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TARIFÁRIOS PÓS PAGOS EM VIGOR – NOVOS PREÇOS 
 

UNLIMITED 

 

 
L Light S M L XL 

Chamadas de Voz e SMS 
em Portugal e em 

roaming na UE 
 

MEO Rede Móvel 
e Redes Fixas 

550 
min/SMS 

para todas 
as redes 

nacionais 
(1)

 

0 € 0 € 

0 € 0 € 
Outras redes 

250 
min/SMS 

para 
outras 

redes 
(1)

 

500 
min/SMS 

para 
outras 

redes 
(1)

 

Internet Móvel 
(2)

 200 MB 500 MB 1 GB 3 GB 30 GB 

Roaming Incluído nos EUA 
(3)

 200 minutos + 200 SMS + 200 MB 

 
Mensalidade sem fidelização

 

(1º cartão) 
€ 23,99 € 26,99 € 35,99 € 53,99  € 69,99  

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

(4)
 Mensalidade com fidelização de 24 meses 

(1º cartão) 
- € 14,99 € 22,99  € 32,99  € 59,99  

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

(4)
 Mensalidade com fidelização de 12 meses - € 18,99 € 27,99 € 39,99 € 63,99 

(4)
 Mensalidade com fidelização de 6 meses - € 21,99 € 30,99 € 45,99 € 65,99 

O MEO vai, a partir de 1 de janeiro de 2018, aumentar o plafond de minutos e SMS incluídos 
nos tarifários pós pagos.  

 

Chamadas cobradas ao minuto e Internet Móvel em blocos de 10kb. 

Os preços indicados incluem IVA à taxa legal de 23%.  

 
 (1) Após esgotar as comunicações para Outras Redes Nacionais incluídas, serão cobradas a 

€0,20 por minuto/SMS em território nacional e em roaming de/para países da União Europeia, 

Noruega, Liechtenstein e Islândia. 
(2) Se esgotar o plafond de Internet Móvel, válido em território nacional e em roaming na União 

Europeia, Noruega, Liechtenstein e Islândia, será cobrado €1,99 por dia. 
 (3) Os tarifários Unlimited incluem um plafond mensal de roaming com 

200min+200SMS+200MB, limitado a 15 dias por ano válido nos EUA. Os 200 minutos incluem 
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comunicações efetuadas dos EUA para países da União Europeia, Noruega, Islândia, 

Liechtenstein e EUA e chamadas recebidas. Uma vez esgotado este plafond, aplica-se a tarifa 

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

acumulável com outras campanhas.   

 

A adesão aos tarifários acima apresentados implica a adesão a fatura eletrónica. O envio da 

fatura em papel tem uma despesa administrativa de €1/fatura.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 
  

MEO Rede Móvel - Novas condições a partir de 01.02.2018 
 
 

Página | 4  
 
 
 

TARIFÁRIOS PÓS PAGOS DESCONTINUADOS – Novos preços 
 

Tarifário Comunicações incluídas Mensalidade 

   

UNLIMITED S  
(adesões até 07/2014) 

SMS a 0 € para MEO rede móvel 
+  
100 min/SMS para todas as redes nacionais 

€ 20,99 

UNLIMITED S 
(adesões até 12/2016) 

Chamadas e SMS a 0 € para MEO rede móvel e redes 
fixas nacionais 
+  
100 min/SMS para todas as redes nacionais 

€ 23,99 

UNLIMITED M Light 
(adesões até 05/2015) 

Chamadas e SMS a 0 € para MEO rede móvel e redes 
fixas nacionais  
+  
120 min/SMS para outras redes nacionais 

€ 29,49 

UNLIMITED M 
(adesões até 12/2016) 

Chamadas e SMS a 0 € para MEO rede móvel e redes 
fixas nacionais  
+  
250 min/SMS para outras redes nacionais 

€ 34,49 

UNLIMITED L Light 
(adesões até 05/2015) 

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes nacionais 
Cartão Principal: Cartões Adicionais: 

€ 39,49 € 20,99 

UNLIMITED L  
(adesões até 05/2015) 

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes nacionais 
Cartão Principal: Cartões Adicionais: 

€ 44,49 € 24,99 

UNLIMITED+ L Light  
(adesões até 07/2014)  

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes nacionais 
1º + 2º cartão: Cartões Adicionais: 

€ 60,48 € 10 

UNLIMITED+ L  
(adesões até 07/2014)  

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes nacionais 
1º + 2º cartão: Cartões Adicionais: 

€ 69,48 € 10 

UNLIMITED+ XL  
(adesões até 07/2014)  

Chamadas e SMS a 0 € para todas as redes nacionais 
e Espanha 

1º + 2º cartão: Cartões Adicionais: 

€ 124,98 € 10 

UNLIMITED 15 
Chamadas e SMS a 0 € para MEO rede móvel e redes 
fixas nacionais 

€ 20,99 

UNLIMITED 30 
Chamadas, SMS e MMS a 0 € para MEO rede móvel e 
redes fixas nacionais 

€ 38,49 

UNLIMITED 45 

Chamadas, SMS e MMS a 0 € para MEO rede móvel e 
redes fixas nacionais 
+ 
120 min/SMS para outras redes nacionais 

€ 56,49 

O MEO vai, a partir de 1 de janeiro de 2018, aumentar o plafond de minutos e SMS incluídos 

nos tarifários pós pagos, para 4000 minutos + 4000 SMS. 
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Tarifário Comunicações incluídas Mensalidade 

ALL NET UNLIMITED 15  150 min/SMS para todas as redes nacionais € 20,99 

ALL NET UNLIMITED 30  275 min/SMS para todas as redes nacionais € 38,49 

 

O MEO vai, a partir de 1 de janeiro de 2018, aumentar o plafond de minutos e SMS incluídos 

nos tarifários, para mais 50 minutos e 50 SMS. 

 

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

comunicações não incluídas é de € 0,20 por minuto/SMS.  

As comunicações em roaming de/para países da União Europeia, Noruega, Islândia e 

Liechtenstein são deduzidas aos minutos/SMS/MB do plafond para outras redes nacionais ou 

ao plafond para todas as redes (com o limite da política de utilização responsável associado ao 

seu tarifário). 

Esgotados estes plafonds, atingida a PUR ou se o seu tarifário não tenha plafonds associados, 

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

(€1,99 por dia). 

Os tarifários Unlimited incluem um plafond mensal de roaming com 200min+200SMS+200MB, 

limitado a 15 dias por ano válido nos EUA. Os 200 minutos incluem comunicações efetuadas 

dos EUA para países da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e EUA e chamadas 

recebidas. Uma vez esgotado este plafond, aplica-se a tarifa base Roaming. 

Chamadas cobradas ao minuto e Internet Móvel em blocos de 10kb. 

Os preços indicados incluem IVA à taxa legal de 23%.  

 

 

 

  

https://www.meo.pt/telemovel/tarifarios/roaming/tarifa-base/voz-messaging
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TARIFÁRIOS INTERNET MÓVEL EM VIGOR PÓS PAGOS (PC ou TABLET)  
 

      5GB     10GB     30GB 

CLIENTES MEO (1)      €11    €13,50      €16 

OUTROS CLIENTES (2)      €16      €21      €26 

 
Os preços indicados incluem IVA à taxa legal de 23%.  

 
Após exceder o Tráfego Mensal incluído, a velocidade de acesso será reduzida para 128KB até ao final 
do mês.  
(1) Condições válidas para clientes MEO com internet fixa ativa, mediante uma fidelização de 12 meses à 
rede MEO e adesão a Fatura Eletrónica. O envio da fatura em papel tem uma despesa administrativa de 
€1/fatura. 
(2) A adesão aos tarifários acima apresentados implica a adesão a Fatura Eletrónica. O envio da fatura 
em papel tem uma despesa administrativa de €1/fatura. As condições para outros Clientes não têm 
período de fidelização, exceto para clientes que adquiram um equipamento com desconto onde será 
aplicável uma fidelização de 12 meses. 
Plafonds válidos em território nacional e em roaming na União Europeia, Islândia, Noruega e 
Liechtenstein.  
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OUTRAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

Reforço na política de utilização responsável a partir de 1 de janeiro de 2018:  

Unlimited S e Unlimited M – 4.000 minutos para rede móvel MEO e redes fixas nacionais + 

4.000 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 – 4.000 minutos para todas as redes nacionais + 4.000 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. 

 

Adesões a tarifários móveis pós-pagos anteriores a 1 de novembro de 2017: a partir de 1 de 
abril de 2018, a disponibilização de fatura em papel relativa aos tarifários móveis pós-pagos 
está sujeita ao pagamento de despesas administrativas, de acordo com o preçário em vigor em 
cada momento, que se encontra disponível para consulta em meo.pt ou através de contacto 
com o número de apoio ao cliente. De 1 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018 as 
referidas despesas administrativas são no valor de 1€ (com IVA incluído) por fatura emitida. A 
disponibilização de fatura por email ou na área de cliente é gratuita.  
 

A partir de janeiro de 2019 e no início de cada novo ano civil subsequente, aplicar-se-á à 

mensalidade dos tarifários móveis pós-pagos uma atualização, calculada com base no Índice de 

Preços no Consumidor conforme publicado em cada ano pelo INE, no valor mínimo de 50 

cêntimos, com IVA incluído. 

A atualização referida não prejudica o direito de a MEO proceder a outras alterações 

contratuais, conforme previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas. 

 


