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TARIFÁRIOS EM VIGOR 
 

FLEX 96 

 

 
MEO Rede Móvel Outras Redes 

Voz 
€ 0 

€ 0,313 

SMS € 0,158 

 
45 cênt. por dia de utilização, debitados com a primeira chamada ou 

mensagem do dia 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Esgotados os 200 minutos/SMS gratuitos por dia, as comunicações para a MEO Rede Móvel 

passam a ter um custo de € 0,20 por minuto/SMS. 

O custo de cada MMS é de €0,65. 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa 

diária EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos. Se esgotar a 

tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,313/min e €0,158/sms. 

As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min.  

Restantes comunicações em roaming. 

 

 
 

FLEX TOTAL 

 

 
MEO Rede Móvel Outras Redes 

Voz € 0,061 
por minuto/SMS SMS 

 
35 cênt. por dia de utilização, debitados com a primeira chamada ou 

mensagem do dia 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

O custo de cada MMS é de €0,65. 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa 

diária EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos. Se esgotar a 

tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging


 

 
  

Tarifários Pré-pagos - Novos preços a partir de 05.09.2016 
 
 

Página | 3  
 
 
 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,123/min e €0,074/sms. 

As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min.  

Restantes comunicações em roaming. 

 

 

 

 TOP 96 TOP TOTAL 

Voz €0 MEO Rede Móvel e Redes Fixas 

+ 100 Minutos/SMS para Outras Redes 
500 Minutos /SMS para Todas as Redes 

SMS 

Internet Móvel 200MB 1GB 3GB 200MB 1GB 3GB 

Roaming 

incluído para 

Europa e 

América 

100 minutos + 100 SMS + 100MB 

Valor por 

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

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

As comunicações gratuitas estão sujeitas a uma política de utilização responsável de 1.000 

minutos/SMS por mês, após a qual as comunicações serão cobradas a € 0,20 por minuto/SMS.  

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, estas serão cobradas a € 0,20 por 

minuto/SMS. 

Roaming: Plafond mensal de 100 minutos, 100 SMS e 100MB, limitado a 15 dias por ano válido 

nos países da União Europeia, EUA, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Os 100 minutos incluem 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e 

EUA e chamadas recebidas nestes países. Uma vez esgotado este plafond aplica-se a tarifa 

diária EuropaAmerica light. 

A tarifa diária EuropaAmerica light está ativa por defeito e renova-se diariamente com a 

primeira comunicação paga em roaming. A desativação desta tarifa é gratuita através do envio 

de sms para 12083 com texto “STOP EAL”. Mais informação.  

Se esgotar a tarifa diária antes do fim do dia ou se a desativar, as comunicações de/para países 

da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein são consumidas aos minutos/SMS/MB do 

plafond para outras redes nacionais, aos quais acresce um custo unitário de €0,0615/min/MB 

e €0,0246/SMS. Esgotados os plafonds as comunicações serão cobradas a €0,234/min, 

TOP 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
http://imarketing.telecom.pt/Lists/Gesto%20Pedidos%20Websites/DSP%20%20GRI%20%20Pendentes.aspx?CancelDefault=1&https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Condicoes-Gerais/Condicoes-Gerais-MEO-Nova-Oferta-Voz-e-Dados.pdf
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€0,20/SMS e It diário (€1,99 por dia) acrescido de €0,0615/MB. Nos EUA, uma vez esgotado o 

plafond ou desativada a tarifa diária, aplicam-se os preços da tarifa base - zona 2. 

Restantes comunicações em roaming. 

 
 

 

 Link, Moche, Unlimited 
L/XL e M4O/M5O 

MEO Rede Móvel Outras Redes 

Voz €0 € 0,292 primeiro 
minuto / € 0,081 

restantes minutos 

€ 0,322 

SMS € 0 € 0,099 

MMS € 0,65 

Videochamada € 0,92 

Internet Móvel 150 MB 

Roaming incluído para 
Europa e América 

100 minutos + 100 SMS + 100MB 

  Mensalidade € 9,69 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

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

minutos/mês e 1.500 SMS/dia, após a qual as comunicações serão cobradas a € 0,20 por 

minuto/SMS.  

Roaming: Plafond mensal de 100 minutos, 100 SMS e 100MB, limitado a 15 dias por ano válido 

nos países da União Europeia, EUA, Noruega, Liechtenstein e Islândia.  Os 100 minutos incluem 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e 

EUA e chamadas recebidas nestes países. Uma vez esgotado este plafond aplica-se a tarifa 

diária EuropaAmerica light. 

A tarifa diária EuropaAmerica light está ativa por defeito e renova-se diariamente com a 

primeira comunicação paga em roaming. A desativação desta tarifa é gratuita através do envio 

de sms para 12083 com texto “STOP EAL”. Mais informação.  

Se esgotar a tarifa diária antes do fim do dia ou se a desativar, as comunicações de/para países 

da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein são consumidas aos minutos/SMS/MB do 

plafond para outras redes nacionais, aos quais acresce um custo unitário de €0,0615/min/MB 

e €0,0246/SMS. Esgotados os plafonds as comunicações serão cobradas a €0,322/min, 

€0,099/SMS e e It diário (€1,99 por dia) acrescido de €0,0615/MB. Nos EUA, uma vez esgotado 

o plafond ou desativada a tarifa diária, aplicam-se os preços da tarifa base - zona 2. 

Restantes comunicações em roaming. 

LINK COM MENSALIDADE 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
http://imarketing.telecom.pt/Lists/Gesto%20Pedidos%20Websites/DSP%20%20GRI%20%20Pendentes.aspx?CancelDefault=1&https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Condicoes-Gerais/Condicoes-Gerais-MEO-Nova-Oferta-Voz-e-Dados.pdf
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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LINK SEM MENSALIDADE 

 

 
Link, Moche, Unlimited 

L/XL e M4O/M5O 
MEO Rede Móvel Outras Redes 

Voz 

€0 

€ 0,279 primeiro minuto 
/ € 0,071 restantes 

minutos 
€ 0,508 

SMS € 0 € 0,145 

MMS € 0,65 

Vídeo Chamadas € 0,92 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

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

minutos/mês e 1.500 SMS/dia, após a qual as comunicações serão cobradas a € 0,20 por 

minuto/SMS.  

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa 

diária EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos. Se esgotar a 

tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,508/min e €0,145/SMS. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

O plafond mensal de internet e a tarifa diária de €1,99/dia (quando esgota o plafond) são 

válidos em território nacional e em roaming na União Europeia, Islândia, Noruega e 

Liechtenstein acrescido €0,0615/MB. 

Restantes comunicações em roaming. 

 

 

 

START 

 

 
Todas as Redes Fixas e Móveis 

 

Quando efetua um 
carregamento Sem carregamento 

€1 = 2 dias 

Voz € 0,187 € 0,313 

SMS € 0,127 € 0,127 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
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Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa 
diária EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos. Se esgotar a 
tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 
comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 
aplica-se €0,234/ min e €0,127/sms (com carregamento) e €0,313/min e €0,127/sms (sem 
carregamento). As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 
Restantes comunicações em roaming. 
 
 
 

START AO SEGUNDO 

 

 
Todas as Redes Fixas e Móveis 

 
Período Inicial Segundos Seguintes 

Voz € 0,266 € 0,009 

SMS € 0,224 

 
Sem carregamentos obrigatórios 

 

Chamadas cobradas ao segundo após os primeiros 30 segundos.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa 
diária EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos. Se esgotar a 
tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 
comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 
aplica-se €0,266/primeiros 30s, €0,009/segundos seguintes e €0,224/sms. 
As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 
Restantes comunicações em roaming. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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INTERNET MÓVEL 
 

Nos tarifários com plafond mensal de internet, após esgotamento do plafond incluído, nos 

consumos de internet adicionais será aplicada a tarifa diária de € 1,99/dia (60MB disponíveis 

até às 24h do próprio dia).  

 

Nos tarifários sem plafond mensal de internet, nos consumos de internet será aplicada a tarifa 

diária de € 1,99/dia (60MB disponíveis até às 24h do próprio dia), exceto se o Cliente adquirir 

pacotes de internet adicionais. 

 

A tarifa diária também é valida em roaming na União Europeia, Islândia, Noruega e 

Liechtenstein acrescido de €0,0615/MB. 
 

 

ROAMING EUROPA E AMÉRICA 
 

Tarifários pré-pagos com mensalidade e/ou fee semanal (TOP, Link com Mensalidade e Moche) 

passam a dispor de plafond de roaming para Europa e América.  

Este plafond mensal inclui 100 minutos, 100 SMS e 100MB, limitado a 15 dias por ano válido 

nos países da União Europeia, EUA, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Os 100 minutos incluem 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e 

EUA e chamadas recebidas nestes países. 

 

 

 

ALTERAÇÕES A CONDIÇÕES GERAIS 
 

- Carregamento em canais assistidos: o carregamento de cartões pré-pagos através de canais 

assistidos (lojas MEO ou agentes autorizados) terá um custo de € 0,80; 

 

- Saldo e validade: no tarifário Link sem mensalidade, a taxa de inatividade associada ao 

incumprimento dos prazos de carregamento será de € 0,80. 
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TARIFÁRIOS DESCONTINUADOS 
 

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 
(1)

 
€ 0,20 GRÁTIS GRÁTIS 

(1)
 € 0,145

 

eVOZ SMS 
IT/ 

BlackBerry 
24h 

€ 25 GRÁTIS 
100 
min/ 

SMS 
(1)

 
€ 0,20 GRÁTIS GRÁTIS 

(1)
 € 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 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

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.  

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

minutos/mês e 1.500 SMS/dia, após a qual as comunicações serão cobradas a € 0,20 por 

minuto/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. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
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Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein é 

aplicado o plafond para outras redes (se aplicável) acrescido de € 0,0615/min e € 0,0246/sms. 

Fora do plafond será aplicado o preço €0,234/min (eVOZ SMS 24h e eVOZ SMS IT/BlackBerry 

24h), €0,291/min (eVOZ SMS Noite e  eVOZ SMS IT/BlackBerry noite) e € 0,145/sms. As 

chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min.  

Restantes comunicações em roaming. 

 
 
 

Meo 8 

 

 
Quando Carrega Quando Não Carrega 

VOZ 
MEO REDE MÓVEL 

€ 0,0899 € 0,18 
OUTRAS REDES 

SMS € 0,0899 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

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

máximo de 30 dias.  

Não tem carregamentos obrigatórios. Para manter o cartão ativo basta receber uma chamada 

não gratuita de 3 em 3 meses. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,151/min e €0,0899/sms (Quando Carrega) e €0,234/min e €0,0899/sms (Quando 

Não carrega).  As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 

 

 

 

 

 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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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 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

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

máximo de 30 dias. 

Não tem carregamentos obrigatórios. Para manter o cartão ativo basta receber uma chamada 

não gratuita de 3 em 3 meses. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,234/min e €0,139/sms (Quando Carrega) e €0,33/min e €0,142/sms (Quando Não 

Carrega). As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 

 

 

SELFSERVICE 

 

 

Carregamento 
obrigatório 

mensal 

VOZ SMS 

MEO REDE 
MÓVEL 

OUTRAS 
REDES 

MEO REDE 
MÓVEL 

OUTRAS 
REDES 

SelfService_14_19_12 € 7,5 € 0,206 € 0,278 € 0,182 

SelfService_14_19_9 € 10 € 0,206 € 0,278 € 0,139 

SelfService_14_39_12 € 5 € 0,206 € 0,571 € 0,182 

SelfService_14_39_9 € 7,5 € 0,206 € 0,571 € 0,139 

SelfService_14_59_12 € 5 € 0,206 € 0,864 € 0,182 

SelfService_14_59_9 € 5 € 0,206 € 0,864 € 0,139 

SelfService_19_19_12 € 5 € 0,278 € 0,278 € 0,182 

SelfService_19_19_9 € 7,5 € 0,278 € 0,278 € 0,139 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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SelfService_19_39_12 € 5 € 0,278 € 0,571 € 0,182 

SelfService_19_39_9 € 5 € 0,278 € 0,571 € 0,139 

SelfService_19_59_12 € 5 € 0,278 € 0,864 € 0,182 

SelfService_19_59_9 € 5 € 0,278 € 0,864 € 0,139 

SelfService_9_19_12 € 10 € 0,133 € 0,278 € 0,182 

SelfService_9_19_9 € 12,5 € 0,133 € 0,278 € 0,139 

SelfService_9_19_SMS € 15 € 0,133 € 0,278 
250 SMS/dia 

para MEO Rede 
Móvel 

(1) 
€ 0,139 

SelfService_9_39_12 € 7,5 € 0,133 € 0,571 € 0,182 

SelfService_9_39_9 € 10 € 0,133 € 0,571 € 0,139 

SelfService_9_59_12 € 5 € 0,133 € 0,864 € 0,182 

SelfService_9_59_9 € 7,5 € 0,133 € 0,864 € 0,139 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  
(1) Se esgotar os SMS incluídos para MEO Rede Móvel, estes serão cobrados a €0,20 /SMS. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se o preço das comunicações de Voz e SMS para outras redes do seu tarifário. As 

chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min.  

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 

 

* Oferta de 1.500 SMS/semana. Esgotados os SMS oferecidos, o preço aplicado é de € 0,20/ 

SMS. 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €20 de 30 em 30 dias. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,475/min e €0,163/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

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 
 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 90 em 90 dias. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,532/min e €0,23/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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PAKO 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL  € 0,299 

OUTRAS REDES € 0,877 

 

SMS  

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,233 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Não tem carregamentos obrigatórios. Para manter o cartão ativo basta receber uma chamada 

não gratuita de 3 em 3 meses. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Bónus Pako 

Por cada minuto completo de uma chamada recebida, é atribuído um bónus Pako, em crédito 

de chamadas, no valor de €0,025 (IVA incluído) para utilizar em comunicações para todas as 

redes nacionais (exceto nº 760, 808, 707 e apoio a clientes). O bónus Pako vai sendo 

acumulado até ao valor máximo de €0,2 (IVA incluído) por cada chamada recebida e será 

creditado no saldo do cartão sempre que for efetuado um carregamento. O valor creditado de 

bónus será, no máximo, igual ao valor carregado, ficando o bónus remanescente, caso exista, a 

acumular até ao próximo carregamento. O bónus Pako vai sendo acumulado até ao valor 

máximo de €150, ao atingir este limite, o cartão deverá ser recarregado para poder continuar a 

acumular bónus. 

As chamadas recebidas antes da ativação do cartão, recebidas em roaming, recebidas no 

gravador de chamadas, reencaminhadas para outro telefone, com origem no Voice Mail ou nos 

serviços de Apoios a Clientes MEO, não são contabilizadas para efeitos de bónus. 

As comunicações efetuadas no âmbito de tarifários e campanhas que incluem comunicações 

gratuitas para a rede móvel MEO, não atribuem bónus Pako. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,877/min e €0,233/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
 
 
 
 
 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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SPOT 

 
CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL € 0,277 

OUTRAS REDES € 0,381 

 
SMS  

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,242 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Carregamentos obrigatórios de €25 de 90 em 90 dias. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,381/min e €0,23/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

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 

 
Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,715/min e €0,211/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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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 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos. Se esgotar a tarifa 

diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas comunicações 

efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein aplica-se 

€0,774/min e €0,211/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min.  

Restantes comunicações em roaming. 

 

 

 

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 

 
Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 30 em 30 dias. 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
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Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,796/min e €0,211/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 

 

 

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 

 
Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 60 em 60 dias. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,895/min e €0,169/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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FORAD’ORAS 

 
CHAMADAS NACIONAIS  

MEO REDE MÓVEL € 0,227 

OUTRAS REDES € 0,381 

 
SMS   

TODAS AS REDES NACIONAIS € 0,242 

REDES INTERNACIONAIS € 0,322 

 
Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Carregamentos obrigatórios de €25 de 90 em 90 dias. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,381/min e €0,242/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 
 
 

+ PERTO SMS 

 

 
Quando Carrega Quando Não Carrega 

1º Minuto 
Minutos 

Seguintes 
1º Minuto 

Minutos 
Seguintes 

VOZ 
MEO REDE MÓVEL € 0,233 € 0,074 

€ 0,475 
OUTRAS REDES € 0,475 

SMS 
MEO REDE MÓVEL GRÁTIS* 

€ 0,182 
OUTRAS REDES € 0,182 

 

* Oferta de 1.500 SMS/dia. Esgotados os SMS oferecidos, o preço aplicado é de € 0,20/SMS. 

 

Chamadas cobradas ao minuto. 

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Por cada 7,5€ de carregamento os SMS grátis e as tarifas reduzidas são prolongadas por 18 

dias. 

Não permite realizar kargas e kargas mesada. 

 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
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Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,475/min e €0,182/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 
 

 

VIP SMS   

 

CHAMADAS NACIONAIS Quando Carrega Quando Não Carrega 

Grupo VIP’s € 0,233 
€ 0,475 

Fora do Grupo VIP’s € 0,475 

 

SMS Quando Carrega Quando Não Carrega 

MEO REDE MÓVEL GRÁTIS* 
€ 0,182 

Outras Redes Nacionais € 0,097 

 

* Oferta de 1.500 SMS/dia. Esgotados os SMS oferecidos, o preço aplicado é de € 0,20/SMS. 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Não tem carregamentos obrigatórios. Para manter o cartão ativo basta receber ou efetuar 

uma chamada não gratuita de 3 em 3 meses.  

Adesões a partir de 30/06/2008: Por cada € 5 de carregamento, as chamadas mais baratas 

para o Grupo VIP's e as SMS's grátis para a rede móvel MEO são prolongadas durante 10 dias, 

até ao limite de 60 dias. 

Adesões até 09/11/2007 (VIP’S SMS Original): Carregamentos obrigatórios de € 25 de 60 em 60 

dias. 

Não permite realizar kargas e kargas mesada. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,475/min e €0,097/sms (Quando carrega) e €0,182/sms (Quando Não Carrega). As 

chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
 

 
  

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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LEVE 

 
CHAMADAS NACIONAIS  

Todas as redes nacionais € 0,423 

 

SMS  

Todas as redes nacionais € 0,182 

 
Chamadas cobradas ao minuto. 

 Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Não tem carregamentos obrigatórios. Para manter o cartão ativo basta receber uma chamada 

não gratuita de 3 em 3 meses. 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,423/min e €0,182/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
 

 
 

PLANO 

 

CHAMADAS NACIONAIS  

Todas as redes nacionais € 0,272 

 

SMS  

Todas as redes nacionais € 0,169 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas. 

Carregamentos obrigatórios de € 25 de 60 em 60 dias. 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,272/min e €0,169/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 
 
 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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VIPS 

 
CHAMADAS NACIONAIS PREÇO POR MINUTO 

Dentro do Grupo € 0,239 

Fora do Grupo € 0,476 

 

SMS PREÇO POR SMS 

Dentro do Grupo € 0,066 

Fora do Grupo € 0,211 
 

Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas 

Carregamentos obrigatórios de € 25 de 90 em 90 dias. 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,476/min e €0,211/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
 
 
 

PASSAPORTE 

 

CHAMADAS NACIONAIS PREÇO POR MINUTO 

MEO REDE MÓVEL € 0,306 

OUTRAS REDES € 0,685 

 

SMS PREÇO POR SMS 

Todas as redes nacionais € 0,224 

INTERNACIONAIS € 0,322 

 

CHAMADAS INTERNACIONAIS PREÇO POR MINUTO 

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

€ 0,550 

RESTO DO MUNDO € 1,762 

 
Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas 

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

mínimo de € 50. 

 

https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
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Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,685/min e €0,224/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 

 
 
 

+PERTO 2004 

 

 
Chamadas cobradas ao minuto.  

Consulte o valor das MMS e Videochamadas 

Carregamentos obrigatórios de € 25 de 60 em 60 dias 

 

Em roaming na União Europeia, EUA, Islândia, Noruega e Liechtenstein aplica-se a tarifa diária 

EuropaAmerica light de €0,99/dia com 25 minutos ou sms e 50MB incluídos.  

Se esgotar a tarifa diária antes do final do dia, nos EUA aplica-se a tarifa base de roaming e nas 

comunicações efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein 

aplica-se €0,877/min e €0,242/sms. As chamadas recebidas têm o preço de €0,014/min. 

Restantes comunicações em roaming. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preços por minuto/SMS (IVA incluído à taxa legal em vigor). 

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 

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/mais-servicos/funcionalidades
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifas-desconto
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging

