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Regulamento 

Campanha Lado a Lado, do seu lado 

 

miMed – Cuidados de Saúde, S.A., com sede no Largo Monterroio Mascarenhas, 

nº1 – 9º, 1099-081 Lisboa, pessoa coletiva n.º 509925332, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com o capital 

social de €163.000,00 (cento e sessenta e três mil euros), titular da marca “miMed”, 

em diante designada por miMed, é inteiramente responsável por e realiza a 

presente campanha nos termos do seguinte regulamento: 

1. Âmbito de aplicação 

1.1. O presente regulamento tem como função regular a organização e 

funcionamento da Campanha “Lado a lado, do seu lado”, promovida em 

56 lojas Pingo Doce: Pingo Doce Almada; Pingo Doce Cova da Piedade; 

Pingo Doce Capuchos; Pingo Doce Pragal (Estação Comboios); Pingo 

Doce Feijó; Pingo Doce Laranjeiro; Pingo Doce Corroios | Parque Luso; 

Pingo Doce Santa Marta; Novo Pingo Doce Corroios; Pingo Doce Lumiar; 

Pingo Doce Parque Europa; Pingo Doce Telheiras; Pingo Doce 

Galhardas; Pingo Doce Estrada da Luz; Pingo Doce Rua João Saraiva; 

Pingo Doce Conde Sabugosa; Pingo Doce C.C.Alvalade; Pingo Doce 

EUA; Pingo Doce Olivais Shopping; Pingo Doce Bela Vista; Pingo Doce 

5 de Outubro; Pingo Doce Olaias; Pingo Doce Sobralinho; Pingo Doce 

Alverca Verdelha Baixo, EN 10; Pingo Doce Alverca CC Parque; Pingo 

Doce Forte da Casa; Pingo Doce Vialonga; Pingo Doce Tágides Park; 

Pingo Doce Póvoa de Santa Iria; Pingo Doce Vila Franca de Xira; Pingo 

Doce Queijas; Pingo Doce Linda-a-Velha; Pingo Doce Alto dos 

Barronhos; Pingo Doce C.C.Solátia; Pingo Doce Miraflores; Pingo Doce 

Algés; Pingo Doce Agualva Cacém; Pingo Doce Agualva; Pingo Doce 

Jasmins; Pingo Doce Pimenta e Rendeiro; Pingo Doce Monte Abraão; 

Pingo Doce António Enes; Pingo Doce São Marcos; Pingo Doce Tercena;

Pingo Doce Sintra; Pingo Doce Cavaleira Algueirão; Pingo Doce Estação 

Mem Martins; Pingo Doce São Carlos; Pingo Doce Forum Sintra; Pingo 
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Doce Tapada das mercês; Pingo Doce Rio de Mouro; Pingo Doce 

Rinchoa; Pingo Doce Póvoa de Santo Adrião; Pingo Doce Freixinho; 

Pingo Doce Av. Dom Dinis; Pingo Doce Hiper Odivelas. 

 

2. Destinatários 

2.1. A presente Campanha aplica-se a todos os clientes das lojas Pingo Doce: 

Pingo Doce Almada; Pingo Doce Cova da Piedade; Pingo Doce Capuchos; 

Pingo Doce Pragal (Estação Comboios); Pingo Doce Feijó; Pingo Doce 

Laranjeiro; Pingo Doce Corroios | Parque Luso; Pingo Doce Santa Marta; 

Novo Pingo Doce Corroios; Pingo Doce Lumiar; Pingo Doce Parque 

Europa; Pingo Doce Telheiras; Pingo Doce Galhardas; Pingo Doce 

Estrada da Luz; Pingo Doce Rua João Saraiva; Pingo Doce Conde 

Sabugosa; Pingo Doce C.C.Alvalade; Pingo Doce EUA; Pingo Doce 

Olivais Shopping; Pingo Doce Bela Vista; Pingo Doce 5 de Outubro; Pingo 

Doce Olaias; Pingo Doce Sobralinho; Pingo Doce Alverca Verdelha Baixo, 

EN 10; Pingo Doce Alverca CC Parque; Pingo Doce Forte da Casa; Pingo 

Doce Vialonga; Pingo Doce Tágides Park; Pingo Doce Póvoa de Santa 

Iria; Pingo Doce Vila Franca de Xira; Pingo Doce Queijas; Linda-a-Velha; 

Pingo Doce Alto dos Barronhos; Pingo Doce C.C.Solátia; Pingo Doce 

Miraflores; Pingo Doce Algés; Pingo Doce Agualva Cacém; Pingo Doce 

Agualva; Pingo Doce Jasmins; Pingo Doce Pimenta e Rendeiro; Pingo 

Doce Monte Abraão; Pingo Doce António Enes; Pingo Doce São Marcos; 

Pingo Doce Tercena; Pingo Doce Sintra; Pingo Doce Cavaleira Algueirão; 

Pingo Doce Estação Mem Martins; Pingo Doce São Carlos; Pingo Doce 

Forum Sintra; Pingo Doce Tapada das mercês; Pingo Doce Rio de Mouro; 

Pingo Doce Rinchoa; Pingo Doce Póvoa de Santo Adrião; Pingo Doce 

Freixinho; Pingo Doce Av. Dom Dinis; Pingo Doce Hiper Odivelas, com 

idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, residentes em Portugal 

continental ou nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que 

reconheçam e aceitem todos os termos do presente regulamento (adiante, 

designados por “Utilizador”). É admitida a participação na presente 

Campanha dos gerentes, sócios ou colaboradores da miMed e seus 
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familiares, bem como parceiros envolvidos direta ou indiretamente na 

produção ou conceção desta Campanha e, funcionários das lojas Pingo 

Doce e seus familiares.  

2.2. A presente Campanha é extensível aos membros do agregado familiar do 

Utilizador, incluindo menores de idade, os quais poderão beneficiar dos 

serviços e vantagens objeto da presente Campanha na mesma medida 

que o Utilizador. A adesão de menores depende de autorização para os 

devidos efeitos concedida por quem seja detentor do poder paternal, 

tutela, curadoria ou qualquer outra forma de representação legal do menor. 

2.3. Consideram-se membros do agregado familiar do Utilizador, 

designadamente, o cônjuge ou pessoa que com ele viva em união de facto, 

seus descendentes diretos ou adoções de facto, ascendentes ou outros 

familiares, desde que residam em economia comum no mesmo domicílio 

do Utilizador. 

 

3. Regras de adesão e usufruto da campanha 

3.1. Para aderir à Campanha, o Utilizador tem de ser portador do Cartão Poupa 

Mais registado. 

3.2. Só serão admitidos beneficiários desta Campanha que não tenham em 

vigência um Plano ou Programa de Saúde miMed ou que tenham dívida 

associada a um Plano ou Programa de Saúde miMed, entretanto 

cancelado. 

3.3. Não serão admitidos beneficiários que tenham previamente aderido à 

Campanha “Lado a lado, do seu lado” realizada em Linda-a-Velha entre 15 

de junho e 30 de julho de 2020 – cujos benefícios estiveram ativos até 31 

de dezembro de 2020 - e igualmente realizada em Linda-a-Velha, Alvalade 

e Telheiras entre 26 de outubro e 16 de novembro de 2021 – cujos 

benefícios estiveram ativos até 30 de abril de 2021. 

3.4. Com a adesão à presente Campanha, o Utilizador poderá usufruir, até 05 

de novembro de 2021 e de forma gratuita (i.e., sem pagamento da 

respetiva prestação), dos seguintes serviços e vantagens incluídos no 

Programa Cuidar: 
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• Equipa Gestora de Saúde dedicada, constituída pelo seu Médico de 

Medicina Geral e Familiar e pelo seu Enfermeiro; 

• Consultas gratuitas e ilimitadas de Medicina Geral e Familiar; 

• Consultas gratuitas e ilimitadas de Enfermagem; 

• Consultas gratuitas e ilimitadas de Urgência; 

• Acesso a preços competitivos em Consultas de Especialidade; 

• 20% de desconto em Medicina Dentária; 

• Consulta de Avaliação Oral e RX panorâmico gratuitos 

• Consulta de Higiene Oral a 28€; 

• Descontos nas Análises Clínicas; 

• Não existe período de carência, plafonds associados, limite de 

idade ou pré-existências. 

3.5. A equipa gestora atribuída, referida no número 3 (três) da presente 

cláusula, pertencerá exclusivamente à clínica de inscrição: Clínica miMed 

Alvalade, Odivelas, Telheiras, Linda-a-Velha, Almada, Alverca, Mem 

Martins e Massamá, pelo que os serviços associados serão realizados 

nestas localizações.  

3.6. Os restantes serviços e vantagens, referidos no número 3 (três) da 

presente cláusula, poderão ser usufruídos em qualquer Clínica da rede, 

mediante disponibilidade de agenda. 

3.7. A presente Campanha não é cumulável com outras campanhas ou 

descontos em vigor. 

3.8. A oferta das mensalidades referentes ao Programa Cuidar, objeto desta 

Campanha, decorre até 05 de novembro de 2021, data a partir da qual os 

benefícios associados caducam automaticamente. Para reativar os 

benefícios, o Utilizador e o seu agregado familiar terão de subscrever um 

contrato com condições de utilização estabelecidas à data. 

3.9. O número de beneficiários é ilimitado, desde que tenham aderido à 

Campanha durante o período de adesão estabelecido no número 3.12. da 

presente cláusula. Aquando da subscrição de um contrato nos termos do 

número anterior, só serão considerados beneficiários aqueles que 

pertençam ao agregado familiar do Utilizador. 
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3.10. Não será possível substituir os serviços gratuitos apresentados por esta 

Campanha, por outros sugeridos pelo Utilizador. 

3.11. A miMed reserva-se o direito de excluir qualquer participação que possa 

apresentar linguagem inapropriada e/ou ofensiva, ou difamatória, bem 

como qualquer beneficiário que faça uma utilização abusiva ou 

inapropriada dos serviços. 

3.12. A adesão à presente Campanha decorre de 05 de maio de 2021 a 26 de 

maio de 2021, às 23h59.  

3.13. Com base nas normas em vigor pela Direção-Geral da Saúde, qualquer 

Utilizador que apresente sintomas suspeitos de COVID-19 ou tenha 

histórico de contacto com um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 

ou ainda se encontre em período de isolamento, deverá manter-se no 

domicílio e agendar Teleconsulta/Consulta Telefónica para avaliação não 

presencial, não dispensando em caso de necessidade o canal disponível 

para toda a população: SNS 24 (808 24 24 24). 

 

4. Tratamento de dados 

4.1. A miMed é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

4.2. Contacto do Encarregado da Proteção de Dados: 

data.protection@mimed.pt. 

4.3. Dados recolhidos e tratados no âmbito desta Campanha: nome, data de 

nascimento, morada, e-mail, telefone ou telemóvel e número do cartão 

Poupa Mais registado. 

4.4. A recolha e o tratamento dos dados acima referidos constituem um 

requisito mínimo necessário para adesão ao Programa de Saúde Cuidar 

gratuito durante o período referido na clausula 3.12 do presente 

Regulamento; o não fornecimento dos dados ou o seu fornecimento de 

forma incompleta poderá inviabilizar a adesão ao Programa de Saúde 

Cuidar. 

4.5. As finalidades do tratamento dos dados pessoais contemplam: 

mailto:data.protection@mimed.pt
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• Adesão ao Programa de Saúde Cuidar (fundamento jurídico: 

execução da relação contratual entre o titular e a miMed, de acordo 

com o presente regulamento); 

• Faturação e cobrança dos atos clínicos realizados (fundamentos 

jurídicos: execução da relação contratual entre o titular e a miMed e 

prossecução de interesse legítimo da miMed); 

• Marketing, incluindo a receção de todas as novidades, campanhas, 

ofertas, eventos, rastreios, workshops, newsletters e informações 

gerais, através de qualquer meio de comunicação, inclusive suporte 

eletrónico (fundamento jurídico: consentimento ou não oposição do 

titular, nos termos legalmente admissíveis); 

• Envio de comunicações que sejam consideradas relevantes para a 

promoção da saúde e para a prestação de um serviço de excelência, 

através dos diferentes canais de comunicação, ajustadas aos 

interesses e preferências do titular, apurados com base no perfil de 

Utilizador do titular. O perfil do titular será criado com base, 

nomeadamente, em variáveis demográficas como idade e sexo, zona 

de residência, preferências pessoais indicadas pelo titular, assim 

como os serviços disponibilizados nas unidades de saúde que o titular 

habitualmente frequenta (fundamento jurídico: consentimento ou não 

oposição do titular, nos termos legalmente admissíveis); 

• Para fins estatísticos (apenas com base em dados anonimizados) 

(fundamento jurídico: prossecução de interesse legítimo da miMed).  

4.6. Entidades subcontratadas pela miMed: no âmbito do tratamento dos dados 

do titular, a miMed recorre ou poderá recorrer a entidades terceiras, por si 

subcontratadas, para, em nome da miMed, e de acordo com as instruções 

dadas por esta, procederem ao tratamento dos dados em estrito 

cumprimento com o disposto na lei. Estas entidades subcontratadas não 

poderão transmitir os dados do titular a outras entidades sem que a miMed 

tenha dado, previamente e por escrito, autorização para tal, estando 

também impedidas de contratar outras entidades sem autorização prévia 

da miMed. Caso pretenda obter informação detalhada acerca das 
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entidades subcontratadas, por favor contacte-nos através do e-mail 

data.protection@mimed.pt. 

4.7. Destinatários ou categorias de destinatários dos dados (entidades a quem 

os dados podem ser comunicados): os dados não são comunicados a 

terceiros.    

4.8. Transferência de dados para fora da União Europeia (países terceiros e 

organizações internacionais): em determinados tipos de tratamento 

(nomeadamente, marketing), os dados poderão ser disponibilizados a 

terceiros, podendo envolver a sua transferência para fora da União 

Europeia. Em tal caso, a miMed compromete-se a assegurar que a 

transferência observa as disposições legais aplicáveis, nomeadamente 

quanto à determinação da adequabilidade de tal país no que respeita a 

proteção de dados e aos requisitos aplicáveis a tais transferências.  

4.9. Prazo de conservação dos dados: marketing e profiling, 10 anos após a 

cessação da relação contratual entre o titular e a miMed. 

4.10. Direitos do titular: O titular dos dados tem o direito de acesso, retificação, 

apagamento e portabilidade dos dados, bem como o direito à oposição e 

à limitação do seu tratamento, nos termos legalmente aplicáveis, devendo 

para o efeito contactar a miMed dirigindo-se presencialmente a uma 

clínica, por telefone ou através do e-mail data.protection@mimed.pt. O 

titular tem ainda o direito de apresentar reclamação relativa ao tratamento 

dos seus dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para 

informações mais detalhadas, consulte por favor a Política de Privacidade 

da miMed, disponível no nosso site e nas clínicas.  

4.11. Nos casos em que o tratamento dos dados for realizado pela miMed 

unicamente com base no consentimento do titular, este tem o direito de 

retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do 

consentimento, todavia, não compromete a licitude do tratamento efetuado 

pela miMed com base no consentimento previamente dado pelo titular. 

 

 

 

mailto:data.protection@mimed.pt
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5. Outras considerações 

5.1. A miMed reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, o presente 

regulamento, sempre que entender necessário, tornando-se as alterações 

efetivas após a sua publicação em mimed.pt/campanha-regulamento.pdf. 

5.2. Ao participar nesta Campanha, os Utilizadores declaram aceitar as 

condições estabelecidas neste regulamento. 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela miMed 

e das suas decisões não caberá recurso. 

5.3. Tendo em conta que a presente Campanha se trata de uma parceria com 

o Pingo Doce, através do cartão Poupa Mais, toda a comunicação efetuada 

em qualquer plataforma tem de ser previamente validada pelo Pingo Doce 

e miMed. O Pingo Doce assume assim o compromisso de uma correta 

implementação, dos materiais anteriormente aprovados, na loja Pingo 

Doce. 

http://www.mimed.pt/campanha

