
 

PARCERIA 

Intermarché Lourinhã & 

União das Freguesias de Lourinhã-Atalaia 
 
Esta Parceria tem duas vertentes, uma direcionada às Associações das Freguesias de Lourinhã-Atalaia e outra ao 
universo dos associados identificados com cartão próprio das Associações. 
 

Proposta nº1: CARTÃO FROTA para Bombas de combustível 
O Intermarché de Lourinhã atribuíra à Associação um “cartão de frota” por cada veículo da Associação, com 
acesso às Bombas de combustível do Intermarché da Lourinhã 24H/24H nas seguintes condições: 

 Desconto de 1 Cêntimo/Litro, 
 Faturação mensal a pronto pagamento. 

 

Proposta nº2: FESTA ANUAL da Associação 
O Intermarché de Lourinhã patrocinará a Festa anual da Associação nas seguintes condições: 

 100€uros para a inclusão do Logotipo do Intermarché no suporte publicitário da festa, 
 15% de desconto sobre as compras levantadas no Intermarché e efetuadas durante o mês da 

festa anual, com pagamento do total das compras no final do mês. 
 Publicidade à Festa da Associação com afixação do cartaz no Intermarché, 
 Presença de uma lona do Intermarché no local da festa, 
 A associação disponibilizará um suporte digital da promoção do evento (antes do evento) e fotos da 

festa (depois do evento) para publicação no nosso site www.intermarche-oeste.com . 
 

Proposta nº3: FORNECIMENTO de mercadoria para a Associação 
O Intermarché de Lourinhã entregará no local da Associação toda a mercadoria necessária ao funcionamento 
quotidiano da Associação nas seguintes condições: 

 Encomenda ONLINE no www.intermarche-oeste.com, 
 1 Entrega por semana sem custo (mínimo encomenda 60€uros), 
 Preços em vigor no Intermarché com acesso a toda a dinâmica promocional (com conhecimento 

antecipado das promoções da semana seguinte), 
 Atribuição de um cartão “Os Mosqueteiros” (criado no Intermarché de Lourinhã) à Associação para 

poder usufruir de todas as suas vantagens, 
 5% de desconto sobre as compras efetuadas durante o mês pela Associação (mínimo de compras 

180€uros/mês para as encomendas entregas no local da associação), 
 5% de desconto sobre as compras efetuadas durante o mês pela Associação (sem mínimo de 

compras para as encomendas levantadas no Intermarché e sem preparação DRIVE), 
 5% de desconto sobre as compras efetuadas durante o mês pelos associados nas condições 

descritas na proposta nº4. 
O valor correspondente aos 5% de desconto será creditado no cartão “os mosqueteiros” da Associação no final de 
cada mês e calculado sobre o montante total das compras efetuadas pela Associação e pelos associados. O valor 
creditado fica logo disponível para descontar nas próximas compras. 
 

Proposta nº4: SERVIÇO DE ENTREGA das encomendas dos Associados 
O Intermarché de Lourinhã entregará no local da Associação (junto com a encomenda da Associação) as 
encomendas efetuadas pelos associados nas seguintes condições: 

 Encomenda ONLINE no www.intermarche-oeste.com, (com a anotação do local de entrega da 
Associação) 

 1 Entrega por semana sem custo (Mínimo 30€uros de encomenda para cada associado), 
 Preços em vigor no Intermarché com acesso a toda a dinâmica promocional semanal, 
 Atribuição de um cartão “Os Mosqueteiros” (criado no Intermarché de Lourinhã) a cada associado 

para poder usufruir de todas as suas vantagens. 
 

A presente proposta de parceria é válida para o Ano 2017 e poderá ser reconduzida após acordo das duas partes. 
 

Lourinhã, 17.06.2017 
Superlourinhã Supermercados Lda 




