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TARIFÁRIOS DESCONTINUADOS 

Pré-pagos 
 

FLEX 

 

Flexibilidade 

Sem carregamentos obrigatórios 

            

  FLEX 96   FLEX TOTAL   

            

  MEO Rede móvel   MEO Rede móvel   

  Voz e SMS   Voz e SMS   

  €0 / minuto /SMS   €0,061 / minuto / SMS   

            

  Outras redes   Outras redes   

  Voz SMS   Voz e SMS   

  €0,313 / minuto €0,158 / SMS   €0,061 / minute / SMS   

  

45 cênt. por dia quando utiliza, na 1ª 
chamada ou no 1º SMS enviado. 

  

35 cênt. por dia quando utiliza, na 1ª 
chamada ou no 1º SMS enviado 

  

 

Preços com IVA à taxa legal em vigor. 

Chamadas taxadas ao minuto. 

Para saber o saldo do seu cartão marque *#123#. 

O valor de ativação diário é debitado no 1º evento do dia: chamadas (voz) ou envio de 

mensagens (SMS). Válido até às 24horas do dia de ativação. 

As comunicações gratuitas no Flex 96 estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 

200 min/SMS por dia para a rede móvel MEO. Se esgotar as comunicações gratuitas, será 

cobrado €0,20 por minuto/SMS. 

O tarifário tem um custo de manutenção mensal de €1. Este valor prolonga a validade do cartão 

por 30 dias, permanecendo ativo mesmo que não efetue ou receba comunicações. Caso o saldo 

disponível seja insuficiente para cobrar o custo de manutenção mensal, o cartão manter-se-á 

ativo desde que receba uma chamada/SMS não gratuita de 90 em 90 dias. 

O custo de cada MMS é de €0,65. 

Na ativação de um novo cartão, o serviço de roaming só ficará ativo após perfazer um total de 

€15 em carregamentos. 

Em roaming de/para o Espaço Económico Europeu e Reino Unido aplica-se o seu tarifário 

nacional no FLEX TOTAL e o tarifário nacional para outras redes no FLEX 96. 

A MEO reserva-se o direito de cobrar uma sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming no 

Espaço Económico Europeu e Reino Unido, de acordo com as regras da Política de Utilização 
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Responsável aplicada nestes países, as quais poderão ser consultadas aqui ou através do número 

12083 (chamada gratuita). 

Restantes comunicações em roaming. 

Consulte o valor das Chamadas/SMS Internacionais. 

Consulte as Condições Gerais dos Tarifários de Voz Pré-Pagos. 

Consulte as tarifas para números especiais. 

Consulte o valor dos MMS e Videochamadas. 

 

TOP 

Chamadas e SMS grátis e internet até 3GB/mês  

 

  Top 96 Top Total 

Voz em Portugal e 
em roaming no EEE €0 MEO Rede Móvel e Redes 

Fixas 
+ 100 Minutos/SMS Outras 

Redes por mês 

500 Minutos / SMS para todas as 
redes 

SMS em Portugal e 
em roaming no EEE 

Internet Móvel em 
Portugal e em 

roaming no EEE 
200MB 1GB 3GB 200MB 1GB 3GB 

Roaming incluído 
nos EUA 

100 minutos + 100 SMS + 100MB 

Valor por Semana € 2,80 € 3,30 € 4 € 2,80 € 3,30 € 4 

 
Preços com IVA à taxa legal em vigor.  
Chamadas taxadas ao minuto.  
As comunicações gratuitas estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 1.000 
min/SMS por mês, após as quais serão cobradas a €0,20min/SMS para MEO Rede Móvel e Rede 
Fixa.  
As comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido são 
descontadas do plafond para outras redes no TOP 96 e do plafond para todas as redes no TOP 
TOTAL.  
Em Portugal e em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido: 
 
TOP 96: Se esgotar as comunicações incluídas para Outras Redes, estas serão cobradas a €0,20 
por minuto/SMS.  
 
TOP TOTAL: Se esgotar as comunicações incluídas, serão cobradas a € 0,20 por minuto/SMS.  
Após esgotar o plafond de Internet Móvel, válido em território nacional e em roaming no Espaço 
Económico Europeu e Reino Unido, pode continuar a navegar na internet por €1,99/dia de 
utilização (plafond diário de 250MB para utilização até às 23:59 do próprio dia). 

http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/internacional/tarifa-base-internacional
https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condicoes-Utilizacao-Tarifarios-Pre-Pagos-Condicoes-Gerais.pdf
https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Tarifarios/Tarifarios-M4O-Notas-tlm.pdf
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
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A MEO reserva-se o direito de cobrar uma sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming no 
Espaço Económico Europeu e Reino Unido, de acordo com as regras da Política de Utilização 
Responsável aplicada nestes países, as quais poderão ser consultadas aqui ou através do número 
12083 (chamada gratuita). 

Todos os plafonds são renovados a dia 1 de cada mês.  

Todas as chamadas gratuitas são identificadas, no início, por um sinal sonoro.  

Para manter o cartão ativo deve ter saldo suficiente para o pagamento do valor semanal do seu 
tarifário.  

Antes da cobrança do valor semanal, será enviado SMS a relembrar que deve ter saldo suficiente 
que o débito do valor semanal seja efetuado. Caso não tenha saldo disponível o valor será 
cobrado, passando a saldo negativo (para continuar a realizar comunicações terá que fazer um 
carregamento e ficar com saldo positivo), mas continua a conseguir receber chamadas. Se na 
cobrança do valor semanal seguinte a situação persistir, o tarifário passa para uma modalidade 
sem carregamentos obrigatórios (para manter o cartão ativo basta fazer/receber uma chamada 
no prazo de 90 dias) e as comunicações para números de redes nacionais passam a ter um custo 
de €0,404/min e de €0,20/SMS. Ao fazer um carregamento nesta modalidade, o valor semanal 
é retirado e volta a beneficiar de todas as condições do seu tarifário TOP.  

Roaming América: plafond mensal de roaming nos EUA com 100MB + 100min + 100SMS, 
limitado a 15 dias por ano. Os 100 minutos incluem chamadas recebidas nos EUA. Os 100 
minutos incluem chamadas efetuadas dos EUA para: EUA, Espaço Económico Europeu e Reino 
Unido. Os 100 SMS são válidos para qualquer destino. Os SMS recebidos são gratuitos. Os 100 
MBs são taxados em intervalos de 10KB. Após esgotar o plafond aplica-se a tarifa base Roaming. 
Para fazer comunicações em roaming tem de ter saldo maior do que zero. Restantes 
comunicações em roaming.  

Consulte o valor das Chamadas/SMS Internacionais. Consulte as Condições Gerais dos Tarifários 
de Voz Pré-Pagos. Consulte as tarifas para números especiais. Consulte o valor dos MMS e 
Videochamadas.  

Start 

 

 Quando Carrega Quando Não Carrega 

VOZ € 0,187 € 0,313 

SMS € 0,127 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Por cada euro que carrega, fala a 18,7 cênt/min. para todas as redes durante 2 dias, até um 

máximo de 30 dias.  

https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Tarifarios/prevalencia-roaming.pdf
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/internacional/tarifa-base-internacional
http://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condicoes-Utilizacao-Tarifarios-Pre-Pagos-Condicoes-Gerais.pdf
http://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condicoes-Utilizacao-Tarifarios-Pre-Pagos-Condicoes-Gerais.pdf
http://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Tarifarios/Tarifarios-M4O-Notas-tlm.pdf
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
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Não tem carregamentos obrigatórios.  

Desde dia 05-06-2018, o tarifário tem um custo de manutenção mensal de €1. Este valor 

prolonga a validade do cartão por 30 dias, permanecendo ativo mesmo que não efetue ou 

receba comunicações. Caso o saldo disponível seja insuficiente para cobrar o custo de 

manutenção mensal, o cartão manter-se-á ativo desde que receba uma chamada/SMS não 

gratuita de 90 em 90 dias. 

 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se o seu tarifário nacional. 

Restantes comunicações em roaming. 

 

LINK / LINK SEM MENSALIDADE 

 
CHAMADAS E SMS INCLUÍDAS PARA LINK, MOCHE, UNLIMITED L A XL, M4O E M5O 
 

 

LINK SEM MENSALIDADE 
Chamadas 
Nacionais 

SMS MMS Vídeochamada Carregamentos 

Tribo Link 
(Link, Moche, M4O, M5O, Kids, Unlimited L Light, L e XL, 

Unlimited+ L Light, L e XL) 
€ 0 

Mínimo de €15 
a cada 30 dias Números 

MEO Rede Móvel 
1º min € 0,279 1500 SMS 

Grátis /Dia 
€ 

0,65 
€ 0,92 Mins Seguintes € 0,071 

Outras Redes € 0,508 € 0,145 
 
 

Tabela de carregamentos 

Valor 
Prazo até ao próximo 

carregamento 

€ 7,50 15 Dias 

€ 10 20 Dias 

€ 15 30 Dias 

+ € 5 + 10 Dias 

LINK COM 
MENSALIDADE 

Chamadas 
Nacionais 

SMS MMS 
Internet  

no  
Telemóvel (*) 

Vídeochamada 
Roaming 
América 

Mensalidade 

Tribo Link 
(Link, Moche, M4O, 

M5O, Kids, Unlimited 
L Light, L e XL, 

Unlimited+ L Light, L 
e XL) 

€ 0 

100 
minutos + 
100 SMS 
+ 100 MB 

€ 9,69 
Números 

MEO 
Rede 

Móvel 

1º Min € 0,292 
1500 SMS 

Grátis 
/Dia 

€ 0,65 150 MB/mês € 0,92 
Mins 

Seguintes 
€ 0,081 

Outras Redes € 0,322 € 0,099 

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

É necessário saldo de valor > €0 para ter comunicações gratuitas. 
As comunicações gratuitas estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 4.000 
minutos/mês e 1.500 SMS/dia, se esgotar será cobrado €0,20 por minuto e por SMS. 
O destino M4O/M5O refere-se a nº móveis M4O/M5O. 
Chamadas de Link com mensalidade para Link fallback, são cobradas ao valor das chamadas para 
números MEO rede móvel. 
Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido é 
aplicado o preço por minuto e por SMS para outras redes nacionais. A internet móvel será 
descontada ao plafond de internet no Link com mensalidade, se esgotar é aplicado o IT diário 
(€1,99 por dia). No tarifário Link sem mensalidade é aplicado o IT diário (€1,99 por dia). 
Restantes comunicações em roaming. 
Inclui plafond mensal de roaming nos EUA com 100MB + 100min + 100SMS, limitado a 15 dias 
por ano. 
 
Link sem mensalidade: 
A validade máxima atribuída é de 60 dias (ex: carregamento de €30 dá validade de 60 dias, 
carregamento de €40 dá validade de 60 dias). 
Em carregamentos sucessivos é aplicada ao cartão a data de validade mais favorável, pelo que 
as validades não são acumuladas. 
 

eVOZ SMS noite / eVOZ SMS IT noite / eVOZ SMS 24h / eVOZ SMS IT 24h 

 

 

Mensalidade 

VOZ SMS 

 MEO REDE 
MÓVEL 

OUTRAS REDES 
MEO REDE 

FIXA 

MEO 
REDE 

MÓVEL 

OUTRAS 
REDES 

MEO 
REDE 
FIXA 

eVOZ SMS 
24h 

€ 20 GRÁTIS 
100 min/ 

SMS 
€ 0,291 GRÁTIS GRÁTIS 

100 min/ 
SMS 

€ 0,145 

eVOZ SMS 
IT/ 

BlackBerry 
24h 

€ 25 GRÁTIS 
100 min/ 

SMS 
€ 0,291 GRÁTIS GRÁTIS 

100 min/ 
SMS 

€ 0,145 

eVOZ SMS 
Noite 

€ 10 

21h-9h: grátis 
9h-21h: € 

0,219 1ºmin/ 
€ 0,072 min. 

seguintes 

€ 0,291 

21h-9h: 
grátis 

9h-21h: 
€0,291/min 

GRÁTIS € 0,145 

eVOZ SMS 
IT/ 

BlackBerry 
noite 

€ 15 

21h-9h: grátis 
9h-21h: € 

0,219 1ºmin/ 
€ 0,072 min. 

seguintes 

€ 0,291 

21h-9h: 
grátis 

9h-21h: 
€0,291/min 

GRÁTIS € 0,145 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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Os preços indicados na tabela aplicam-se quando o cliente paga a mensalidade. Nos tarifários 

noite, as chamadas e videochamadas são gratuitas nos dias úteis das 21h-9h e aos  

fins-de-semana e feriados durante todo o dia.  

Os tarifários eVOZ SMS IT/ BlackBerry 24h e eVOZ SMS IT/ BlackBerry noite incluem 500MB de 

internet por mês. 

As comunicações gratuitas estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 4.000 

minutos/mês e 1.500 SMS/dia, se esgotar será cobrado €0,20 por minuto e por SMS. 

Quando o cliente não paga a mensalidade, as comunicações passam a ser taxadas a €0,436/min 

e €0,217/SMS para todas as redes.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

As comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido são 

descontadas ao plafond para outras redes (se aplicável). Fora do plafond será aplicado 

€0,291/min e €0,145/SMS. 

Restantes comunicações em roaming.   

 

Meo 8 

 

 Quando Carrega Quando Não Carrega 

VOZ € 0,0899 € 0,18 

SMS € 0,0899 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

Por cada euro que carrega, fala a 8,99 cênt/min. para todas as redes durante 2 dias, até um 

máximo de 30 dias.  

Não tem carregamentos obrigatórios. 

Desde dia 08-05-2018, o tarifário tem um custo de manutenção mensal de €1. Este valor 

prolonga a validade do cartão por 30 dias, permanecendo ativo mesmo que não efetue ou 

receba comunicações. Caso o saldo disponível seja insuficiente para cobrar o custo de 

manutenção mensal, o cartão manter-se-á ativo desde que receba uma chamada/SMS não 

gratuita de 90 em 90 dias. 

 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se o seu tarifário nacional. 

Restantes comunicações em roaming. 

  

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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+ LEVE 

 

 Quando Carrega Quando Não Carrega 

VOZ 

MEO REDE 
MÓVEL € 0,20 € 0,33 

OUTRAS REDES 

SMS € 0,139 € 0,142 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Por cada euro que carrega, fala a 20 cênt/min. para todas as redes durante 2 dias, até um 

máximo de 30 dias. 

Não tem carregamentos obrigatórios. 

Desde dia 21-06-2018, o tarifário tem um custo de manutenção mensal de €1. Este valor 

prolonga a validade do cartão por 30 dias, permanecendo ativo mesmo que não efetue ou 

receba comunicações. Caso o saldo disponível seja insuficiente para cobrar o custo de 

manutenção mensal, o cartão manter-se-á ativo desde que receba uma chamada/SMS não 

gratuita de 90 em 90 dias. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,20/min e €0,139/SMS quando carrega, e €0,33/min e €0,142/SMS quando não 

carrega.  

Restantes comunicações em roaming. 

 

+ PERTO INTERNET 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL  

1º minuto € 0,233 

Minutos seguintes € 0,074 

OUTRAS REDES € 0,475 

 
SMS  

MEO REDE MÓVEL GRÁTIS 

OUTRAS REDES MÓVEIS NACIONAIS € 0,163 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

As comunicações gratuitas estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 1.500 
SMS/semana, se esgotar será cobrado €0,20 por SMS. 
Carregamentos obrigatórios de €20 de 30 em 30 dias. 

O tarifário inclui 500MB de internet por mês. 

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,475/min e €0,163/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.   

 

MIMO 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL € 0,338 

OUTRAS REDES € 0,532 

 
SMS   

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,23 

REDES INTERNACIONAIS € 0,322 
 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 90 em 90 dias. 

A este tarifário é aplicado um custo de inatividade mensal de €1,80 caso não efetue tráfego e/ou 

efetue carregamentos. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,532/min e €0,23/SMS. 

Restantes comunicações em roaming.   

 

PAKO 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL  € 0,254 

OUTRAS REDES € 0,745 

 

SMS  

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,198 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. Não tem carregamentos obrigatórios. 

Desde dia 24-04-2018, o tarifário tem um custo de manutenção mensal de €1. Este valor 

prolonga a validade do cartão por 30 dias, permanecendo ativo mesmo que não efetue ou 

receba comunicações. Caso o saldo disponível seja insuficiente para cobrar o custo de 

manutenção mensal, o cartão manter-se-á ativo desde que receba uma chamada/SMS não 

gratuita de 90 em 90 dias. 

 

  

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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Consulte o valor das MMS e Videochamadas.  

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,877/min e €0,233/SMS. 

Restantes comunicações em roaming. 
 

SMILE 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL € 0,258 

OUTRAS REDES € 0,715 

 
SMS  

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,211 

REDES INTERNACIONAIS € 0,322 
 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

A este tarifário é aplicado um custo de inatividade mensal de €1,80 caso não efetue tráfego e/ou 

efetue carregamentos. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,715/min e €0,211/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.   

SUPER SMILE 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL e 2ª rede móvel escolhida € 0,296 

OUTRAS REDES € 0,774 

 
SMS  

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,211 

REDES INTERNACIONAIS € 0,322 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

A este tarifário é aplicado um custo de inatividade mensal de €1,80 caso não efetue tráfego e/ou 

efetue carregamentos. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,774/min e €0,211/SMS. 

Restantes comunicações em roaming.   

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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BIG SMILE 

 
CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL  

1º Minuto € 0,276 

Minutos Seguintes € 0,078 

OUTRAS REDES € 0,796 

 
SMS  

MEO REDE MÓVEL € 0,127 

OUTRAS REDES MÓVEIS NACIONAIS € 0,211 

REDES INTERNACIONAIS € 0,322 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 30 em 30 dias. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,796/min e €0,211/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.   

  

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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MEGA SMILE 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL  

1º Minuto € 0,276 

Minutos Seguintes € 0,039 

OUTRAS REDES € 0,895 

 

SMS  

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,169 

REDES INTERNACIONAIS € 0,322 

 
Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

A este tarifário é aplicado um custo de inatividade mensal de €1,80 caso não efetue tráfego e/ou 

efetue carregamentos. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,895/min e €0,169/SMS.  

Restantes comunicações em roaming. 

 

LEVE 

 
CHAMADAS NACIONAIS  

Todas as redes nacionais € 0,423 

 

SMS  

Todas as redes nacionais € 0,182 

 
Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

Não tem carregamentos obrigatórios. 

Desde dia 08-05-2018, o tarifário tem um custo de manutenção mensal de €1. Este valor 

prolonga a validade do cartão por 30 dias, permanecendo ativo mesmo que não efetue ou 

receba comunicações. Caso o saldo disponível seja insuficiente para cobrar o custo de 

manutenção mensal, o cartão manter-se-á ativo desde que receba uma chamada/SMS não 

gratuita de 90 em 90 dias (tarifário + Perto SMS Original não incluído). 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,423/min e €0,182/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.   

 

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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PLANO 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

Todas as redes nacionais € 0,272 

 

SMS  

Todas as redes nacionais € 0,169 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,272/min e €0,169/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.   

 

PASSAPORTE 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL € 0,306 

OUTRAS REDES € 0,685 

 

SMS  

Todas as redes nacionais € 0,224 

INTERNACIONAIS € 0,322 

 

CHAMADAS INTERNACIONAIS  

EUROPA, EUA, VENEZUELA, CANADÁ, BRASIL, ANGOLA, 
MOÇAMBIQUE E ÁFRICA DO SUL 

€ 0,550 

RESTO DO MUNDO € 1,762 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 90 em 90 dias, ou a cada 12 meses, com um montante 

mínimo de €50. 

A este tarifário é aplicado um custo de inatividade mensal de €1,80 caso não efetue tráfego e/ou 

efetue carregamentos. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,685/min e €0,224/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.   

  

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming
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+ PERTO 2004 

 

Preços por minuto com IVA incluído. 

Chamadas cobradas ao minuto. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas 

Nas comunicações em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino Unido 

aplica-se €0,877/min e €0,242/SMS.  

Restantes comunicações em roaming.

CHAMADAS NACIONAIS 1º MINUTO MINUTOS SEGUINTES 

MEO REDE MÓVEL € 0,223 € 0,074 

OUTRAS REDES € 0,877 

 

SMS PREÇO POR SMS 

MEO REDE MÓVEL € 0,127 

OUTRAS REDES € 0,242 

http://www.meo.pt/servicos/movel/mais-net-servicos/apps-servicos/funcionalidades
http://www.meo.pt/servicos/movel/tarifarios-telemovel/roaming


 

 
 
 

Página | 15  
 
 
 

Pós-pagos 

 

UNLIMITED  

 

Tarifário 
Comunicações incluídas 

Mensalidade 
Dados Voz / SMS 

UNLIMITED S 
(adesões a partir de 

01/2017) 
500MB 

Chamadas e SMS a 0 € para MEO rede móvel e 
redes fixas nacionais + 250 min/SMS para todas as 

redes nacionais  
€ 30,99 

UNLIMITED M 
(adesões a partir de 

01/2017) 
1GB 

Chamadas e SMS a 0 € para MEO rede móvel e 
redes fixas nacionais + 500 min/SMS para todas as 

redes nacionais  
€ 39,99 

UNLIMITED L  
(adesões a partir de 

01/2017) 
3GB 

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes 
nacionais 

€ 58,49 

UNLIMITED L 
Light 

UNLIMITED+ L 
Light  

200MB 
Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes 

nacionais 

Cartão Principal: 

€ 43,49 

UNLIMITED L 
UNLIMITED+ L 

3GB 
Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes 

nacionais 

Cartão Principal: 

€ 48,99 

UNLIMITED+ L 
Light  

(adesões até 
07/2014) 

200MB 
Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes 

nacionais 

1º + 2º cartão: 

€ 64,48 

UNLIMITED+ L  
(adesões até 

07/2014) 
3GB 

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes 
nacionais 

1º + 2º cartão: 

€ 73,98 

 
Os preços indicados incluem IVA à taxa legal de 23%. As mensalidades apresentadas serão acrescidas de 

um desconto de € 1 na mensalidade para clientes com fatura eletrónica ativa. 

 

Chamadas cobradas ao minuto e Internet Móvel em blocos de 10kb. 

Após esgotar as comunicações para Outras Redes Nacionais incluídas, serão cobradas a €0,20 por 

minuto/SMS em território nacional e em roaming de/para países do Espaço Económico Europeu e Reino 

Unido. 

Esgotado o plafond de Internet Móvel, válido em território nacional e em roaming no Espaço Económico 

Europeu e Reino Unido, será cobrado €1,99 por dia. 
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ROAMING 

 

A MEO reserva-se o direito de cobrar uma sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming no 

Espaço Económico Europeu e Reino Unido, de acordo com as regras da Política de Utilização 

Responsável aplicada nestes países, as quais poderão ser consultadas aqui Prevalência Roaming 

ou através do número 12083 (chamada gratuita). 

https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Tarifarios/prevalencia-roaming.pdf

