
 

Condições de adesão e de funcionamento 

da Rede LAI (Loja Aderente Imediato) 

O disposto nas presentes Condições de Adesão e de Funcionamento da Rede 

LAI (Loja Aderente Imediato) aplica-se, complementarmente, aos contratos de 

assinatura celebrados entre as partes abaixo indicadas no ponto 2, que são 

devidamente identificadas nos respetivos contratos de assinatura. 

Para beneficiarem das vantagens previstas no funcionamento da Rede LAI, as partes aceitam que 

estas condições de adesão estipulam ainda as condições de funcionamento da denominada Rede 

LAI (Loja Aderente Imediato) e que se rege pelas seguintes clausulas. 

1. A Rede LAI consiste num sistema de fidelização de compras, envolvendo os assinantes do 

Imediato e os estabelecimentos do comércio local que, de livre vontade, adiram a esta 

iniciativa, adquirindo ou mantendo as suas assinaturas do jornal. 

2. São partes desta iniciativa: 

a. A Editora ou o Imediato – Jornal Regional, através da empresa proprietária O 

Progresso – Edições e Publicidade, Lda. ou da Comunicar Penafiel, Lda enquanto 

entidade que explora o título Imediato no concelho de Penafiel. 

b. O Assinante: As pessoas (individuais ou coletivas) que subscrevam as assinaturas 

do Imediato e que pretendam beneficiar das vantagens previstas nas presentes 

condições de adesão. 

c. O Aderente: A sociedade gestora ou proprietária do estabelecimento comercial 

que subscreve uma assinatura especial LAI, no contrato da qual se menciona 

expressamente nas observações a adesão à Rede LAI e as condições da sua oferta. 

3. Direitos e obrigações dos Assinantes do Imediato: 

a. Usufruir de um desconto de valor igual ao valor da assinatura, nos 60 dias 

subsequentes, ao pagamento que efetuou pela subscrição ou renovação da 

mesma, numa das lojas da rede de Lojas Aderente Imediato à sua escolha. 

b. Para usufruir deste benefício o Assinante deverá solicitar à Editora o cupão de 

desconto, dentro do período referido na alínea anterior, indicando a Loja Aderente 

em que o pretende usar. 

c. O desconto previsto na alínea a) do presente artigo é valido apenas para 

assinaturas pagas por antecipação (diretamente no Imediato ou através de meios 

eletrónicos, a disponibilizar pelo Imediato) ou no momento da subscrição de novas 

assinaturas. 

4. Direitos e obrigações dos aderentes. 

a. São direitos das Lojas Aderentes: 

i. Figurar na lista das lojas aderentes, a divulgar em página própria do portal 

imediato (https://www.imediato.pt/lai), junto dos seus assinantes e 

potenciais assinantes do Imediato, sem qualquer custo adicional; Na página 

referida página constará ainda as condições da sua oferta. 

ii. Ser informado pela Editora, no caso de ser a loja escolhida pelos 

Assinantes do Imediato para beneficiar do desconto, da emissão do vale, 

https://www.imediato.pt/lai


através do email constante no contrato de assinatura e indicado para o 

envio das faturas; 

iii. Beneficiar dos mecanismos de compensação disponibilizados pela Editora e 

definidos no anexo (Loja Aderente Imediato) ao contrato de assinatura; 

b. São obrigações dos estabelecimentos Aderentes 

i. Respeitar as disposições elencadas nas presentes condições de adesão e 

funcionamento, do contrato de assinatura e Anexo Loja Aderente Imediato; 

ii. Subscrever a assinatura especial Rede LAI; 

iii. Permitir que imediato inclua o seu nome na lista das lojas aderentes, bem 

como as condições da sua oferta e as divulgue em página própria do portal 

Imediato, junto dos seus clientes e potenciais clientes; 

iv. Aceitar o cupão desconto que os assinantes do imediato lhe apresentem. 

5. Do Imediato. 

a. Direitos: 

i. Conceder os benefícios aos assinantes que subscrevem as suas assinaturas; 

ii. Promover as suas assinaturas e divulgar as lojas aderentes, cuja autorização 

expressam ao aderirem a esta iniciativa; 

iii. Alterar as presentes condições adesão para vigorarem 30 dias após a 

publicação das mesmas em www.imediato.pt/lai. 

b. Obrigações: 

i. Compensar em publicidade as lojas aderentes pelos benefícios concedidos 

aos assinantes; 

ii. Promover a oferta aos assinantes através dos meios de comunicação 

próprios ou de terceiros; 

iii. Divulgar a lista de lojas aderentes e sua oferta em 

https://www.imediato.pt/lai e em eventuais campanhas destinadas a 

promover a rede. 

iv. Acrescentar novas e melhores funcionalidades e serviços à rede, para 

melhorar a oferta aos assinantes, aderentes e comunidade que serve. 

6. Prazos. 

As presentes condições de adesão e funcionamento à Rede Lojas LAI vigoram pelo período da 

vigência do contrato de assinatura que está diretamente associado, acrescido de 60 dias e 

renova-se automaticamente, tal como a assinatura. 

7. Conflitos. 

a. A eventual existência de conflitos entre Lojas Aderentes e Assinantes serão 

resolvidas por mútuo acordo e decididas pelo IMEDIATO. 

b. Em caso de conflito impossível de resolver por mútuo acordo, entre o Imediato e 

uma Loja Aderente, o Imediato reserva o direito de suspender estas condições de 

adesão e, em consequência, deixar de divulgar e disponibilizar a oferta da Loja 

Aderente. 

Paços de Ferreira, 1 de janeiro de 2022 

https://www.imediato.pt/lai

