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MB WAY REGRESSA AO ROCK IN RIO LISBOA 

PARA PROMOVER 

PAGAMENTOS COM TELEMÓVEL 
 
Lisboa, 21 de junho de 2018 – A SIBS e o Rock in Rio Lisboa juntam-se novamente nesta 

edição do evento, para proporcionar uma experiência cashless aos visitantes da Cidade do 

Rock durante os dias 23, 24, 29 e 30 de junho. Para tal, basta que os utilizadores selecionem 

a opção “Pagar com MB WAY” na app e ler o QR Code que aparece no terminal de 

pagamento. 

 

“Mais uma vez, os participantes poderão desfrutar do evento sem ter de recorrer a dinheiro 

ou cartões”, afirma Maria Antónia Saldanha, Diretora de Marca e Comunicação da SIBS. “O 

MB WAY tem vindo a reforçar o seu posicionamento no território da música e do 

entretenimento, porque são, de facto, contextos onde a comodidade e facilidade são muito 

valorizados.”, conclui. 

 

Quem ainda não tiver aderido ao MB WAY, pode fazê-lo no recinto e esclarecer todas as 

dúvidas sobre a utilização do serviço em vários pontos do recinto, onde a marca estará 

presente. Os comerciantes que aceitam esta modalidade de pagamento terão sinalética 

própria para informar os visitantes que podem pagar com MB WAY. Adicionalmente, o MB 

WAY terá também um stand localizado na entrada do recinto do festival onde quem fizer 

compras com MB WAY pode receber um prémio por cada compra que realizar durante o 

festival. 

 

Atualmente, o MB WAY conta com mais de 700.000 utilizadores, que efetuam cerca de 1,4 

milhões de operações por mês.  

 
O MB WAY tem vindo a apostar no desenvolvimento de experiências cashless no território da 

música e do entretenimento, procurando estar onde estão os seus utilizadores, para ir ao 

encontro das suas necessidades e lhes oferecer o melhor serviço. Recentemente, o MB WAY 

ganhou o prémio da categoria “Best Use of Tecnology”, nos Iberian Festival Awards, 

decorrente da parceria desenvolvida com a Best-ID, na edição de 2017 do Lisb-ON, um 

festival 100% cashless graças à utilização do MB WAY como forma de carregamento das 

pulseiras para a realização de todas as compras no recinto. 

 

Saiba mais em mbway.pt 
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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. 

 

 


