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AÇÃO PROMOCIONAL 
FESTIVAL MAVOA, 2023 

 
 

1. Enquadramento 
O Montepio Geral – Associação Mutualista, instituição particular de solidariedade social com o NIPC 500 766 681 
e sede na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 Lisboa (doravante designado por MGAM) promove, de 30 de janeiro de 
2023 a 08 de fevereiro de 2023, uma ação promocional orientada à admissão e vinculação associativas. 

 

2. Elegibilidade 
a. São considerados elegíveis para benefício da ação promocional “Festival Montepio Às Vezes O Amor, 2023” 
(MAVOA) todos os candidatos a Associado que apresentem proposta de admissão durante o prazo estipulado, 
assim como os associados efetivos do MGAM, em ambos os cenários desde que com idade igual ou superior a 18 
anos, que subscrevam duas modalidades mutualistas individuais: uma modalidade do Grupo I mais uma 
modalidade do Grupo II ou Grupo III, identificadas no Quadro 1., e observando os respetivos requisitos de 
admissão e de subscrição, disponíveis para consulta em www.montepio.org; 
b. A presente ação promocional encontra-se disponível nos canais de distribuição do MGAM (Postos de 
Atendimento Mutualista, balcões do Banco Montepio, www.montepio.org, na plataforma My Montepio e Contact 

Centre ou através do Tel. 213 248 112 – com atendimento personalizado, dias úteis das 9h00 às 21h00), no qual 
deverá ser registada a intenção de participação na presente ação promocional, bem como tomar conhecimento 
deste documento; 
c. Para efeitos de confirmação da elegibilidade da oferta exclusiva será indispensável que o Candidato/Associado 
tenha assegurado a subscrição das modalidades mutualistas exigidas. O Candidato/Associado dispõe de um 
prazo de até 48h para concretizar a subscrição da segunda modalidade. Caso a subscrição da segunda 
modalidade não seja efetuada durante este período, o Candidato/Associado perde o direito à reserva da oferta 
efetuada aquando da subscrição da primeira modalidade; 
d. Aos associados que integrem órgãos associativos, órgãos sociais ou sejam trabalhadores do MGAM, da Caixa 
Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) e demais entidades que constituem 
o Grupo Montepio, e que pretendam aceder à ação promocional, é reservado um stock de até 10% do total de 
entradas/bilhetes disponíveis para cada um dos espetáculos, sendo aplicado o acima indicado no ponto c.  
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Quadro 1. 
Tipologia das modalidades mutualistas disponíveis para subscrição 

 

Modalidades de Poupança Modalidades de Proteção 
(Grupo I) 
. Poupança Complementar  
. Poupança Reforma  
. Poupança Mais Net (Série PMPC) 
. Poupança Prazo Certo 5.1 (Série PMPC) 

(Grupo II) 
. Assegura a Vida 
. Proteção - Crédito Habitação 
(Grupo III) 
. Proteção 5 em 5 
. Proteção 18-30 
. Pensões de Reforma 
. Proteção Vida 

 

3. Oferta exclusiva  
Pela subscrição das modalidades individuais durante o período da presente ação promocional, os 
candidatos/associados beneficiarão de uma oferta exclusiva: uma entrada dupla para um dos espetáculos do 
Festival MAVOA, identificados no Quadro 2., à sua escolha, e de acordo com a disponibilidade em cada momento. 
Cada Associado pode beneficiar apenas uma vez da oferta promocional, independentemente do número de 
subscrições que realize durante o período de vigência da presente ação. 
 

Quadro 2. 
Espetáculos/cidades MAVOA 2023 

 

11 
fev 

Braga - Altice Forum, 
21h30 

Áurea  
11 
fev 

Peso da Régua 
Auditório ALDIR, 21h30 NEEV 

11 
fev 

Castelo Branco  
Cine Teatro Avenida, 21h30 

Mafalda 
Veiga 

 11 
fev 

Viana do Castelo 
Centro Cultural, 21h30 GNR 

11 
fev 

Lagoa - Auditório Carlos  
do Carmo, 21h00 

Syro 
 12 

fev 
Caldas da Rainha – 
CCC, 17h00 

Luísa 
Sobral 

11 
fev 

Lisboa  
Campo Pequeno, 21h30 

Jorge 
Palma 

 14 
fev 

Aveiro 
Teatro Aveirense, 21h00 GNR 

11 
fev 

Sta. Maria da Feira 
Europarque, 21h30 

João Pedro 
Pais 

 14 
fev 

Leiria – Teatro José 
Lúcio da Silva, 21h30 

Paulo 
Gonzo 

11 
fev 

Torres Novas 
Teatro Virgínia, 21h30 

Fernando 
Daniel 

 14 
fev 

Lisboa 
Teatro Tivoli, 21h00 

Lena 
d’Água 

11 
fev 

Vila do Conde  
Teatro Municipal, 17h00 

Pedro 
Abrunhosa 

 14 
fev 

Porto 
Coliseu, 21h30 

Jorge 
Palma 

11 
fev 

Vila do Conde  
Teatro Municipal, 21h30 

Pedro 
Abrunhosa 

 14 
fev 

Santarém – Cine Teatro 
Sá da Bandeira, 21h00 

Cristina 
Branco 
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4. Receção da oferta exclusiva  
a. Até 2 (dois) dias úteis após a subscrição das modalidades mutualistas alvo desta ação promocional, o MGAM 
enviará para o endereço eletrónico registado pelo Associado a confirmação de atribuição da oferta; 
b. A oferta será atribuída por inclusão do nome do Associado na Guest List do espetáculo selecionado, podendo o 
bilhete duplo ser levantado na sala/local até 2 (duas) horas antes do início de cada sessão do Festival MAVOA;  
c. Caso o Associado proceda, entre o momento de subscrição e inclusão na Guest List, à revogação da 
subscrição, não beneficiará da oferta promocional exclusiva. 

 

5. Locais disponíveis para subscrição  
A presente ação promocional encontra-se disponível nos seguintes locais:  

MGAM 
Espaços de Atendimento Mutualista 
www.montepio.org 
Linha do Associado, através do Tel. 213 248 112 (atendimento personalizado, dias úteis das 9h00 às 21h00) 
Plataforma My Montepio 

Banco Montepio 
Rede de balcões 

 

6. Divulgação  

Esta ação será divulgada em www.montepio.org, sítio onde serão publicados estes Termos e Condições, na APP 
do MGAM e em outros espaços digitais.  
 

7. Observações 

• A atribuição da oferta promocional é limitada ao stock existente e a uma oferta por Candidato/Associado; 

• O MGAM reserva-se no direito de suspender a presente ação promocional a qualquer momento, 
bastando, para o efeito, comunicá-la em www.montepio.org, bem como introduzir quaisquer alterações ao 
presente documento Termos e Condições, assumindo a obrigação de divulgar as alterações em 
condições idênticas às da divulgação do presente documento; 

• A adesão a esta ação pressupõe o conhecimento e aceitação integral das condições da mesma; 

• Qualquer incumprimento das condições constantes dos Termos e Condições pode dar origem à 
exclusão do participante e à recusa da atribuição da oferta da ação por parte do MGAM. 
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8. Tratamento de dados pessoais 

Esta seção destina-se a informar os participantes da presente ação promocional de que os seus dados pessoais 
serão tratados de acordo com o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados, “RGPD”) e com toda a legislação aplicável relativa à 
proteção de dados pessoais, bem como fornecer aos participantes, com transparência, as informações sobre os 
seus direitos relativamente ao tratamento dos dados pessoais realizado no âmbito da presente ação promocional. 

Responsável pelo tratamento: Montepio Geral – Associação Mutualista, com sede na Rua Áurea, 219 a 241, 
1100-062 Lisboa, NIPC 500 766 681, contacto de correio eletrónico AMMontepio_ProtecaoDados@montepio.pt e 
Tel. 213 248 112. 

Dados pessoais que serão alvo de tratamento: No âmbito da presente ação promocional serão tratados os 
seguintes dados pessoais do participante: nome e apelido, e-mail e contacto telefónico.  

Os participantes asseguram que todos os dados fornecidos são verdadeiros, corretos, relevantes e estão 
atualizados. O MGAM informa os participantes que os dados solicitados são adequados, relevantes e os 
estritamente necessários para gerir a ação promocional e para a entrega da Oferta Promocional. 

O fornecimento dos dados pessoais é necessário para a participação na presente ação promocional e a recusa em 
fornecer os mesmos não implica qualquer consequência negativa, exceto a de não poder participar na ação 
promocional nos termos estabelecidos nos presentes Termos e Condições. 

Finalidade do tratamento: O tratamento dos dados pessoais dos participantes será realizado para a finalidade de 
participação e gestão da ação promocional, entrega da oferta promocional, nos termos aceites pelos participantes 
nos presentes Termos e Condições, para o eventual exercício ou defesa de um direito do MGAM num processo 
judicial ou similar e para cooperação com as autoridades competentes. 

Licitude do tratamento: A recolha e processamento de dados pessoais é realizada para a execução de um 
contrato e para diligências pré-contratuais, com base nos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento (exercício ou defesa de um direito num processo judicial ou similar) e para cumprimento de uma 
obrigação legal (dever de cooperação com as autoridades competentes). 

Destinatários: O MGAM informa os participantes que, para a prossecução das finalidades supra indicadas, os 
seus dados poderão ser comunicados às seguintes categorias de destinatários: organizador/promotor/bilheteiras 
das salas de cada espetáculo, para efeitos de publicação do nome do Associado na Guest List (para efeitos de 
usufruto da oferta exclusiva) e, autoridades judiciais e administrativas, de supervisão ou regulatórias. 
Os dados pessoais dos participantes não serão transferidos para um país terceiro ou uma organização 
internacional. 

Período de Conservação: O MGAM conservará os dados pessoais até 24 meses a partir da data de entrega das 
Ofertas Promocionais com a única finalidade de exercício ou defesa de um direito num processo judicial ou similar 
e para cumprimento da obrigação legal de cooperação com as autoridades competentes. 

Após este período, o MGAM destruirá todos os dados pessoais a que teve acesso ligados à ação promocional, 
podendo conservar os dados pessoais que já tenha recolhido no âmbito da relação associativa, conservando-os 
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para essa finalidade nos termos da Política de Privacidade do MGAM, disponível em www.montepio.org/politica-
de-privacidade. 

Direitos do Participante sobre os dados pessoais: O titular dos dados pessoais, devidamente credenciado, 
pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, portabilidade, oposição ou limitação de 
tratamento, bem como quaisquer outros direitos concedidos pela lei aplicável, solicitando-o em 
AMMontepio_ProtecaoDados@montepio.pt, ou por correio normal para: 

Montepio Geral – Associação Mutualista  
GCOMP – Núcleo de Proteção de Dados 
Rua do Ouro, 219-241, 2.º piso 
1100-062 Lisboa 

Os titulares dos dados pessoais poderão igualmente exercer o direito de reclamação sobre qualquer questão 
relacionada com a Proteção de Dados Pessoais, entrando em contacto coim a Comissão Nacional de Proteção de 
Dados (CNPD), a autoridade portuguesa competente em matéria de proteção de dados. 

Informação adicional sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados do MGAM: A presente informação 
sobre proteção de dados destina-se a, de forma transparente, esclarecer os participantes sobre o tratamento dos 
seus dados pessoais no âmbito da ação promocional. A qualquer questão que não esteja prevista nos presentes 
Termos e Condições será aplicável a Política de Privacidade do MGAM, que pode ser encontrada no seguinte 
endereço: www.montepio.org/politica-de-privacidade. Os dados pessoais recolhidos para início da relação 
associativa ou no âmbito daquela são tratados de acordo com a Política de Privacidade do MGAM. 
 

9. Disposições finais 

A atribuição das ofertas definidas no âmbito desta ação não é acumulável com outras em vigor no mesmo período, 
à exceção da oferta atribuída na ação de adesão à plataforma My Montepio (se existente). 


