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Cetelem lança apps móveis para iOS e Android, 

desenvolvidas pela Xpand IT 
 

As aplicações móveis Cetelem são uma extensão do serviço homebanking, funcionando como 

solução para gestão de contas que permite realizar transferências, consultar saldos e movimentos. 

As apps foram desenvolvidas pela Xpand IT e já estão disponíveis na AppStore e no Google Play. 
 

A Xpand IT, empresa global, líder no desenvolvimento de aplicações móveis empresariais e especialista nas 

áreas de Mobilidade Empresarial, Big Data, Business Intelligence e Intelligence Integration, anuncia o 

lançamento oficial da app Cetelem Mobile para dispositivos iOS e Android. As aplicações visam oferecer 

maior comodidade e melhorar a experiência dos clientes Cetelem, funcionando como uma extensão do 

serviço de homebanking para gestão de contas. Transferências, consulta de saldos e movimentos são 

algumas das principais funcionalidades disponibilizadas pela app. O download da aplicação pode ser 

realizado de forma gratuita, na AppStore e no Google Play. 

A pensar no utilizador móvel, a app Cetelem foi desenvolvida para ser simples, intuitiva e segura. O utilizador 

tem acesso a uma visão global das suas contas e produtos e pode fazer transferências para a sua conta, 

alterando inclusive a modalidade de pagamento no caso dos cartões de crédito ou consultar os movimentos 

por produto. Ao nível da segurança, os usuários podem contar com um sistema de segurança com Tokens 

SMS, que garante a proteção dos seus dados e das suas contas. Para que os utilizadores possam ter acesso 

às funcionalidades da app, é necessário que realizem o registo prévio no site da Cetelem. 

Diogo Lopes Pereira, Diretor de Marketing do Cetelem refere que “Na prática, o Cetelem Mobile é uma 
extensão do homebanking. A app confere maior comodidade aos nossos clientes que passam a controlar os 

seus produtos em qualquer lugar e a qualquer hora. A Xpand IT provou ser um parceiro estratégico de 

extrema importância e com um plano totalmente focado nas nossas necessidades, ajudaram-nos na 

implementação de uma efetiva estratégia de mobilidade”.  

Para Pedro Gonçalves, Partner & Chief Technology Officer, Xpand IT: “O desenvolvimento das aplicações 

móveis Cetelem foi um projeto bastante desafiante para a nossa equipa. Pelo longo historial de relação que 

temos com o grupo BNP Paribas, queriamos criar valor, superando as melhores expectativas. O feedback do 

cliente e as reviews dos utilizadores nos diferentes marketplaces têm sido fantásticos e acreditamos que este 

projeto é mais um caso de sucesso a nível internacional que vai reforçar o nosso posicionamento enquanto 

empresa líder de mercado neste segmento” 

A Xpand IT é líder no desenvolvimento de apps móveis empresariais e o único Xamarin Premier Consulting 

Partner em Portugal. Com mais de 800 clientes espalhados por 57 países, conta já com um portefolio com 

mais de 140 apps empresariais publicadas nos diferentes marketplaces. 

https://itunes.apple.com/pt/app/cetelem-mobile/id1040146635?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.cetelem.mobilebanking&hl=pt_PT
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