
 
 

 
 

 
MB WAY REVOLUCIONA TAMBÉM O S 

PAGAMENTOS EM LOJA. AGORA 
BASTA ENCOSTAR O TELEMÓVEL 

PARA PAGAR.  
 

Lisboa, 08 de novembro, 2017 – A partir de 15 de novembro, os utilizadores da App 

MB WAY com smartphones Android compatíveis, vão poder fazer as suas compras 

em loja de forma ainda mais simples através da tecnologia NFC (Near Field 

Communication). Agora basta tocar com o smartphone num terminal de pagamento 

automático para efetuar o pagamento. Esta funcionalidade estará disponível numa 

ação de lançamento revolucionária realizada no Centro Colombo em Lisboa.  

 

Para utilizar este novo meio de pagamento, que simplifica a experiência de compra em loja, 

basta tocar com o smartphone android no terminal de pagamento e colocar o PIN MB WAY 

na aplicação para confirmar a operação. Esta nova funcionalidade está disponível para 

equipamentos com sistema operativo android (cerca de 70% dos equipamentos existentes) 

com tecnologia NFC e com a última versão da app MB WAY, disponível para atualização na 

respetiva store. 

 

Para assinalar o lançamento desta nova funcionalidade, o Centro Colombo associa-se à 

promoção deste serviço através de uma campanha inovadora. A partir de 15 de novembro, 

vai ser possível pagar com NFC MB WAY na maioria dos comerciantes deste Centro, 

obtendo descontos e prémios 

Esta nova modalidade de pagamento estará disponível também em grandes cadeias e 

comerciantes. A rede de comerciantes com terminais habilitados a pagamentos MB WAY 

com tecnologia NFC será progressivamente alargada até ao final do ano.  

 

No caso dos dispositivos iOS, a utilização da antena NFC está restrita a utilizações do 

fabricante. Por esse motivo, para os utilizadores MB WAY com sistema iOS, o NFC MB 

WAY não está disponível. Contudo, a SIBS irá disponibilizar uma solução alternativa à 

tecnologia NFC no início de 2018, para que todos os utilizadores MB WAY – que rondam já 

o meio milhão - tenham uma experiência de compra ainda mais cómoda e simples, e que 

estará disponível em iOS e android. 

 

Esta nova forma de pagamento vem associar-se às restantes funcionalidades já disponíveis 

na app MB WAY: transferências instantâneas, compras online e in app, geração de cartões 

virtuais (MB NET) e levantamentos de dinheiro sem cartão, transformando a App MB WAY 

na verdadeira experiência de ter o MULTIBANCO no smartphone. 
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A SIBS dá assim mais um passo na promoção de uma economia cada vez mais digital e 

cashless, no acompanhamento das tendências de mercado e na promoção dos pagamentos 

digitais, trazendo para Portugal a tecnologia de proximidade NFC. Maria Antónia Saldanha, 

Diretora de Comunicação da SIBS, realça: “Agora o MB WAY cobre ainda melhor todas as 

formas de pagamento, acelerando o processo de compra, e oferecendo uma melhor 

experiência aos utilizadores e comerciantes. Neste momento disponibilizamos a tecnologia 

NFC para dispositivos android; mas a SIBS já está a desenvolver uma solução para iOS 

para ser utilizada em Portugal”. 

 

Os comerciantes aderentes são facilmente identificados por um autocolante MB WAY 

disponível nas lojas das centenas de comerciantes aderentes. Fique a par de todos os 

comerciantes MB WAY, incluindo os comerciantes aderentes no Centro Colombo, através 

do site www.mbway.pt e das redes sociais MB WAY. 

 

 

Sobre a SIBS: 
Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza a mais de 300 milhões de utilizadores os mais 

modernos, fiáveis e seguros serviços financeiros, designadamente na área dos pagamentos. Referência em 

Business Process Outsourcing e na produção e personalização de cartões, é um dos maiores processadores de 

pagamentos da Europa e África, transacionando anualmente três mil milhões de operações financeiras com um 

valor superior a 4.5 mil milhões de euros. Entre as marcas mais reconhecidas pelos consumidores estão o 

MULTIBANCO, o MB NET e, mais recentemente, o MB WAY. Com estes serviços, é possível pagar compras 

nas lojas físicas ou online, com cartão ou smartphone, fazer transferências, pagar a conta da água ou da luz, 

consultar o saldo, carregar o smartphone ou o passe dos transportes e, claro, levantar dinheiro.  

Com uma história de sucesso pautada pela inovação e eficiência, a SIBS mantém-se focada no seu crescimento 

e na prestação de serviços que facilitem o dia-a-dia das pessoas e empresas. 

 


