
 

 

SIBS lança QR Code Express para pagamentos com MB 
WAY na Feira do Livro 

 
Lisboa, 26 de agosto de 2021 – A SIBS marca uma vez mais presença na Feira do Livro de Lisboa, 

que arranca hoje até dia 12 de setembro, no Parque Eduardo VII, este ano ainda com mais 

novidades. Além da habitual presença com o stand sobre rodas MB WAY, com oferta de prémios 

a quem optar por esta forma de pagamento, vai ainda proporcionar a todos os apaixonados por 

livros uma experiência de compra inovadora, mais simples, rápida, cómoda e sem qualquer 

contacto, através da nova funcionalidade QR Code Express MB WAY.  

 

Esta funcionalidade proporciona aos consumidores a possibilidade de fazerem as suas compras 

de uma forma completamente sem contacto e ainda mais conveniente. Basta para tal ler o QR 

Code MB WAY no produto apresentado pelo comerciante com a câmara do smartphone através 

do MB WAY e proceder à compra automaticamente. Cada QR Code corresponde a um 

comerciante, um produto e um montante fixo, e leva a um checkout de compra cómodo e seguro 

através do serviço de pagamentos móveis preferido dos portugueses. Esta é uma nova operativa 

MB WAY para compras físicas e online, ainda mais simplificada, eliminando obstáculos no 

momento de checkout, para uma compra express.  

 

Durante a Feira do Livro, esta solução está disponível em parceria com a Almedina – na praça 

do Páteo Almedina, nas promoções diárias dos Livros do Dia e Livros em Promoção - e também 

para mais de 800 títulos em formato e-book. Sendo uma funcionalidade com grande potencial 

para pequenos pagamentos, encontra-se também em vending machines de águas, com os 

parceiros Serdial, Elecctro e Sociedade Central de Cervejas e Bebidas - Águas de Luso. As 

receitas obtidas da venda de águas através de QR Code Express MB WAY serão cedidas ao Banco 

de Bens Doados da ENTRAJUDA.  

 

Esta é a primeira experiencia de utilização do QR Code Express MB WAY, que servirá como base 

de evolução para as várias potenciais aplicações futuras desta tecnologia inovadora em diversos 

setores, tanto para compras físicas como para qualquer compra online.  

 

“Este é mais um passo que damos no caminho para a inovação no sistema de pagamentos em 

Portugal. Acreditamos que com o crescimento do comércio digital registado no último ano, com 

a maior utilização do MB WAY e do QR Code para as compras em loja, esta é a evolução natural 

para tornarmos o dia a dia dos consumidores mais simples, para pagamentos mais cómodos e 

seamless, mantendo toda a segurança dos seus pagamentos”, refere Luís Gonçalves, Diretor da 

SIBS. “Depois desta primeira iniciativa, em que colocamos a solução em prática, estamos seguros 

de que irão surgir novas jornadas de compra que tornarão ainda mais abrangente o QR Code 

Express MB WAY.”  

 

Para além da presença da SIBS na Feira do Livro através da disponibilização desta nova 

funcionalidade, mantém-se a possibilidade de fazer compras com MB WAY em todo o recinto 

através das habituais formas de pagamento no terminal de pagamento automático (TPA). 

 



 

 

Sobre a SIBS 

Com quase quatro 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 6 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 Antifraude 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 3 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 850 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. 

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

http://www.sibs.com/

