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CURIOSIDADES MULTIBANCO DESTA QUADRA NATALÍCIA 
 
Dados referentes aos dias 1 a 31 de dezembro de 2016 
 

 Por dia foram efetuadas, em média, cerca de 6 milhões de operações nos caixas e 
terminais de pagamento automático da Rede MULTIBANCO. 
 

 O dia com mais operações na Rede MULTIBANCO foi o 23 de dezembro, tendo-se 
registado 8,4 milhões de operações, mais 8,8% que o dia homólogo, também registado como 
o dia com mais operações em 2015. 
 

 
 

 Nos supermercados foram efetuadas 31 milhões de compras nos terminais de pagamento 
da Rede MULTIBANCO, mais 7,6% do que no período homólogo. 

 

 As compras efetuadas no comércio a retalho registaram um aumento de 4% face ao mesmo 
período do ano passado, tendo-se registado 27,9 milhões de operações. 

 

 Os pagamentos efetuados nos restaurantes e hotéis aumentaram 17,5% face a dezembro 
de 2015, tendo sido efetuadas 13,9 milhões de compras. 

 

 Os pagamentos efetuados nas gasolineiras tiveram apenas um crescimento de 12,6% num 
total de 8,4 milhões de operações. 
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 Ao nível de cartões estrangeiros foram efetuadas mais 18,6% de compras e levantamentos 
na Rede MULTIBANCO do que em igual período de 2015. 

 

 Os cartões de origem francesa foram os que mais operações efetuaram, num total de 924,8 
milhares de compras e levantamentos, o que representa um aumento de 16,8% face a 2015. 

 

 Em 2º lugar ficaram os cartões de origem do Reino Unido com 579,8 milhares de compras 
e levantamentos (mais 15,7% face a 2015), seguidos dos cartões de origem espanhola com 
463,1 milhares de operações (mais 26,1% face a 2015). 

 

 Os cartões de origem norte-americana foram os que registaram maior crescimento em 
Portugal durante o período em análise, tendo efetuado 180,3 milhares de compras e 
levantamentos, o que representa mais 37,3% do que no período homólogo. 
 

 As operações realizadas com cartões estrangeiros representam 2% do volume total de 
operações realizadas nos caixas e terminais de pagamento automático da Rede 
MULTIBANCO. 
 

 
 
 

Lisboa, 3 de janeiro de 2017 
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Período entre 28 Novembro 2016 a 1 Janeiro 2017 (incl.)

ESTATÍSTICAS MULTIBANCO

Número
(milhões)

Montante
(milhões de €)

Valor Médio (€)

Levantamentos

Compras

41,8 2.919 70

101,3 4.023 40

REDE MULTIBANCO
Estatísticas relativas aos dias 28 Novembro 2016 a 1 Janeiro 2017

REDE MULTIBANCO

No período entre o dia 28 Novembro 2016 e o dia 1 Janeiro 2017 foram efetuados, nos Caixas
Automáticos da Rede MULTIBANCO, 41,8 milhões de levantamentos no valor de 2.919 milhões de euros.

No mesmo período foram efetuadas, nos Terminais de Pagamento Automático da Rede MULTIBANCO,
101,3 milhões de compras no valor de 4.023 milhões de euros.

O valor médio levantado por dia foi de 70 euros. Em compras, o valor médio dos pagamentos em lojas foi
de 40 euros.

Nesta semana, e em comparação com o ano anterior, registou-se um aumento global (levantamentos e
compras) dos volumes processados na Rede MULTIBANCO de 8,0% no número de operações e de 7,8%
no montante transacionado.

Quadro 1: Número e valor dos levantamentos e compras realizadas na Rede MULTIBANCO relativas
ao período de 28 Novembro 2016 a 1 Janeiro 2017

FONTE: SIBS. Estatísticas relativas ao período entre 28 Novembro 2016 e 1 Janeiro 2017 (inclusive)

Quadro 2: Número e valor dos levantamentos e compras realizadas na Rede MULTIBANCO relativas
ao período de 30 Novembro 2015 a 3 Janeiro 2016

FONTE: SIBS. Estatísticas relativas ao período entre 30 Novembro 2015 e 3 Janeiro 2016 (inclusive)

Quadro 3: Variação do número e valor dos levantamentos e compras realizadas na Rede
MULTIBANCO para os períodos em análise em 2015 e 2016

Número
(milhões)

Montante
(milhões de €)

Valor Médio (€)

Levantamentos

Compras

40,2 2.788 69

92,2 3.652 40

Número (%) Montante (%)
Valor Médio

(%)

Levantamentos

Compras

3,9% 4,7% 0,8%

9,8% 10,2% 0,3%

FONTE: SIBS. Estatísticas relativas ao período equivalente em 2015 e 2016
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