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NOVAS CONDIÇÕES A PARTIR DE 17.09.2018 

Smart Net 
 

MESSAGING SOCIAL MUSIC EMAIL&CLOUD VIDEO 

€ 4,99 / mês € 6,99 / mês 
 (adesões até 16.09.2018 € 4,99 / mês) 

Preços com IVA à taxa legal em vigor. 

Por deliberação do regulador, ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, referente às 

regras de net neutrality o acesso à internet no telemóvel através do plafond das Smart Net 

passa a depender de estar disponível o acesso à internet geral, através do plafond base do seu 

tarifário ou de outro plafond de internet geral (comprado ou de oferta). 

O plafond de 10GB de cada Smart Net passará também a estar disponível em roaming no 

Espaço Económico Europeu, sujeito a uma Política de Utilização Responsável (PUR) de 1,4 GB 

para Messaging, Social, Music e Email&Cloud e de 1,9 GB para a opção de Vídeo. Será 

notificado, através de SMS, quando atingir 80% e 100% do volume de dados da PUR. Esgotada 

a PUR da Smart Net, o tráfego consumido será deduzido ao seu plafond nacional, acrescido de 

0,74 cêntimos/MB (≈1cênt/MB). 

 

M3O NET, M5O GIGA, M4O GIGA e MXO GIGA 
 

Por deliberação do regulador, ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, referente às 

regras de net neutrality o acesso à internet no telemóvel através do plafond de 20GB de apps 

passa a depender de estar disponível o acesso à internet geral, através do plafond base do seu 

tarifário ou de outro plafond geral de internet (comprado ou de oferta). 

O plafond de 20GB de apps passará também a estar disponível em roaming no Espaço 

Económico Europeu, com uma Política de Utilização Responsável (PUR) de 3,3GB (e de 3,5GB 

para o MXO GIGA – adesões a partir de 26 de junho) que engloba o plafond base e o plafond 

de apps. Esgotada a PUR, o tráfego consumido será deduzido aos plafonds nacionais, acrescido 

de 0,74 cêntimos/MB (≈1cênt/MB). 


