
Farmácia Sália 
 

Encomendas Online 
O nosso site dispõe de uma área onde pode fazer as suas encomendas online de 

produtos de Saúde e Bem-Estar e recebê-las no conforto de sua casa ou fazer o 

levantamento à Farmácia Sália.  

O envio da encomenda para a sua morada é feito mediante serviço CTT Expresso e 

está reservado às condições deste serviço. 

A forma de pagamento pode ser feita por MBWay (969 772 362), transferência 

bancária (PT50 0035 0774 0014 14940 3057) ou, no caso do levantamento em loja, 

presencial na farmácia. 

 

Entregas de medicamentos ao domicílio (temporariamente suspensas): 

Segundo a portaria nº1427/2007, artigo nº3, de 2 de Novembro de 2007 “a 

dispensa de medicamentos com entrega ao domicílio está limitada ao município 

onde se encontra instalada a farmácia e aos municípios limítrofes” (sendo o nosso 

caso os municípios de Palmela, Alcácer do Sal, Grândola e Sesimbra). “A entrega 

de medicamentos ao domicílio só pode ser assegurada pela farmácia ou, no caso 

de medicamento não sujeito a receita médica pelo local autorizado à respectiva 

venda, onde o medicamento é solicitado.”  

Assim, se pretender levantar algum Medicamento Não Sujeito a Receita Médica 

(MNSRM) ou Medicamento Sujeito a Receita Médica (MSRM) a entrega dos 

mesmos será feito pelo pessoal da farmácia nas instalações desta. 

 

Encomendas via CTT Expresso: 

Pode encomendar através do nosso site os seus produtos de Saúde e Bem-Estar. As 

encomendas são enviadas apenas para Portugal Continental. Ao preço final da 

encomenda acresce um valor de portes de 4,31€ por envio CTT Expresso, para 

compras inferiores a 50€. O tempo de entrega é de 3 a 5 dias úteis. 

  

Recolha na Farmácia 

Pode optar pela recolha na farmácia sem qualquer tipo de custos. Tempo de 

entrega 48-72 horas em dias úteis. 

 

Nota: Todas as encomendas realizadas ao fim-de-semana e feriados serão 

processadas no dia útil posterior. 

 

Política de devoluções 

A devolução é feita exclusivamente na loja presencial, mediante comprovativo de 

compra (talão/fatura) e na certeza de que a embalagem não foi aberta. Devolução 

feita num prazo de 1 semana após a compra. 


