Planos de Preços
Preços incluem IVA a 23%

Planos de Preços para Chamadas na Rede Fixa

Plano Fixo 24
Chamadas grátis para a Rede Fixa, se ainda não tem um pacote com chamadas ilimitadas
Ativação

GRÁTIS

Mensalidade

€4

Chamadas com destino a qualquer rede fixa nacional

GRÁTIS

Chamadas com destino a qualquer rede móvel nacional

€ 0,395/minuto

Notas:
Plano apenas válido para clientes ainda sem tarifário ilimitado na rede fixa.
Chamadas paras redes móveis com tarifação ao minuto.
Compatível com qualquer plano de preços de chamadas.

Planos de Preços para Chamadas na Rede Móvel

Plano Fixo Móvel Preferido
Desconto de 50% nas chamadas para a sua rede móvel preferida
Ativação

GRÁTIS

Mensalidade

GRÁTIS

Para a rede móvel preferida

€ 0,1975

Para as outras redes

€ 0,395

Preços por minuto

Notas:
A Rede Móvel Preferida é escolhida pelo Cliente no ato de adesão: MEO, Vodafone ou NOS.
Tarifação ao minuto.
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Planos de Preços para Chamadas Internacionais

Plano Europa 200 Total
200 minutos para a Europa Redes Fixas, em qualquer horário
Ativação

GRÁTIS

Horário

qualquer hora/qualquer dia

Mensalidade

€5

Notas:
Este valor inclui a oferta de 200 minutos por mês, em chamadas na rede fixa com destino a:
Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suécia,
Suíça e Vaticano.
Os minutos não utilizados num dado mês não transitam para o mês seguinte.

Plano Brasil 200 Total
200 minutos para o Brasil - Rede Fixa, em qualquer horário
Ativação

GRÁTIS

Horário

qualquer hora/qualquer dia

Mensalidade

€ 10

Notas:
Este valor inclui a oferta de 200 minutos por mês, em chamadas com destino à rede fixa no Brasil em qualquer horário.
Os minutos não utilizados num dado mês não transitam para o mês seguinte.
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Plano Estados Unidos e Canadá 200 Total
200 minutos para os Estados Unidos e Canadá, em qualquer horário
Ativação

GRÁTIS

Horário

qualquer hora/qualquer dia

Mensalidade

€5

Notas:
Este valor inclui a oferta de 200 minutos por mês, em chamadas com destino aos Estados Unidos e Canadá em qualquer horário. Estão incluídas redes fixas e redes móveis.
Os minutos não utilizados num dado mês não transitam para o mês seguinte.

Plano Venezuela e África do Sul 200 Total
200 minutos para a Venezuela e África do Sul, em qualquer horário
Ativação

GRÁTIS

Horário

qualquer hora/qualquer dia

Mensalidade

€ 15,1

Notas:
Este valor inclui a oferta de 200 minutos por mês, em chamadas na rede fixa da Venezuela e da África do Sul em qualquer horário.
Os minutos não utilizados num dado mês não transitam para o mês seguinte
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Planos de Desconto e Benefícios Sociais

Plano Desconto Social
Desconto na mensalidade do MEO Telefone aos clientes que estejam numa situação de desemprego há mais de 6 meses
Ativação

GRÁTIS

Mensalidade

€ 9,00

Notas:
Cliente tem que ser titular de uma linha telefónica analógica da MEO.
A adesão e a aplicação do Desconto Social está sujeita à confirmação pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (“IEF ”) da situação de desemprego há mais de 6
meses, cessando o Plano a todo o tempo, caso os pressupostos da sua aplicação se deixem de verificar.
O desconto aplica-se a uma linha telefónica por cliente e cessa caso ocorra uma mudança de titularidade da linha durante o período de concessão.
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Planos de Preços descontinuados

Family Box Light
Chamadas do telefone fixo MEO para telemóveis MEO
Chamadas dos telemóveis MEO para o telefone fixo MEO

GRÁTIS

Mensalidade

Clientes com TV

Clientes sem TV

2 telemóveis MEO

€8

€8

3 telemóveis MEO

€8

€ 10

4 telemóveis MEO

€ 10

€ 12

5 telemóveis MEO

€ 12

€ 14

Notas:
Chamadas grátis do telefone fixo MEO para telemóveis MEO definidos pelo cliente. Chamadas grátis desses telemóveis MEO para o telefone fixo MEO. A mensalidade será
debitada na fatura do serviço MEO Rede Fixa. Para 1 número móvel, o preço para clientes sem TV é de € 6.
Restantes comunicações são faturadas de acordo com os tarifários do cliente.
Estes planos estão sujeitos a uma política de utilização responsável: o nº de minutos intra-plano, gerados por cada nº registado deve ser inferior a 1.000 minutos.
Excedendo esse valor aplica-se o tarifário do cliente.
Nºs móveis aplicáveis: todos os nºs telemóvel MEO excetuando os nºs UZO. Caso um dos nºs móveis elegíveis seja empresarial, paga as chamadas que origina.

Family Box
Chamadas do telefone fixo MEO para telemóveis MEO
Chamadas dos telemóveis MEO para o telefone fixo MEO
Chamadas entre telemóveis MEO

GRÁTIS

Mensalidade

Clientes com TV

Clientes sem TV

2 telemóveis MEO

€ 16

€ 16

3 telemóveis MEO

€ 16

€ 20

4 telemóveis MEO

€ 20

€ 24

5 telemóveis MEO

€ 24

€ 28

Notas:
Chamadas grátis do telefone fixo MEO para telemóveis MEO definidos pelo cliente. Chamadas grátis desses telemóveis MEO para o telefone fixo MEO e ainda chamadas
grátis entre esses telemóveis MEO. A mensalidade será debitada na fatura do serviço MEO fixo.
Restantes comunicações são faturadas de acordo com os tarifários do cliente.
Estes planos estão sujeitos a uma política de utilização responsável: o nº de minutos intra-plano, gerados por cada nº registado deve ser inferior a 1.000 minutos. Excedendo
esse valor aplica-se o tarifário do cliente.
Nºs móveis aplicáveis: todos os nºs telemóvel MEO excetuando os nºs UZO. Caso um dos nºs móveis elegíveis seja empresarial, paga as chamadas que origina.
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Plano Happy Hour Internacional
Chamadas ilimitadas, aos Domingos, das 21h às 22h para a Europa (redes fixas), EUA e Canadá (redes fixas e móveis)
Ativação

GRÁTIS

Horário

Domingos das 21h às 22h

Mensalidade

€ 3,10

Notas:
Países na Europa: Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália e Vaticano, Luxemburgo, Noruega, Reino
Unido, Suécia e Suíça - chamadas para a rede fixa.
EUA e Canadá - chamadas para a rede fixa e móvel.

Plano Reformados
Desconto na mensalidade do MEO Telefone
Ativação

GRÁTIS

Mensalidade

€ 9,00

Desde 1 de junho de 2014, indisponível a adesão para novos clientes.

Notas:
Desconto na Assinatura Mensal do Acesso Analógico aos clientes classificados como reformados/pensionistas, cujo agregado familiar tenha um rendimento mensal
igual ou inferior ao ordenado mínimo nacional.
A PT Comunicações deixou de ser, a partir de 1 de Junho de 2014, o prestador de Serviço Universal da Componente correspondente à ligação a uma rede de
comunicações pública num local fixo e de um serviço telefónico acessível ao público através dessa ligação. Não obstante, a MEO continua a prestar o serviço
telefónico acessível em local fixo nos termos da Lei das Comunicações Eletrónicas, encontrando-se a habilitação para a respetiva prestação devidamente autorizada
pelo ICP- Autoridade Nacional das Comunicações.

Plano Económico
Mensalidade convertida em chamadas fixo-fixo e fixo-móvel
Ativação

GRÁTIS

Mensalidade

€ 12,99

Notas:
Cliente tem que ser titular de uma linha telefónica analógica da MEO. Disponível para clientes residenciais. Sujeito a um período de permanência de 12 meses.
Comunicações fixo-fixo e fixo - nómada têm o valor de €0,30 no primeiro minuto e €0,10 nos minutos seguintes, com tarifação ao minuto.
Comunicações fixo-móvel têm o valor de €0,395 por minuto, com tarifação ao minuto.
Às restantes comunicações aplicam-se os tarifários existentes, a faturar adicionalmente.
Última Atualização: 17/12/2018
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