app MB WAY e nos Caixas Automáticos 

MULTIBANCO. Ou mais fácil ainda, através da nova operativa QR Code Solidário, que permite 

fazer donativos bastando para isso entrar na app MB WAY, selecionar ‘Pagar com MB WAY’ e 

ler o QR Code apresentado na imagem e fazer o donativo à LPCC. 

A LPCC junta-se ao serviço ‘Ser Solidário’ da SIBS que disponibiliza este apoio às associações 

presentes no serviço, através de um modelo completamente inovador em Portugal para fazer 

donativos, a nova operativa QR Code Solidário. 

Através desta nova operativa da SIBS é possível despoletar donativos da mesma forma que são 

feitas as compras MB WAY nas lojas físicas através da funcionalidade ‘Pagar com MB WAY’, 

com toda a comodidade, rapidez e segurança. 

Vivemos uma crise de saúde pública extraordinária e sem precedentes. A pandemia pelo novo 

coronavírus (COVID-19), é uma emergência mundial que está a pôr à prova os sistemas de 

saúde e a capacidade de resposta das autoridades e dos profissionais. No combate a este 



                      

 

inimigo comum, tem-se verificado uma comunhão de esforços e partilha de valores e recursos 

praticamente generalizada, que a LPCC reconhece e em que tem sido uma voz ativa. 

Neste âmbito, a LPCC pede a todos quantos possam apoiar, que se juntem a esta causa e 
que deem um presente de Natal a quem mais precisa! 

 
Como funciona: 
1. Selecionar “Pagar com MB WAY”; 
2. Ler o QR Code Solidário com o logo da instituição; 
3. Inserir o montante a doar, o seu NIF e confirmar.  
 
Saliente-se que o serviço é totalmente gratuito, sendo o valor doado totalmente transferido 
para a LPCC. 
 
 
 

Para mais informações, consulte: www.ligacontracancro.pt  

Ou o site https://www.mbway.pt/ ou https://www.sibs.com/   

http://www.ligacontracancro.pt/
https://www.mbway.pt/
https://www.sibs.com/

