
 

TARIFÁRIOS DESCONTINUADOS 

 

MOCHE 

ADESÕES ATÉ 04.09.2016 

 

MOCHE 500MB 2,25 €/semana 

MOCHE 1GB 2,75 €/semana +5GB para Youtube e 
Twitch MOCHE 5GB 3,99 €/semana 

 

Inclui: 

 Apps com tráfego gratuito: Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon GO, Facebook, Instagram, Facebook 

Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, Facetime, iMessage e MEO Cloud 

 Roaming América: 100MB + 100min + 100SMS 

 

 

 
*Tribo MOCHE MEO Rede Móvel Outras Redes 

Voz 

€ 0  
 

€ 0,278 primeiro minuto /  
€ 0,077 restantes minutos 

€ 0,307 

SMS € 0 € 0 

MMS € 0,65 

Videochamadas € 0,92 
 

*MOCHE, M40, MEO LINK, MEO KIDS, UNLIMITED L LIGHT, L e XL 

 
 
Preços com IVA à taxa legal em vigor, válidos em território nacional. 

As chamadas são cobradas ao minuto. 

 

Antes da cobrança do valor semanal, é enviado SMS para relembrar o saldo suficiente para este débito. Caso não tenhas saldo 

disponível, o valor semanal será cobrado, passando a saldo negativo (para continuares a fazer chamadas terás que fazer um 

carregamento e ficar com saldo positivo), mas continuas a conseguir receber chamadas. 

 

Se na cobrança do valor semanal seguinte a situação persistir, o tarifário passa para uma modalidade sem carregamentos 

obrigatórios (para manteres o cartão ativo basta fazer/receber uma chamada no prazo de 90 dias) com as seguintes condições: 

- Deixas de fazer e receber chamadas grátis entre MOCHE, M4O, MEO Link, MEO Kids, Unlimited L Light, L e XL; 

- As comunicações para números de redes nacionais, passam a ter um custo de €0,385 por minuto e de €0,20 por SMS; 

- Ao fazeres um carregamento nesta modalidade, o tarifário é alterado de forma automática, o valor semanal é retirado e passas a 

beneficiar de todas as condições.  

 

 

Política de Utilização Responsável: 

 

- 4.000 Minutos de chamadas por mês para MOCHE, M4O, MEO Link, MEO Kids, Unlimited L Light, L e XL, válido em território 

nacional, após os quais será cobrado a o preço de €0,20/minuto (serão enviados 2 SMS: quando atingires 90% do teu plafond e 

quando o terminares). 



- 1.500 SMS gratuitos por dia para MEO Rede Móvel, após os quais será cobrado um preço de €0,20/SMS, válido em território 

nacional. 

- 250 SMS gratuitos por dia para outras redes nacionais, válido em território nacional e em roaming na União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia, após os quais será cobrado um preço de €0,20/SMS. 

- Estes plafonds não incluem MMS, comunicações para números 760, 808, 707, apoio a clientes, internacionais e restantes 

comunicações em Roaming não incluídas. 

-15 GB por mês para tráfego das aplicações Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon GO, Facebook, Instagram, Facebook 

Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, Facetime, iMessage e MEO Cloud, válido em território nacional. 

- 5GB por mês de tráfego para a aplicação Youtube e Twitch nos tarifário MOCHE 1GB e MOCHE 5GB, válido em território nacional. 

 

-Algumas atualizações ou alterações nas aplicações Twitch, Youtube, Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon GO, Facebook, 

Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, Facetime, iMessage e MEO Cloud, levadas a cabo pelos 

fornecedores das mesmas ou dos serviços nelas integrados, poderão impossibilitar a deteção de parte ou de todo o tráfego por 

elas gerado originando que o mesmo seja descontado do plafond de dados do tarifário. Algumas destas aplicações podem 

também aceder a serviços ou sites de terceiros resultado igualmente que algum do tráfego seja descontado do plafond de dados 

do tarifário. 

 

- Após esgotares o plafond de Internet Móvel, válido em território nacional e em roaming na União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia, podes continuar a navegar na internet por €1,99/dia de utilização (plafond diário de 250MB para 

utilização até às 23h59 do próprio dia). 

- As chamadas de resposta ao Krava não são abrangidas pela Política de Utilização Responsável. A chamada de resposta a um 

Krava é paga de acordo com o preço para MEO Rede Móvel (em território nacional). 

- Os plafonds são renovados no primeiro dia de cada mês. 

 

- Em roaming de/para países da União Europeia, Islândia, Noruega e Liechtenstein, as chamadas têm o custo de €0,307/minuto. As 

chamadas recebidas são gratuitas. 

 

- Os tarifários MOCHE incluem um 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, 

União Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia. 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 fazeres 

comunicações em roaming tens de ter saldo maior do que zero. 

 

- A MEO reserva-se o direito de cobrar uma sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming na União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia, de acordo com as regras da Política de Utilização Responsável aplicada nestes países (mais 

consumo/presença em Roaming do que em Portugal), as quais poderão ser consultadas em Prevalência em Roaming ou através do 

número 12083 (chamada gratuita). 

 

Consulta o valor das restantes comunicações em Roaming. 

 

Consulta o valor das Chamadas/SMS Internacionais. 

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

Consulta as tarifas para números especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.moche.pt/media/1815/prevalencia-roaming.pdf
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/tarifario-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


 

 

MOCHE SEM MENSALIDADE 

Inclui: 

 200MB/mês 

 Apps com tráfego gratuito: Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon GO, Facebook, Instagram, Facebook 

Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, Facetime, iMessage e MEO Cloud 

 

 
*Tribo MOCHE MEO Rede Móvel Outras Redes 

Voz 

€ 0 

€ 0,278 primeiro minuto /  
€ 0,077 restantes minutos 

€ 0,307 

SMS € 0 € 0 

MMS € 0,65 

Videochamadas € 0,92 
 

*MOCHE, M40, MEO LINK, MEO KIDS, UNLIMITED L LIGHT, L e XL 

 

Preços com IVA à taxa legal em vigor, válidos em território nacional. 

As chamadas são taxadas de 30 em 30 segundos após o 1º minuto. 

 

Chamadas incluídas na Política de Utilização Responsável são taxadas ao minuto. 

 

Por cada €7,5 de carregamento terás comunicações grátis entre MOCHE, M4O, MEO Link, MEO Kids, Unlimited L Light, L e XL 

durante 15 dias. Depois desse prazo, caso não carregues, ficas impedido de fazer comunicações durante 2 dias (mas podes recebê-

las). Se continuares sem carregar ficas impedido de fazer chamadas durante mais 13 dias continuando a receber chamadas, no 

entanto, sempre que receberes uma chamada neste período, serão debitados €0,80 por dia. 

No final desse período, o tarifário é alterado de forma automática e sem custos para uma modalidade sem carregamentos 

obrigatórios (para manter o cartão ativo basta fazer/receber uma chamada no prazo de 90 dias) com as seguintes condições: 

 

- Deixas de fazer e receber chamadas grátis entre MOCHE, M4O, MEO Link, MEO Kids, Unlimited L Light, L e XL; 

- As comunicações para números de redes nacionais, passam a ter um custo de €0,385 por minuto e de €0,20 por SMS; 

- Se fizeres uma recarga nesta modalidade, de valor igual ou superior a €7,5, o tarifário é alterado de forma automática e sem 

custos para MOCHE Sem Mensalidade. 

 

- Em carregamentos sucessivos é aplicada ao cartão a data de validade mais favorável, pelo que as validades não são acumuladas. 

 

TABELA DE CARREGAMENTOS 

 

Carregamento Validade 

€ 7,5 15 dias 

€ 10 20 dias 

€ 15 30 dias 

+ € 5 + 10 dias 

 

Por cada €5 adicionais são concedidos mais 10 dias de prazo até ao próximo carregamento, até um máximo de 60 dias. Em caso de 

desativação o saldo remanescente não será devolvido. 

 

 

 



 

 

Política de Utilização Responsável: 

 

- 4.000 Minutos de chamadas por mês para MOCHE, M4O, MEO Link, MEO Kids, Unlimited L Light, L e XL, válido em território 

nacional, após os quais será cobrado a o preço de €0,20/minuto (serão enviados 2 SMS: quando atingires 90% do teu plafond e 

quando o terminares); 

- 1.500 SMS gratuitos por dia para MEO Rede Móvel, após os quais será cobrado um preço de €0,20/SMS, válido em território 

nacional 

- 250 SMS gratuitos por dia para outras redes nacionais, válido em território nacional e em roaming na União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia, após os quais será cobrado um preço de €0,20/SMS. 

- Estes plafonds não incluem MMS, comunicações para números 760, 808, 707, apoio a clientes, internacionais e restantes 

comunicações em Roaming não incluídas. 

- 15 GB por mês para tráfego das aplicações Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon GO, Facebook, Instagram, Facebook 

Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, Facetime, iMessage e MEO Cloud, válido em território nacional. 

- Algumas atualizações ou alterações nas aplicações Twitch, Youtube, Spotify, Clash Royale, Twitter, Pokémon GO, Facebook, 

Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp, Skype, Viber, Facetime, iMessage e MEO Cloud, levadas a cabo pelos 

fornecedores das mesmas ou dos serviços nelas integrados, poderão impossibilitar a deteção de parte ou de todo o tráfego por 

elas gerado originando que o mesmo seja descontado do plafond de dados do tarifário. Algumas destas aplicações podem 

também aceder a serviços ou sites de terceiros resultado igualmente que algum do tráfego seja descontado do plafond de dados 

do tarifário. 

 

- Após esgotares o plafond de Internet Móvel, válido em território nacional e em roaming na União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia, podes continuar a navegar na internet por €1,99/dia de utilização (plafond diário de 250MB para 

utilização até às 23h59 do próprio dia). 

- As chamadas de resposta ao Krava não são abrangidas pela Política de Utilização Responsável. A chamada de resposta a um 

Krava é paga de acordo com o preço para MEO Rede Móvel (em território nacional). 

- Os plafonds são renovados no primeiro dia de cada mês. 

 

-Em roaming de/para países da União Europeia, Islândia, Noruega e Liechtenstein, as chamadas têm o custo de €0,307/minuto. As 

chamadas recebidas são gratuitas. 

 

- A MEO reserva-se o direito de cobrar uma sobretarifa pelo tráfego efetuado em roaming na União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia, de acordo com as regras da Política de Utilização Responsável aplicada nestes países (mais 

consumo/presença em Roaming do que em Portugal), as quais poderão ser consultadas em Prevalência em Roaming ou através do 

número 12083 (chamada gratuita). 

 

Consulta o valor das restantes comunicações em Roaming. 

 

Consulta o valor das Chamadas/SMS Internacionais. 

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

Consulta as tarifas para números especiais. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifários exclusivos para clientes com idade menor ou igual a 25 anos. 

https://www.moche.pt/media/1815/prevalencia-roaming.pdf
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/tarifario-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

