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Preços das Funcionalidades  

       

    
Preços incluem IVA a 23% 

Voice Mail 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

      Notas:   

(1) No seu telefone fixo MEO marque *200 para acesso e configuração do seu Voice Mail. 
(2) O acesso remoto à caixa vocal é considerado uma comunicação Nacional, marcando 600 200 600. 

      

Reencaminhamento de chamadas 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

      Notas:  
 

(1) O reencaminhamento incondicional de chamadas é ativado marcando *21* < nº de telefone destino >. 
(2) A parcela da chamada que é reencaminhada, é paga pelo Cliente que ativou o serviço, ao preço da comunicação realizada.  

Aviso de Chamada em espera 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

       
      

Duas Chamadas em Simultâneo 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

Nota:   
(1) Só disponível em acessos fibra, através da ligação de dois telefones ao router MEO. 

 
 

      

Identificação da Linha Chamadora 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

Nota:   

(1) Permite ao cliente ver a identificação da linha chamadora em telefone MEO com visor.  

 
 
 

     



   

Página | 2/4 

Número Confidential 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

Notas:   

(1) Para Clientes com acesso Fibra: 
      Para ocultar o número numa chamada específica marque * 10 * número de telefone #. 
      Para ocultar o número em todas as chamadas marque *31 # para ativar e # 31 # para desativar. 
(2) Para os restantes clientes ligue 16200, o serviço ficará permanente. 

      

Rejeição de chamadas anónimas 

Ativação ver Nota 

Mensalidade GRÁTIS 

Notas:   
(1) Ativação gratuita, para clientes com acesso Fibra: 
      Para ativar: 
             Levante o auscultador; 
             Marque *15#; 
             Aguarde a mensagem de confirmação e desligue; 
             A funcionalidade encontra-se ativa. 
      Para desativar: 
             Levante o auscultador; 
             Marque #15#; 
             Aguarde a mensagem de confirmação e desligue; 
             A funcionalidade encontra-se desativada. 
(2) Para os restantes clientes, ligue 16200 e o serviço ficará ativado. Ativação de € 11 e mensalidade gratuita. 

 
 

     

Chamada de Resposta 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

      
Nota:   
(1) Apenas para Clientes com acesso Fibra, basta marcar *92# que liga para o último número que lhe ligou. 

      

Agenda de Marcação Rápida 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 
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Notas:  

(1) Apenas para Clientes com Fibra,  
      Agenda até 8 números: 
      Escolha o número de telefone que quer memorizar (por exemplo, 961 234 567); 
      Escolha um número da agenda entre 2 e 9 (por exemplo, 2); 
      Para memorizar marque * 50 * número da agenda + número de telefone # (por exemplo, * 50 * 2 961 234 567 #); 
      Após esta memorização, quando pretender ligar para número 961 234 567, basta marcar a tecla 2. 
 
     Agenda até 100 números: 
     Escolha o número de telefone que quer memorizar (por exemplo, 961 234 567); 
     Escolha um número da agenda entre 00 e 99 (por exemplo, 03); 
     Para memorizar marque * 51 * número da agenda + número de telefone # (por exemplo, * 51 * 03 961 234 567 #); 
     Após esta memorização, quando pretender ligar para número 961 234 567, basta marcar a tecla **03. 
 
     Para substituir um número de telefone memorizado por um outro número, basta repetir o processo com o número da agenda em que quer    
     que o novo número de telefone seja gravado. 

      

Conferência a Três 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

Notas:   
(1) Em breve também disponível para clientes Fibra. 
(2) Para consultar o modo de funcionamento marque 12500 chamada grátis. 

  

 
 

   

Identificação de chamadas 
anónimas 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

Nota:   
(1) A ativação deste serviço pressupõe uma exposição prévia e autorização da CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados, através do  
      Comité de Privacidade.  

Barramento de chamadas para 
Audiotexto 

Ativação 

GRÁTIS  

Mensalidade 

Nota:   
(1) O barramento para o serviço de Audiotexto - 601, 607, 608, 646 e 648, é gratuito. 

   
 
 

     

Barramento Parcial de 
chamadas de saída 

Ativação € 11 

Mensalidade GRÁTIS  
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Notas:  
(1) O barramento para o serviços de Audiotexto - 601, 607, 608, 646 e 648, é gratuito 
(2) Para as classes de níveis de barramento  
  01 - Operadores de Redes Móveis e Fixos de Dados e Audiotexto;  
  02 - Internacional e Audiotexto;  
  03 - Internacional, Nacional, Audiotexto e Operadores de Redes Móveis e Serviços Fixos de Dados;  
  04 - Audiotexto - 601, 607, 608, 646 e 648;  
  05 - Internacional;  
  06 - Internacional e Audiotexto Erótico (648);  
  07 - Audiotexto, exceto Televoto (607) - barramento estabelecido por defeito em qualquer acesso;  
  08 - Audiotexto Erótico - 648.  
  09 - Operadores de Redes Móveis e Serviços de Dados;  
  10 - Total de saída;  
  12 - Outros Operadores (10XY);  
  13 - Outros Operadores (10XY) e Internacional;  
  14 - Audiotexto, exceto Televoto (607), e Internacional.   
(3) Para consulta do Plano de Numeração nacional, veja em www.anacom.pt 
(4) Para consulta de mais combinações e ativação, ligue 16200 
(5) O Barramento total de chamadas de entrada tem um custo mensal de € 18,55,  
(6) O barramento total de chamadas de saída tem um custo mensal de: € 18,55. 
 
 

      

Barramento programado de 
chamadas de saída 

Ativação € 11 

Mensalidade GRÁTIS  

Notas:   
(1) Não disponível em clientes Fibra. 
(2) Para as classes de níveis de barramento. 
  01 - Operadores de Redes Móveis e Fixos de Dados e Audiotexto;  
  02 - Internacional e Audiotexto;  
  03 - Internacional, Nacional, Audiotexto e Operadores de Redes Móveis e Serviços Fixos de Dados;  
  04 - Audiotexto - 601, 607, 608, 646 e 648;  
  05 - Internacional;  
  06 - Internacional e Audiotexto Erótico (648);  
  07 - Audiotexto, exceto Televoto (607) - barramento estabelecido por defeito em qualquer acesso;  
  08 - Audiotexto Erótico - 648;  
  09 - Operadores de Redes Móveis e Serviços de Dados;  
  10 - Total de saída;  
  12 - Outros Operadores (10XY);  
  13 - Outros Operadores (10XY) e Internacional;  
  14 - Audiotexto, exceto Televoto (607) e Internacional.   
(3) Para consulta do Plano de Numeração nacional, veja em www.anacom.pt. 
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