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Missão SIBS:
Contribuir para o bem-estar social, promovendo eficiência 
nos serviços financeiros e similares, nomeadamente na 
área dos pagamentos, através da disponibilização de 
soluções tecnológicas e processos que combinem 
segurança, conveniência e inovação, ao menor custo 
possível.
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Desde o lançamento do MULTIBANCO, em 1985 quando 
foram instalados os primeiros Caixas Automáticos a 
evolução começou e tem continuado como é exemplo, o 
lançamento do MB WAY, a primeira solução interbancária 
que permite efetuar compras e transferências imediatas de 
forma simples, cómoda e rápida, com um mero smartphone 
ou tablet. Este novo serviço é a evolução natural do 
MULTIBANCO que passa para dentro dos dispositivos 
que nos acompanham para todo o lado.

Por esta razão, produzimos mais uma edição do “SIBS 
MARKET REPORT” sobre o tema incontornável 
do Comércio Digital. Este relatório funciona como 
barómetro e apresenta uma análise à evolução do 
mercado dos pagamentos eletrónicos em Portugal, 
em comparação com outros mercados europeus. 

Entre outras conclusões, podemos 
adiantar que a Rede MULTI-
BANCO registou, em 2014, 
um crescimento de 3,9%  face 
ao número de operações e de 
7,5% relativo ao montante 
envolvido, em linha com a 
tendência de crescimento do 
consumo privado e de cresci-
mento do PIB nacional.

No que diz respeito ao comércio 
eletrónico, Portugal tem também 
registado uma grande evolução, 
tendo as compras online 
registado, nos últimos cinco 

anos, um crescimento de 1,5 mil milhões de euros a 
uma média de 300 milhões de euros por ano. 

Só em 2014 foram realizadas 12,9 milhões de compras on-
line com cartão bancário, num valor superior a 922 milhões 
de euros, o que representa um aumento de 14,2% e 10,4% 
respetivamente, em comparação com o ano anterior.

Estes números comprovam a maturidade do sistema 
interbancário nacional, a sua capacidade de adap-
tação aos novos movimentos do mercado e também o 
desenvolvimento tecnológico dos serviços SIBS, que 
permitem que Portugal se mantenha state-of-the-art na 
área dos pagamentos.

PREFÁCIO

Em 2015 comemoram-se os 30 anos de adesão de 
Portugal à então designada Comunidade Económica 
Europeia (CEE), hoje União Europeia (UE).

Foram três décadas em que a economia portuguesa se 
transformou e se dinamizou, em que Portugal se 
modernizou e se aproximou dos parceiros europeus. 
Foi um período fortemente marcado pela tecnologia, 
pela inovação e desenvolvimento e pelo aparecimento 
de inúmeras empresas.com

Durante este período surgiram as comunicações móveis, 
massificou-se a utilização do computador e desenvolveu-
se a internet e todos os serviços e utilizações ligados à 
rede. Hoje tudo está à distância de um clique, numa rede 
global e mundial sem a qual já ninguém se imagina, seja 
ela no computador portátil, no 
smartphone ou tablet.

E se expressões como telemóvel, 
internet, online, portátil, smart-
phone e tablet, entre tantas 
outras, fazem parte do quo-
tidiano e facilitam o dia a dia, 
os portugueses não podem 
esquecer como o nascimento 
do MULTIBANCO, há precisa-
mente 30 anos, mudou a sua 
vida, um serviço que também se 
tornou instrumental no contexto 
europeu.

Uma marca que foi oferecendo 
um conjunto cada vez mais alargado de serviços para 
simplificar a vida: pagamento de serviços, compras, 
consulta de saldos, transferências, carregamentos de 
telemóvel e títulos de transportes. Enfim, uma panóplia 
de operações que podem ser feitas através da Rede 
MULTIBANCO e com o selo de eficiência, segurança e 
fiabilidade SIBS.

O levantamento de dinheiro é uma operação que nos 
parece simples e óbvia, mas que só é possível porque, 
por trás, a SIBS desenvolveu um sistema tecnologica-
mente complexo que assegura a interbancariedade e a 
interoperabilidade, compatível com as maiores marcas 
internacionais. 

A REDE MULTIBANCO, 
registou, em 2014, um 

crescimento de cerca de 
3,9% face ao número de 

operações e de 7,5% 
relativo ao montante 

envolvido.

MADALENA CASCAIS TOMÉ
CEO DO GRUPO SIBS
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Também em 2014, foi ultrapassado por duas vezes o 
recorde mensal de operações na Rede MULTIBAN-
CO registado em Dezembro de 2011 de 195 milhões: 
primeiro em Julho com 198 milhões e depois em 
Dezembro com mais de 200 milhões.

Quanto ao número de Terminais de Pagamento Automático 
registou-se, pela primeira vez desde 2010, um aumento 
na ordem dos 4%. Os cerca de 266 mil equipamentos 
processaram mais de 781 milhões de operações, num 
valor de cerca de 32 mil milhões de euros, o que 
corresponde a um crescimento na ordem dos 6,8% 
e 6,4% respetivamente.

Em Dezembro de 2014, estavam ativos cerca de 12.700 
Caixas Automáticos, tendo-se registado um crescimento 
no número e volume de operações transacionado na 
ordem dos 900 milhões de operações e de cerca de 
60 mil milhões de euros.

Portugal mantém-se como o país da Europa com o 
maior número de equipamentos per capita e no top 
7 de países com o maior parque(*1).

Decididamente, os portugueses aderiram à Rede 
MULTIBANCO para realizar as suas operações. Em 2015 
também estão a aderir à passagem do MULTIBANCO para 
o telemóvel com o novo serviço MB WAY que permite 
efetuar compras e transferências imediatas através de 
smartphone ou tablet.

REDE MULTIBANCO: 
O DIA A DIA DOS 
PORTUGUESES
A conveniência, segurança e inovação de um conjunto de 
mais 90 operações são os grandes fatores de sucesso 
da elevada adesão dos portugueses ao MULTIBANCO.

Ao longo de 30 anos de existência, a Rede MULTI-
BANCO foi evoluindo, por forma a oferecer um leque 
de funcionalidades cada vez maior como pagamentos 
ao Estado, carregamento de telemóveis e de títulos de 
transporte, emissão de licenças de caça e pesca, entre 
outras, permitindo aos utilizadores ganhar mais tempo 
no seu dia a dia e, consequentemente, obter maior 
qualidade de vida.

Em termos de crescimento, no último biénio, o número 
de transações na Rede MULTIBANCO registou em 2014 
um aumento na ordem dos 3,9%, mais 2,1 pontos per-
centuais do que o crescimento verificado em 2013. No 
valor transacionado, houve um aumento de 7,9%, mais 
5,6 pontos percentuais do que o aumento registado em 
2013 (Gráfico 1).

Em 2014, os Caixas Automáticos e os Terminais 
de Pagamento Automático da Rede MULTIBANCO 
realizaram mais de 1.675 milhões de operações 
num total de cerca de 90 mil milhões de euros, um 
crescimento relativamente ao ano anterior de 3,1% 
e 7,4% respetivamente. Estes dados estão em con-
sonância com a tendência de subida do consumo pri-
vado e de crescimento do PIB nacional na ordem dos 
0,9% face a 2013, apontada pelo Banco de Portugal. 

(*1) European ATM Security Team (EAST), Abril de 2014
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Portugal aderiu rapidamente à internet de tal forma que 
o seu acesso está cada vez mais generalizado e já 
integrou o modo de vida das pessoas. Em casa, no 
trabalho, no computador, tablet ou smartphone, há cada 
vez mais portugueses a utilizar a internet no seu dia a dia, 
para trabalhar, descobrir novidades, partilhar informação ou 
adquirir bens e serviços de forma simples, cómoda e rápida. 

Em Portugal, país com cerca de 10,9 milhões de 
habitantes, os utilizadores efetivos de serviços típicos da 
banda larga móvel, atingiram os 5,2 milhões, em 2014, 
um crescimento de 10,6 por cento quando comparado 
com o período homólogo(*1) e 63% da população com 
mais de 15 anos utiliza internet(*2).

O crescimento da utilização destes serviços está associado 
ao aumento da penetração da internet no telemóvel e à dis-
seminação dos smartphones. Com efeito, mais de quatro 
milhões de residentes em Portugal utilizam um smartphone. (*3)

Segundo o estudo “Online Consumer Payments Analytics”, 
desenvolvido pela SIBS com a Datamonitor, as compras 
online dos portugueses registaram nos últimos cinco anos 
um crescimento de 1,5 mil milhões de euros a uma média 
de 375 milhões de euros por ano (Figura 1).

Só em 2014 totalizaram cerca de três mil milhões de 
euros, o que representa o dobro do valor registado 
em 2010.

Em 2013 as compras online representaram cerca de 
600 euros por cada agregado familiar português, valor 
semelhante ao registado em Itália e ligeiramente inferior 
ao espanhol (900€). 
No entanto, verifica-se ainda uma grande distância entre 
a realidade nacional e a dos líderes europeus ao nível do 
comércio eletrónico, como são o caso do Reino Unido 
(4.000€), Suécia (2.400€) e Holanda (2.200€)
(Figura 2).

COMPRAS ONLINE: 
A NOVA REALIDADE 
DIGITAL

(*1) ANACOM, Serviços Móveis - 4º Trimestre de 2014 
(*2) SIBS e Datamonitor
(*3) Marktest e ANACOM



Relativamente às categorias de comerciantes preferidas, 
verifica-se que, em 2014, tanto os portugueses como 
os restantes europeus analisados no estudo SIBS/Data-
monitor, dão preferência a estadias em hotéis e aquisição 
de bilhetes de avião nas suas compras online. 
No entanto, a partir da segunda posição no ranking das 
categorias de comércio eletrónico na Europa, começam 
a surgir algumas divergências. Assim, para Portugal e 
para a Bélgica as “Roupas e Sapatos” foram a segunda 
categoria em que os gastos online mais se verificaram, 
enquanto na Alemanha, França, Espanha, Holanda e 
Reino Unido foram os “Bens Eletrónicos” e na Suécia e 
em Itália acabaram por ser os “CD/DVD/Jogos/Livros”. 
No pódio das categorias em que os portugueses fizeram 

EM 2014, 
PORTUGUESES E EUROPEUS, 
DÃO PREFERÊNCIA A ESTADIAS 
EM HOTÉIS E BILHETES DE 
AVIÃO NAS SUAS COMPRAS 
ONLINE

CERCA DE 24% DAS 
COMPRAS ONLINE DOS 

PORTUGUESES, 
É EFETUADA EM SITES 

NACIONAIS

mais compras estão também os “CD/DVD/Jogos/Livros”, 
seguindo-se na 4ª posição os “Produtos para a Casa”, 
na 5ª a categoria “Saúde e Beleza”, na 6ª “Comida e 
Bebidas” e na 7ª “Bricolage e Jardim”. (Figura 3)
Na análise geográfica das compras online abrangida pelo 
estudo da SIBS com a Datamonitor verifica-se que, cerca 
de 24% das compras online dos portugueses, é efetuada 
ao nível nacional, seguindo-se no Reino Unido com 23% 
e depois Espanha e Irlanda com uma representação de 
9% cada. Não deixa de ser curioso que os Estados 
Unidos, um dos países com maior oferta mundial online, 
surja com um peso de apenas 6% nas compras dos 
portugueses na internet (Figura 4).
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Analisando as vendas online em comparação com as 
efetuadas em lojas físicas verifica-se que, enquanto as 
primeiras registaram em 2014 uma taxa de crescimento 
anual composta (CAGR), desde 2008, de 19%, as 
vendas em loja mostraram uma queda na ordem dos 2%. 

Em conclusão, Portugal tem registado uma grande 
evolução ao nível do comércio eletrónico, mas em 
comparação com outros grandes países europeus, há 
potencial de desenvolvimento. O contributo da SIBS 
no desenvolvimento de formas simples, cómodas e 
rápidas de efetuar compras poderão impulsionar este 
segmento da economia nacional.

AS VENDAS ONLINE 
REGISTARAM 

UMA TAXA 
DE CRESCIMENTO ANUAL 

COMPOSTA DE 19%

O CARTÃO DE CRÉDITO SURGE 
COMO MÉTODO 
DE PAGAMENTO ONLINE 
PREFERENCIAL DOS 
PORTUGUESES (53%)

Quanto ao método de pagamento, o cartão de 
crédito surge de forma evidenciada como meio 
preferencial dos portugueses para efetuarem as 
suas compras online (53%), seguido do dinheiro ou 
cheque e o voucher pré-pago (10%), a transferência 
bancária (8%) e o pagamento de serviços (7%).
Este é um cenário muito semelhante ao verificado nos 
restantes países europeus, onde o cartão bancário é 
igualmente o método de pagamento mais utilizado nas 
compras online; veja-se os casos da Bélgica com 64%, 
Suécia com 61%, Espanha e França com 55% e Reino 
Unido com 54%.
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MULTIBANCO 
ONLINE:
COMODIDADE,
FACILIDADE E
SEGURANÇA
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MULTIBANCO ONLINE:
COMODIDADE, FACILIDADE E SEGURANÇA
O conforto é a principal razão apontada pelos portugueses 
e vizinhos europeus para escolherem o seu método de 
pagamento online, seguindo-se a segurança para os 
primeiros e a conveniência para os segundos.

Talvez por isso a adesão dos portugueses ao MB NET, 
serviço que permite gerar cartões temporários para a 
realização de pagamentos online com total conforto, 
comodidade e segurança, tenha aumentado progres-
sivamente desde o seu lançamento em 2001, tendo 
registado em 2014 mais de 1.3 milhões de aderentes, 
o que representa um crescimento de cerca de 16,5% 
face a 2013 (Gráfico 2).

O aumento das adesões reflete-se num crescimento 
anual de operações e montante transacionado.
 
Em 2014, foram realizadas cerca de 2.239 milhares de 
operações com MB NET (Gráfico 3), representando 
17,4% do total das compras online realizadas em Portugal, 
contra 1.953 milhares em 2013. 
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Em valor, no mesmo ano de 2014, as compras feitas com 
MB NET totalizaram 113 milhões de euros (Gráfico 4), 
12,3% do total realizado online, contra 102 milhões de 
euros em 2013. Das compras online efetuadas em 2014 
com cartão bancário, cerca de 12,7% foram feitas através 
de MB NET.

Ao analisarmos geograficamente as compras online com 
MB NET, verifica-se um ranking de países diferente do 
global, estando o Reino Unido na primeira posição com 
28% do total das compras pagas, seguindo-se Espanha 
(17,5%), França (16,1%), Irlanda (14%) e Portugal (3%) 
(Gráfico 5). O mesmo se verifica ao nível do montante 
gasto pelos portugueses em compras online pagas com 
MB NET: Reino Unido 19,4%, Espanha 14,3%, França 
13,9%, Irlanda 13,5% e Portugal 2,7%.

Relativamente ao valor médio por operação, e analisando o 
mesmo top 5, verificamos que os portugueses gastam em 
média, por compra com MB NET, 36,9€ no Reino Unido, 
130€ em Espanha, 97,7€ em França, 67,9€ na Irlanda e 
92,5€ em Portugal (Gráfico 6). Em conclusão, apesar dos 
utilizadores com MB NET comprarem mais em lojas 
online sediadas no Reino Unido, o valor médio é inferior 
ao de outros países, nomeadamente Portugal.

A SIBS disponibiliza ainda soluções que adotam o stand-
ard de segurança 3D Secure que permite verificar se a 
pessoa que está a efetuar a transação na internet é um 
titular autorizado. Este protocolo pode ser utilizado nas 
transações online se o comerciante o tiver implementado 
e se o cartão tiver essa funcionalidade disponível.

Para além destes serviços, a SIBS dispõe de um processo 
de monitorização em tempo real de todas as transações, 
utilizando tecnologias de última geração, operadas por 
equipas multidisciplinares experientes, em regime de 24 
horas por dia, 7 dias por semana. 

Portugal destaca-se, entre os 27 da União 
Europeia, como o país que apresenta a mais 
baixa taxa de incidência da fraude sobre o volume 
de transações. (*1)

No que se refere especificamente à segurança dos 
pagamentos com cartão, a atuação da SIBS é muito 
abrangente, desde a deteção de fraude à determi-
nação da sua origem, modus operandi dos grupos 
criminosos e subsequente implementação de medidas 
de contenção e prevenção de fraude.

(*1) Banco Central Europeu
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MULTIBANCO
MOBILE:
O CARTÃO 
NO TELEMÓVEL
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Analisando a utilização da internet móvel pelos portugueses 
que têm smartphone, o estudo “Online Consumer Payments 
Analytics” desenvolvido pela SIBS com a Datamonitor, con-
clui que 90% utiliza a internet móvel em casa, 73% acede 
em movimento e 65% assume utilizar a internet móvel 
para comparar preços quando está dentro de uma loja.

Segundo o mesmo estudo desenvolvido pela SIBS com 
a Datamonitor, em 2014 a quota do comércio móvel 
de Portugal e da Alemanha rondava os 8% do total do 
consumo online (Gráfico 7). 

Portugal é, de facto e por tradição, um país aberto às 
novas tecnologias. Acolheu bem o telemóvel, aderiu em 
massa à internet e o smartphone já faz parte do dia a dia 
de milhões de portugueses, com a taxa de penetração 
deste equipamento a subir de 33%, em Janeiro de 
2013, para 46% em Agosto de 2014. 

Em Maio de 2015, mais de cinco milhões de portugueses 
utilizavam smartphone(*1). Segundo o estudo da SIBS em 
parceria com a Datamonitor, 63% da  população com mais 
de 15 anos utiliza a internet.

Ao contrário do tradicional telemóvel, o smartphone não 
é apenas um instrumento para fazer chamadas telefónicas 
e enviar sms. Assume-se como um computador de bolso 
que permite fazer chamadas de vídeo, enviar mensagens 
com imagem, responder a emails, gerir a agenda, consultar 
páginas na internet, etc.

Com o seu desenvolvimento e penetração no mercado 
os utilizadores de smartphone começaram a utilizar os 
seus equipamentos para adquirirem viagens, equipamentos 
eletrónicos, roupa, músicas e jogos. Esta evolução deu 
origem ao Mobile Commerce um território em franco 
crescimento.

• 90% dos utilizadores portugueses de smartphone 
utiliza internet móvel em casa

• 73% acede em movimento

• 65% assume utilizá-la para comparar preços 
quando está dentro de uma loja

• 26% admite que seria muito útil ter uma 
mobile wallet

MULTIBANCO MOBILE:
O CARTÃO NO TELEMÓVEL

(*1) Marktest, Barómetro de Telecomunicações
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No entanto, estamos ainda longe dos países que se 
encontram na liderança do comércio móvel como o 
Reino Unido com um total de 23% do comércio online 
total a ser feito através de smartphone, seguindo-se 
a Suécia com 17% e a Espanha com 15%. Por outro 
lado, países como Itália e França, têm uma taxa de 
penetração do comércio móvel de 5% e 4% respetiva-
mente, ou seja, muito abaixo dos valores registados em 
Portugal. O estudo revela ainda que 92% assume não ter 
uma mobile wallet para efetuar as suas compras online, 
apesar de 26% admitir que este meio de pagamento seria 
muito útil.

O recente desenvolvimento de novas soluções de 
pagamento móvel será certamente um fator desblo-
queador com o MB WAY a dar uma forte contribuição 
para o desenvolvimento dos pagamentos digitais. É a 
evolução natural do MULTIBANCO para o online e em 
mobilidade, e funciona como mais um canal para os 
consumidores fazerem as suas compras.

Com o MB WAY o utilizador pode associar os seus 
cartões bancários ao seu número de telemóvel e assim 
fazer compras ou transferências imediatas de forma simples, 
cómoda e rápida através do seu smartphone ou tablet.

Pode ser usado a qualquer hora e em qualquer lugar, com 
simplicidade e rapidez uma vez que o consumidor só 
necessita do seu número de telemóvel e PIN MB WAY 
para fazer compras e transferências imediatas.

O MB WAY não requer carregamentos, não tem 
custos de adesão e permite utilizar cartão de 
débito. Para os comerciantes, tem a vantagem de 
oferecer um pagamento simples, garantindo maior 
fidelização de clientes, ser de fácil integração com 
sistema existente (quer seja online ou no ponto de 
venda) e ter as transações protegidas pela SIBS.

A segurança está garantida porque nunca há partilha de 
dados entre o consumidor e o comerciante. Além disso, 
todas as operações são validadas com o PIN MB WAY e 
as compras têm um limite de valor diário.
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FONTES DE INFORMAÇÃO

Este relatório baseia-se nos dados recolhidos pela Área 
de Estatísticas dos Negócios SIBS. Adicionalmente são 
mencionados dados das seguintes entidades:

• ANACOM

• Banco Central Europeu

• Datamonitor

• European ATM Security Team

• Marktest
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