
Protocolo Instituto Politécnico de Setúbal | Tiagos Clínica 

 - Condições Especiais -  

 

1. AQUASPORT TIAGOS 

Adesões/Reativações  

- 70% Desconto (inclui avaliação aptidão física); 

- Atestado Médico (obrigatório para idade superior a 50 anos) – poderão recorrer ao médico assistente ou 

efetuar o exame médico-desportivo na Tiagos Clínica para obtenção do mesmo, pelo valor de 35€ (no ato da 

inscrição), podendo ainda preencher uma declaração de auto-responsabilidade para prática do exercício na 

Tiagos Clínica; 

- Pagamento do seguro anual obrigatório, 14º do Dec.-lei nº10/09 de 12/01 e do art. 43º do Dec.-lei nº5/07 

de 16/01 pelo valor em vigor. 

Cartões  

- 10% Desconto nas mensalidades de todos cartões (exceto spin, light e sénior). 

- Pagamento por débito direto obrigatório (exceto em caso de pagamento trimestral, semestral ou anual). 

 

2. TIAGOS FISIO  

Cartões Fisio (Fisio; Pilates; Hidrocinesioterapia e Cardio Fitness Musculação) 

- Oferta da 1ª mensalidade e avaliação pelo fisioterapeuta, mediante prescrição médica (consulta de Fisiatria 

Particular); 

- 5% Desconto nas mensalidades; 

- Pagamento por débito direto obrigatório (exceto em caso de pagamento trimestral, semestral ou anual). 

 

3. CARTÃO FAMÍLIA   

- Mínimo 3 clientes por cartão (familiares diretos: cônjuges, pais, filhos, avós e irmãos). 

- Oferta da inscrição aos clientes ≤ 16 anos; 

- 50% Desconto da adesão> 16 anos e 10% desc. nas mensalidades em todos os cartões e 5% desc. se apenas 

2 irmãos; 



- 10% Desconto nas mensalidades em todos os cartões de todos os membros dos cartões (exceto spin, light e 

sénior); 

- Pagamento por Débito Direto (obrigatório). 

Nota – Os descontos referidos não acumulam com os referidos em 2 

 

4. PROGRAMAS E CURSOS 

Programa Controlo Peso e Vida Saudável 

- 5% Desconto se ≥ 3 inscrições 

Massagem para Bebés 

- 5% Desconto se ≥ 3 inscrições  

Preparação Nascimento (pré e pós-parto) 

- 5% Desconto  

 

5. WORKSHOPS  

- 5% Desconto; 

 

6. SPA TIAGOS  

Circuito SPA 

- 80% Desconto, quando usufruído imediatamente antes ou depois de um serviço de massagem; 

- 20% Desconto, quando não usufruído imediatamente antes ou depois de um serviço de massagem; 

Serviços selecionados (Individuais): Massagem relaxamento parcial e corpo inteiro, shiatsu, DLM corpo 

inteiro e tratamento facial (limpeza profunda); 

- 5% Desconto;  

- Estes serviços podem ser alterados sem aviso prévio, mantendo-se válidos os descontos inerentes ao 

presente protocolo.  

 



7. CONSULTAS DE NUTRIÇÃO  

- 10% Desconto na 1ª consulta; 

- 5% Desconto nas seguintes 

 

8. ESPAÇO KIDS – FESTAS DE ANIVERSÁRIO KIDS  

- Oferta de +1 hora no aluguer do espaço. 

 

NOTA 

Todos aos trabalhadores, estudantes e diplomados do Instituto Politécnico de Setúbal, e seus familiares 

directos, querendo, poderão também, beneficiar das condições especiais e descontos estabelecidos pelos 

protocolos de parceria entre a Tiagos Clínica e as empresas Farmácia Sália, Óptica Pita e Medifranco. 

 

 

 

 

 

 


