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TARIFÁRIOS EM VIGOR 
 

UNLIMITED 

 

 
S M L XL 

Chamadas de Voz e 
SMS 

MEO Rede Móvel 
e Redes Fixas 

0 € 0 € 
0 € 0 € 

Outras redes 
100 min/SMS para 

outras redes 
(2)

 
250 min/SMS para 

outras redes 
(2)

 

Internet Móvel 
(3)

 500 MB 1 GB 3 GB 30 GB 

Roaming Incluído para Europa e América 
(4)

 200 minutos + 200 SMS + 200 MB 

Mensalidade sem fidelização  
(1º cartão) 

€ 22,99 33,49 € 43,49 € 69,99 € 

- Cada Cartão Adicional - - 24,99 € 54,99 € 

(1)
 Mensalidade com fidelização de 24 

meses (1º cartão) 
€ 13,99 21,99 € 31,99 € 59,99 € 

- Cada Cartão Adicional - - 14,99 € 44,99 € 

(1)
 Mensalidade com fidelização de 12 

meses 
€ 16,99 - - - 

(1)
 Mensalidade com fidelização de 6 meses € 19,99 - - - 

 

 
(1) Descontos na mensalidade durante o período de fidelização à Rede Móvel MEO. Não 

acumulável com outras campanhas. 
(2) Após esgotar as comunicações para Outras Redes Nacionais incluídas, serão cobradas a 

€0,20 por minuto/SMS em território nacional. 
(3) Se esgotar a Internet Móvel incluída, será cobrado a €1,99 por dia. 
(4) Os tarifários Unlimited incluem um plafond mensal de roaming com 200min + 200SMS + 

200MB, limitado a 15 dias por ano válido nos países da União Europeia, EUA, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia. Os 200 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 que se renova 

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 tarifa diária EuropaAmerica light antes do fim do dia ou se a desativar, as 

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

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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consumidas aos minutos/SMS/MB do plafond para outras redes nacionais (Unlimited S e M) ou 

ao limite da política de utilização responsável (Unlimited L e XL), aos quais acresce um custo 

unitário de €0,0615/min/MB e €0,0246/SMS. Esgotados os plafonds/PUR, as comunicações 

serão cobradas a €0,234/min, €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. 

 

Chamadas cobradas ao minuto.  

 

De forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a todos os seus clientes, o MEO 

definiu uma política de utilização responsável aplicável:  

Unlimited S e Unlimited M – 2.000 minutos para rede móvel MEO e redes fixas nacionais + 

2.000 SMS para rede móvel MEO e redes fixas nacionais. Após estes limites as chamadas e SMS 

serão cobrados a € 0,20 por minuto/SMS.  

Unlimited L e Unlimited XL – 2.000 minutos para todas as redes nacionais + 2.000 SMS para 

todas as redes nacionais (incluindo Espanha no Unlimited XL). Após estes limites as chamadas 

e SMS serão cobrados a € 0,20 por minuto/SMS..  

 

Cartão de partilha de internet gratuito para os tarifários Unlimited M, L e XL e opcional por + € 

5,99/ mês no tarifário Unlimited S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 acrescida de €0,0615/MB. 
 

 

ROAMING EUROPA E AMÉRICA 
 

Todos os tarifários pós-pagos passam a dispor de plafond de roaming para Europa e América.  

Este plafond mensal inclui 200 minutos, 200 SMS e 200MB, limitado a 15 dias por ano válido 

nos países da União Europeia, EUA, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Os 200 minutos incluem 

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

EUA e chamadas recebidas nestes países. 
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TARIFÁRIOS DESCONTINUADOS 
 

Tarifário Comunicações incluídas Mensalidade 

MEO SW 3GB 500 min/SMS para todas as redes nacionais € 30,49 

UNLIMITED S  
(adesões até 14/07/2014) 

SMS grátis para MEO rede móvel 
+  
100 min/SMS para todas as redes nacionais 

€ 19,99 

UNLIMITED M Light  
(adesões até 15/05/2015) 

Chamadas e SMS grátis para MEO rede móvel e redes 
fixas nacionais  
+  
120 min/SMS para outras redes nacionais 

€ 28,49 

UNLIMITED L Light 
(adesões até 15/05/2015) 

Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais 
Cartão Principal: Cartões Adicionais: 

€ 38,49 € 20,99 

UNLIMITED L  
(adesões até 15/05/2015) 

Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais 
Cartão Principal: Cartões Adicionais: 

€ 43,49 € 24,99 

UNLIMITED+ L Light  
(adesões até 14/07/2014)  

Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais 
1º + 2º cartão: Cartões Adicionais: 

€ 59,48 € 10 

UNLIMITED+ L  
(adesões até 14/07/2014)  

Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais 
1º + 2º cartão: Cartões Adicionais: 

€ 68,48 € 10 

UNLIMITED+ XL  
(adesões até 14/07/2014)  

Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais 
e Espanha 

1º + 2º cartão: Cartões Adicionais: 

€ 124,98 € 10 

UNLIMITED 15 
Chamadas e SMS grátis para MEO rede móvel e redes 
fixas nacionais 

€ 19,99 

UNLIMITED 30 
Chamadas, SMS e MMS grátis para MEO rede móvel 
e redes fixas nacionais 

€ 37,49 

UNLIMITED 45 

Chamadas, SMS e MMS grátis para MEO rede móvel 
e redes fixas nacionais 
+ 
120 min/SMS para outras redes nacionais 

€ 55,49 

UNLIMITED 60 

Chamadas, SMS e MMS grátis para MEO rede móvel 
e redes fixas nacionais 
+ 
250 min/SMS para outras redes nacionais 

€ 69,99 

UNLIMITED 100 Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais € 114,99 

ALL NET UNLIMITED 15 100 min/SMS para todas as redes nacionais € 19,99 

ALL NET UNLIMITED 30 225 min/SMS para todas as redes nacionais € 37,49 

ALL NET UNLIMITED 60 550 min/SMS para todas as redes nacionais € 69,99 

ALL NET UNLIMITED 100 Chamadas e SMS grátis para todas as redes nacionais € 114,99 
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Tarifário Comunicações incluídas Mensalidade 

Pack M M 
Chamadas grátis para MEO rede móvel  
+  
250 SMS para MEO rede móvel 

€ 39,22 

Pack M L 
Chamadas e SMS grátis para MEO rede móvel  
+  
100 min e 100 SMS para Outras redes 

€ 65,13 

Pack M XL 
Chamadas e SMS grátis para MEO rede móvel  
+  
500 mins e 500 SMS para Outras redes 

€ 129,39 

EXTRA 100 100 min para todas as redes nacionais € 19,77 

EXTRA 200 200 min para todas as redes nacionais € 35,18 

EXTRA 500 500 min para todas as redes nacionais € 64,71 

EXTRA 1000 1000 min para todas as redes nacionais € 102,73 

SPIK In 60 60 min para MEO Rede Móvel e MEO Rede Fixa € 20,11 

SPIK In 120 120 min para MEO Rede Móvel e MEO Rede Fixa € 33,18 

SPIK In 240 240 min para MEO Rede Móvel e MEO Rede Fixa € 59,34 

SPIK Out 60 
60 min para todas as redes nacionais e internacionais 
com destino aos EUA e Canadá e às redes fixas da 
União Europeia, da Suíça, de Andorra e da Noruega 

€ 31,87 

SPIK Out 120 

120 min para todas as redes nacionais e 
internacionais com destino aos EUA e Canadá e às 
redes fixas da União Europeia, da Suíça, de Andorra e 
da Noruega 

€ 51,01 

SPIK Out 240 

240 min para todas as redes nacionais e 
internacionais com destino aos EUA e Canadá e às 
redes fixas da União Europeia, da Suíça, de Andorra e 
da Noruega 

€ 93,14 

SPIK Up 120 
120 min para todas as redes nacionais durante os 
períodos horários da noite, fins-de-semana e feriados 
nacionais 

€ 23,72 

BASE n.a. € 16,03 

MEGA n.a. € 19,30 

SUPER n.a. € 38,89 

 

O valor das comunicações de voz/SMS nacionais efetuadas após esgotamento de plafond e nas 

comunicações não incluídas é de € 0,20 por min/SMS. 
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Chamadas cobradas ao minuto. 

 

Roaming: Todos os tarifários incluem um plafond mensal de 200min + 200SMS + 200MB, 

limitado a 15 dias por ano e válido nos países da zona 1 (União Europeia, Noruega, 

Liechtenstein e Islândia) e EUA. Os 200 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 que está 

ativa por defeito. Esta tarifa renova-se diariamente com a primeira comunicação paga em 

roaming. A desativação 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 deduzidas aos minutos/SMS/MB do 

plafond para outras redes nacionais ou todas as redes e ao limite da política de utilização 

responsável associados ao seu tarifário, aos quais acresce um custo unitário de 

€0,0615/min/MB e €0,0246/SMS. Nos EUA aplicam-se os preços da tarifa base - zona 2. 

Esgotados estes plafonds/PUR ou se o seu tarifário não tenha plafonds associados, as 

comunicações de/para países da zona 1 serão cobradas a €0,234/min, €0,20/SMS e IT diário 

(€1,99 por dia acrescido de €0,0615/MB), com exceção dos tarifários +PERTO Original, Rede M, 

Plano Extra original, Plano Extra, Plano, Flat S, Flat M, Flat L em que são aplicados os preços 

que constam no tarifário (*). 

 

 

 

Tarifário 

Voz SMS 

Consumo mínimo MEO Rede Móvel 
Outras Redes 

MEO Rede 
Móvel 

Outras 
Redes 1º min min seg 

+ PERTO ORIGINAL € 0,215 € 0,071 € 0,668 
€ 0,127 € 0,242 

€ 13,46 

REDE M € 0,233 € 0,049 € 0,574 € 19,78 

PLANO EXTRA ORIGINAL € 0,144 € 0,158 € 64,61 

PLANO ORIGINAL € 0,370 1º min/ € 0,145 min seguintes € 0,225 € 13,46 

PLANO € 0,370 1º min/ € 0,145 min seguintes € 0,225 € 19,93 

Flat S € 0,219 € 0,219 € 19,78 

Flat M € 0,188 € 0,188 € 39,22 

Flat L € 0,145 € 0,145 € 65,13 

 
Chamadas cobradas ao minuto. 

 
(*) As comunicações em roaming efetuadas de/para países da União Europeia, Noruega, 

Islândia e Liechtenstein são cobradas a: 

+PERTO ORIGINAL: € 0,668/min e € 0,242/SMS  

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
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REDE M: € 0,574/min e € 0,242/SMS 

PLANO EXTRA ORIGINAL: € 0,205/min e € 0,158/SMS  

PLANO ORIGINAL e PLANO: € 0,370 1ºmin / €0,206 min seguintes e € 0,145/SMS 

Flat S: € 0,234/min e € 0,219/SMS 

Flat M: € 0,234/min e € 0,188/SMS 

Flat L: € 0,206/min e € 0,145/SMS 

 
 
 

Serviços Valor Semanal Valor Mensal 

Casa M Móvel Noites (20h – 9h) € 1,92 € 7,59 

Casa M Móvel 24h € 2,58 € 10,15 

TOP 3 n.a. € 2,58 

POUPA+ REGIONAL n.a. € 1,93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições válidas em território nacional 

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


