
REGULAMENTO CAMPANHA TAP MB WAY 

O presente regulamento (adiante denominado “Regulamento”) estabelece os termos e as condições 

aplicáveis à campanha denominada ““CAMPANHA MB WAY & TAP”, promovida pela SIBS Forward 

Payment Solutions, S.A., sociedade anónima com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes Lote nº 1 – 1649 – 

031 Lisboa, freguesia de Avenidas Novas, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa, Portugal, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 505 

107 546 e com o capital social de €17.500.000 (adiante denominada “SIBS” ou “Promotora”) e que conta 

com o apoio da Transportes Aéreos Portugueses, S.A, sociedade anónima, com sede no Edifício 25 do 

Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa, Distrito de Lisboa, 

Portugal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula 

e de pessoa coletiva 500 278 725 e com o capital social de €41.500.000 (quarenta e um milhões e 

quinhentos mil euros) (adiante denominada “TAP”). Ao aderirem à Campanha, os Participantes aceitam, 

integralmente, o presente Regulamento, ficando legalmente vinculados ao mesmo, bem como aos 

Termos e Condições do Programa Miles&Go. 

 

1. DEFINIÇÕES 

1.1. Campanha: a campanha denominada “CAMPANHA MB WAY & TAP”, através da qual os Participantes 

receberão 500 (quinhentas) milhas do Programa Miles&Go (“Milhas Miles&Go”) por cada reserva de 

viagens TAP integralmente paga através de MB WAY, nos termos e condições previstos no presente 

Regulamento. 

1.2 Participantes: Pessoas singulares e maiores de 18 anos que reúnam as condições previstas no presente 

Regulamento, utilizadores do MB WAY e que no Período da Campanha venham a efetuar o pagamento de 

reservas de viagens TAP através do MB WAY, operativa número de telemóvel.  

1.3 Período da Campanha: A Campanha é terá inicio às 00h00 do dia de 7 de janeiro de 2020 e vigorará 

até às 23h59 do dia 7 de julho de 2020 (horário de Portugal Continental), sem prejuízo do disposto no 

ponto 8.1 do presente Regulamento. 

1.4 Programa Miles&Go: programa de fidelização destinado aos passageiros da TAP que consiste na 

atribuição aos mesmos de um crédito de milhas com base nos voos, por estes, efetuados ou com base na 

aquisição de produtos ou serviços junto de parceiros da TAP; 

1.5 Termos e Condições do Programa Miles&Go: Conjunto de regras e regulamentos que regem o 

Programa Miles&Go e que se encontrem publicados, a todo o tempo, no website da TAP, atualmente 

disponíveis no endereço www.flytap.com/pt-pt/termos-e-condicoes-miles-and-go. 

 

2. OBJETO DA CAMPANHA 

2.1 A presente Campanha é exclusivamente destinada a utilizadores MB WAY e tem como objetivo 

permitir a atribuição aos Participantes de Milhas Miles&Go. 

http://www.flytap.com/pt-pt/termos-e-condicoes-miles-and-go


2.2. Durante o Período da Campanha, os Participantes que efetuem o pagamento de reservas de viagens 

TAP, exclusivamente, através do método de pagamento MB WAY , receberão 500 (quinhentas) Milhas 

Miles&Go, por cada reserva de viagem efetuada (independentemente no número de passageiros incluído 

na reserva em causa e do valor das viagens). 

2.3 A disponibilização e gestão do método de pagamento MB WAY é da exclusiva responsabilidade da 

SIBS. 

2.4 A gestão do Programa TAP Miles&Go é da exclusiva responsabilidade da TAP, encontrando-se 

disponíveis mais informações sobre a TAP e sobre o Programa TAP Miles&Go no site da Internet 

https://www.flytap.com. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Para poderem beneficiar da Campanha, os Participantes, no momento da conclusão e pagamento das 

reservas de viagens TAP, têm que ser membros do Programa Miles&Go e terem efetuado login àquele 

programa ou terem associado o número da sua respetiva conta TAP Miles&Go à reserva. Caso seja 

inserido mais do que um número de conta TAP Miles&Go na reserva, as milhas Miles&Go serão atribuídas, 

na sua totalidade, ao titular da reserva. A SIBS reserva o direito de verificar a elegibilidade dos 

Participantes e pedir para que os mesmos se identifiquem, por qualquer forma que a SIBS considere 

adequada ou conveniente, de forma a garantir a veracidade da participação dos mesmos na Campanha. 

3.2. Apenas as reservas de viagens concluídas no website www.flytap.com ou através da aplicação móvel 

da TAP são válidas para efeitos da Campanha. Reservas de viagens TAP efetuadas por qualquer outro 

meio/canal, ainda que o seu pagamento seja efetuado através do método de pagamento MB WAY, não 

serão consideradas para efeitos da presente Campanha e, como tal, não originarão a atribuição das Milhas 

Miles&Go referidas no número 2.2 supra. 

3.3. Apenas as reservas de viagens TAP pagas com MB WAY através da operativa do nº de telemóvel são 

válidas para a Campanha. O pagamento de reservas efetuado com cartões MB NET está excluído da 

Campanha, e, como tal, não originará a atribuição das Milhas Miles&Go referidas no número 2.2 supra. 

3.4 A disponibilização e a verificação dos dados introduzidos no momento da realização e das reservas de 

viagens TAP é da exclusiva responsabilidade dos Participantes.  

 

4. ATRIBUIÇÃO DE MILHAS MILES&GO 

4.1. O crédito das Milhas Miles&Go atribuídas no âmbito da presente Campanha é feito nas respetivas 

contas TAP Miles&Go dos Participantes, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o pagamento da 

viagem TAP. 

4.2. As Milhas Miles&Go atribuídas no âmbito desta Campanha, são consideradas milhas promocionais e, 

como tal, têm a validade de 1 (um) ano a partir da data do seu crédito na conta TAP Miles&Go dos 

Participantes, não se aplicando àquelas milhas o prazo de validade geral referido nos Termos e Condições 

do Programa Miles&Go. Caso as Milhas Miles & Go não sejam utilizadas pelos Participantes durante o seu 

respetivo prazo de validade, as mesmas caducarão. 

https://www.flytap.com/


4.3 As Milhas Miles&Go atribuídas no âmbito da presente Campanha são pessoais e intransmissíveis, não 

podendo ser substituídas ou trocadas por dinheiro. A atribuição e utilização das Milhas Miles&Go 

encontram-se, em quaisquer circunstâncias, sujeitas aos Termos e Condições do Programa Miles&Go. 

4.4 Em caso de cancelamento e/ou pedido de reembolso de reserva efetuada no âmbito da Campanha , 

os Participantes perdem o direito às Milhas Miles&Go que lhes tenham sido atribuídas por força da 

mesma. Caso as Milhas Miles&Go, à data do cancelamento e/ou pedido de reembolso de reserva já se 

encontrem creditadas nas respetivas contas Miles&Go, as mesmas serão anuladas e debitadas daquelas 

contas. 

 

5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

5.1 Nenhuma das entidades envolvidas nesta Campanha poderá ser responsabilizada pelo incumprimento 

ou cumprimento defeituoso do presente Regulamento, caso tal incumprimento ou cumprimento indevido 

advenha de fatos ou circunstâncias que não estejam sob o controle ou domínio daquelas entidades, 

designadamente perturbações nas plataformas de telecomunicações e no acesso a estas, erros 

informáticos, faltas e/ou flutuações de energia, estado de guerra, alteração grave da ordem pública, 

acidente grave nas instalações ou equipamentos de qualquer das partes, terremotos, explosões, 

incêndios, inundações, sabotagem, greves não convocadas pelas partes e/ou ordens emitidas por 

qualquer autoridade judicial ou administrativa.  

5.2 Nem a Promotora, nem a TAP se responsabilizam por eventuais erros informáticos que impeçam 

quaisquer participações na Campanha. Em caso de indisponibilidade, por qualquer motivo, de acesso ao 

método de pagamento MB WAY, os Participantes aceitam renunciar a qualquer reclamação, 

compensação ou indemnização por eventuais danos ou perdas decorrentes dessa indisponibilidade.  

5.3 Qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou de comunicações da 

Campanha será considerada ilegal e comunicada às autoridades competentes para os devidos efeitos.  

 

6. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DA CAMPANHA  

6.1. Qualquer Participante que atue de má-fé, participe na Campanha utilizando informação falsa, ou que 

vicie, por qualquer forma, a Campanha, será automaticamente excluído e a atribuição das respetivas 

Milhas Miles&Go cancelada. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às 

autoridades competentes e poderão ser objeto de ação judicial.  

6.2. Toda e qualquer atuação ilícita e/ou ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer 

desta Campanha será considerada fraudulenta e implica, automaticamente, a anulação da atribuição de 

quaisquer Milhas Milas & Go, sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas e de 

eventuais outras cominações previstas nos Termos e Condições do Programa Miles&Go. 

6.3 A Promotora reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a participação de 

Participantes que incumpram qualquer das disposições constantes do presente Regulamento e de todos 

os que considere terem um comportamento inadequado e que, de acordo com as regras da boa fé, 

impossibilitem a manutenção da sua participação na Campanha. 



6.4 Nas situações previstas no número anterior, o(s) Participante(s) excluído(s), ainda que tenha(m) 

reunido os requisitos de participação na Campanha previstos neste Regulamento, será(ão) excluídos da 

Campanha e não terá(ão) direito a usufruir da mesma. 

 

7. INTERPRETAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Quaisquer dúvidas relativas ao presente Regulamento e ao funcionamento da Campanha são esclarecidas 

através do endereço de e-mail: parcerias.loyalty@tap.pt. 

 

8. OUTRAS CONDIÇÕES 

8.1 A Promotora reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e/ou aditamentos 

ao presente Regulamento, sem necessidade de prévia comunicação aos Participantes ou interessados, 

bem como se reserva o direito de modificar , suspender, de forma temporária ou definitiva e/ou de 

terminar a Campanha, em qualquer momento, nomeadamente, e não só, no caso de anomalia 

informática, situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de atuações que possam 

implicar a prática de ilícitos. A alteração dos termos do presente Regulamento e/ou a suspensão ou 

cancelamento, por qualquer motivo, da Campanha, não conferirão aos Participantes o direito a qualquer 

tipo de compensação e/ou indemnização. 

8.2 Qualquer alteração e/ou aditamento ao presente Regulamento entrará em vigor após a sua publicação 

em www.mbway.pt. 

8.3 Se qualquer cláusula do presente Regulamento for considerada nula, ilegal, inválida ou inaplicável, no 

seu todo ou em parte, por uma entidade competente para o efeito, tal nulidade, ilegalidade, invalidade 

ou inaplicabilidade não afetará a validade das restantes disposições do Regulamento, sendo a disposição 

considerada nula, ilegal, inválida ou inaplicável substituída por uma disposição alternativa que tenha, na 

medida do possível, um efeito semelhante àquela. 

8.4 O presente Regulamento rege-se pela lei portuguesa, sendo exclusivamente competentes para 

resolver qualquer questão emergente da violação ou interpretação deste Regulamento os Tribunais da 

Comarca de Lisboa.  

 

9. DADOS PESSOAIS 

9.1 No âmbito da Campanha, a TAP e a SIBS, procedem, respetivamente e no âmbito das suas atividades, 

ao tratamento de dados pessoais dos Participantes na qualidade de responsáveis, não existindo entre elas 

responsabilidade conjunta por esse tratamento. 

9.2 Para mais informações sobre a forma como a TAP trata os dados pessoais dos seus clientes Miles & 

GO, favor consultar a Política de Privacidade disponível em www.flytap.com/pt-pt/privacidade. 

 

Lisboa, 6 de janeiro de 2020. 

mailto:parcerias.loyalty@tap.pt
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