
Protocolo Instituto Politécnico de Setúbal | Farmácia Sália 

 Cartão Sália - IPS 

 

O Cartão Sália-IPS tem duas funcionalidades: 

A- “Acompanhamento terapêutico” pela nossa equipa de farmacêuticos (análise da terapêutica, 

observações e alerta sobre cuidados a ter com a medicação, acompanhamento de doentes crónicos, 

dispensa em segurança de medicação de toma crónica, deteção e alertas sobre problemas 

relacionados com medicamentos, entre outros. 

B- Oferta de Serviços e Vales de compras através de um sistema de atribuição de pontos, sendo que     

1€ = 1 ponto. 

Os pontos podem ser revertidos em vales de compras: 

Euros Pontos 

5 250 

10 400 

20 600 

30 1000 

50 1800 

100 3000 

 

Serviços: Pontos 

Teste de Perfil Capilar ou 

Perfil Cutâneo 

250 

 

Os portadores do Cartão têm ainda acesso às seguintes condições especiais: 

 

Oferta Anual de: (mediante marcação prévia) 

 1 Rastreio Podológico (na Farmácia Sália) 

 1 Exame Visual (na Multiópticas-Óptica Pita) 

 Serviço de Furação de Orelhas (até 2 furações) e 10% Desconto no(s) brinco(s)da furação 

Oferta de 1 Check-Up anual, que inclui determinação de 7 parâmetros à escolha da listagem seguinte* 

 Glicémia, Colesterol, Triglicéridos e Ácido Úrico (obrigatório jejum) 

 Hemoglobina (anemia) 

 GPT (função hepática) 

 Creatinina (função renal) 



 Intolerância ao Glúten 

 Deficiência em Ferro 

 Infeção Urinária (urina) 

 Helicobacter Pilory (problemas de estômago) 

 Teste de Gravidez (urina) 

 Peso, altura, índice de Massa Corporal, Pressão Arterial 
 

*desde que estejam disponíveis na Farmácia para serem efetuados 

 

Acesso a condições especiais nas seguintes empresas: 

Tiagos Clínica 
Rua Cláudio Lagrange, n.º 1, 2900-243 Setúbal 

 

Saúde e Estética:  

 5% desconto no SPA TIAGOS (somente em serviços selecionados pelo SPA Tiagos) 

 20-80% desconto no circuito SPA 
 
Ginásio e Piscina- Aquasport: 

 70% desconto na adesão (inclui avaliação de aptidão física) 

 Atestado médico (obrigatório para idade superior a 50 anos) – poderá 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 de exercício na Tiagos Clínica. 

 Seguro anual obrigatório com o art., 14º do Dec.-lei nº 10/09 de 12/01 e do art. 43º do Dec.-lei nº5/07 

de 16/01 pelo valor em vigor. No primeiro ano de adesão é oferta. 

 Oferta de 1 aula anual e de 1 treino experimental anual 

Fisioterapia (Cartões: Pilates, Hidrocinesioterapia, Mobilidade Global) 

 Oferta 1º mensalidade e avaliação pelo fisioterapeuta, mediante prescrição médica (consulta de 

fisiatra particular) + 1 aula por ano (Cartões Fisio: Fisio, Pilates, Hidrocinesoterapia, Mobilidade 

Global) 

Nutrição 

 10% desconto na 1º consulta 

 

 

Multiópticas- Óptica Pita 
Setúbal, Grândola e Sines 

 

 10% desconto na aquisição de produtos óticos (desconto não acumulável com outras campanhas em 

vigor como a campanha da idade) 

 Exames de visão gratuitos (para além dos publicitados pela Multiópticas) 

 

É obrigatório a apresentação do “Cartão Sália-IPS” nas empresas supra citadas para usufruir das 

condições de parceria. 



ADESÃO AO CARTÃO 

A adesão ao Cartão Sália-IPS é gratuita e deve ser feita presencialmente na Farmácia Sália, sita na Praça do 

Bocage, 98-99, 2900-276 Setúbal.  

A Farmácia oferece o cartão. Contudo, em caso de extravio do mesmo, será cobrado ao portador o valor de 

5€ pela emissão da 2ª via. 

Na visita de adesão, o beneficiário do protocolo deverá mostrar o seu cartão de identificação do IPS. 

 

REGULAMENTO DO CARTÃO 

O cartão é pessoal e intransmissível. O titular do cartão terá que apresentar sempre o cartão para efetuar 

toda e qualquer operação com o mesmo e a fim de ser identificado como beneficiário deste protocolo 

exclusivo. 

Se o beneficiário deste protocolo já tiver Cartão Sália, deverá entregá-lo a fim da farmácia efetuar a 

identificação de acordo com este protocolo. 

Os pontos só podem ser creditados/atribuídos no cartão no dia da compra. Só é possível efetuar uma (1) 

operação diferente por dia, atribuição de pontos ou rebate de pontos/vale de compras. 

Os vales de compras ou a oferta dos serviços não podem ser acumulados entre si nem divididos e têm 6 

meses de validade para serem descontados/utilizados. Os vales de compras podem ser utilizados para todos 

os produtos disponíveis na Farmácia, exceto medicamentos de prescrição médica obrigatória e serviços. 

Ao atingir o total de 3000 pontos é obrigatório descontar/rebater pontos com a atribuição de vale de compras 

ou vale oferta de serviços. 

VALIDADE DO CARTÃO 

A validade dos cartões Sália-IPS é de 1 ano, a contar da data de emissão. No final deste período, será 

solicitado ao beneficiário um comprovativo (p.e. o cartão de identificação do IPS) em como continua a ter o 

vínculo ao Instituto. Esta situação, coloca-se apenas para os estudantes e trabalhadores. Os membros da 

rede Alumni são-no a título vitalício. 

Os alunos que deixarem de frequentar o Instituto, deixarão de beneficiar deste protocolo. Contudo, poderão 

manter o Cartão Sália e usufruir das condições de Cliente Farmácia Sália (consultar tabela que se encontra 

na Farmácia Sália). Os cartões “Cartão Sália - IPS” deverão ser entregues na Farmácia para se efetuar a 

alteração na identificação do titular do mesmo. 

 

 



INFORMAÇÕES ACERCA DA FARMÁCIA SÁLIA 

 

 
 

Horário geral (atendimento) 

Segunda a Sábado 
8:30h às 22h 

Domingo 
10h às 19h 

(exceto feriados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços 

Determinação de: 

 Glicémia, Colesterol, Triglicéridos e Ácido Úrico 
(obrigatório jejum) 

 Hemoglobina (anemia) 

 GPT (função hepática) 

 Creatinina (função renal) 

 Intolerância ao Glúten 

 Deficiência em Ferro 

 Infeção Urinária (urina) 

 Helicobacter Pilory (problemas de estômago) 

 Teste de Gravidez (urina) 

 Peso, altura, índice de Massa Corporal, Pressão 
Arterial 
 

- Administração de Vacinas e Injetáveis* 
- Sália ProMed (Gestão/preparação terapêutica) * 
- Programa "Deixe de Fumar"* 
- Nutrição* (3ª feiras e 4º feiras)  
- Podologia* (3º feiras) 
- Perfil cutâneo do Rosto e fototipo* 
- Perfil Capilar* 
- Conselheiras Especializadas* 
- Furação de Orelhas 
 

*Sujeito a marcação 
 

 


