OUTROS TARIFÁRIOS | VOZ FIXA
TARIFÁRIOS NACIONAIS
Tarifário Nacional Base
Destinos

Preço inicial

Fixos locais
Fixos nacionais
Fixos nómadas
Móveis

Crédito
tempo inicial

€0,07

Preço por minuto
(após credito de tempo)
€0,07

60’’

€0,0813

€0,0813

Tarifário Fixo-Fixo
Destinos

Preço por minuto

Campanha Linha PRO

€0,07 (após plafond)

Campanha Linha PME
Pacotes ADSL com Linha PME
Pacotes ADSL com Voz Plus
Pacotes MEO (excepto nos Pacotes MEO com Linha
PME ou Voz Plus e apenas para comunicações com
numeração nómada)

€0,07 (após esgotar a Política de Utilização Responsável )
Preço inicial: €0,07 (60’’)
Dias Úteis 9h às 21h: € 0,035 Noites, FDS e feriados: € 0,01

Tarifário Fixo-Móvel
Destinos

Preço por minuto

Campanha Linha PRO
Campanha Linha PME
Pacotes MEO
Pacotes ADSL com Linha PME
Pacotes ADSL com Voz Plus

€0,3211
€0,1626
€0,3211
€0,3211
€0,3211

Tarifário Nómada Base
Destinos
Geográfico
Nómada
Móvel

Plafond (por número nómada)

Preço por minuto

1000

€0,0700

N.A

€0,3211

NOTAS:
Tarifário Nacional Base
Valores para comunica ções com ori gem em numera ção geográfi ca da MEO Rede Fi xa no ta rifá rio na cional base.
Ta xa ção a o segundo nas comunica ções pa ra números começados por 2 ou 3 das redes fi xas nacionais e ao minuto nas comuni ca ções
pa ra números das redes móveis na cionais.
Tarifário Fixo-Fixo
Ta xa ção a o minuto nas comuni ca ções das ca mpanhas e planos Linha PRO e PME, após esgota do o plafond de minutos ou após
ul trapassada a Poli tica de Utilização Responsá vel .
Ta xa ção a o segundo nas comunica ções nos pa cotes MEO pa ra numera ção nómada.
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Números nómadas - chamadas pa ra numera ção gama 30 (não geográfi ca ) associada a servi ços de voz atra vés da internet, que não são
Servi ço Telefóni co Fi xo de a cesso públi co.
Tarifário Fixo-Móvel
Ta xa ção a o minuto nas comuni ca ções pa ra números das redes móveis naci onais.
Tarifário Nómada Base
Ta xa ção a o segundo nas comunica ções pa ra números começados por 2 ou 3 das redes fi xas nacionais e nas comuni ca ções pa ra
números das redes móveis na cionais .
As chamadas gra tui tas de números nóma das MEO (3020) pa ra des tinos começados por 2 ou 3 têm uma Políti ca de Utiliza ção
Responsá vel que estabelece um valor má xi mo de 1.000 min/mês.
Números nómadas - chamadas pa ra numera ção gama 30 (não geográfi ca ) associada a servi ços de voz atra vés da internet, que não são
Servi ço Telefóni co Fi xo de a cesso públi co.
Tarifário Internacional Base
Nos pa cotes MEO com tráfego interna cional incluído, a pós es gotada o plafond que es tabelece a Pol íti ca de Utiliza ção Responsá vel pa ra
es te tipo de trafego é a plicada a ta rifa de € 0,1626/min.
Todos os res tantes planos que têm plafond de minutos pa ra trá fego interna cional , após es gotado o plafond de minutos, serão ta xadas
de a cordo com o Ta ri fá rio Interna cional Base.

SERVIÇOS NÃO GEOGRÁFICOS - ORIGEM EM NUMERAÇÃO NÓMADA MEO
Tarifário Fixo
Destinos

Preços

MEO Rede Fixa

Outras Redes Fixas

Número Verde 800

Redes Móveis

Grátis

Número Azul 808
Número Único 707

Preço por minuto

Número Tarifa Única 760

Valor da Chamada Local do Tarifário Nacional Base
€0,25
€0,10

Preço por chamada

€0,60

ACESSOS
Tipo de acesso (Permanente)

Instalação

Mensalidade

Acesso Analógico

€227,64

€15,54

Acesso Básico RDIS
Acesso ½ Primário RDIS

€455,28
€740,00

€35,54
€185,54

€740,00
€8,94 (pela subscrição)

€285,54
€8,54

€455,28

€36,54

Acesso Primário RDIS
Canais Adicionais para Acesso ½ Primário RDIS
Acesso Básico RDIS Plus

(1)

FUNCIONALIDADES
Serviços
Voice Mail

Reencaminhamento de
chamadas

Descrição
Marque *200 para acesso e configuração do seu Voicemail.
O acesso remoto à caixa vocal é considerado uma
comunicação Nacional, marcando 600 200 600.
O reencaminhamento incondicional de chamadas é ativado
marcando *21* < nº de telefone destino >
A parcela da chamada que é reencaminhada, é paga pelo
Cliente que ativou o serviço, ao preço da comunicação
realizada.

Ativação/Mensalidade

GRÁTIS

Aviso de chamada em espera
Envio e Receção de SMS

Permite enviar e receber mensagens de texto para a MEO
Rede Fixa e qualquer Rede Móvel Nacional. Este serviço só
funciona em telefones MEO compatíveis com o envio e
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GRÁTIS
Custo envio de SMS €0,0675

receção de SMS.
Nas mensagens entregues a telefones MEO não compatíveis
com SMS, o texto será convertido em voz
Identificação da linha
chamadora
Duas chamadas em
simultâneo
Chamada de resposta

Número confidencial

Conferência a 3

Rejeição de chamadas
anónimas

Agenda de marcação rápida

Só disponível em acessos fibra de Pacotes MEO, através da
ligação de dois telefones ao router MEO.
Apenas para clientes com acesso Fibra de Pacotes MEO,
basta marcar *92# que ligará para o último número que lhe
ligou.
Para clientes com acesso Fibra de Pacotes MEO:
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.
Para os restantes clientes ligue 16206, o serviço ficará
permanente.
Apenas para clientes com acesso cobre. Marque 12500 para
consultar o modo de funcionamento (chamada gratuita)
Ativação gratuita, para clientes com acesso fibra de Pacotes
MEO: 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.
Para os restantes clientes, ligue 16206 e o serviço ficará
ativado. Ativação de € 8,943 e mensalidade gratuita
Apenas para Clientes com fibra de Pacotes MEO: 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 # (ex. * 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 (ex. 03);
Para memorizar marque * 51 * número da agenda + número
de telefone # (ex. * 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.
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GRÁTIS

OUTRAS FACILIDADES DE SERVIÇO E BARRAMENTOS
FACILIDADES E BARRAMENTOS
€8,943

Ativação de facilidades e barramentos (via atendimento)
Classes de nível de barramento
Mensalidade do barramento ao Televoto (607)**
Mensalidade do barramento ao 760*
Mensalidade do barramento ao Móvel
Mensalidade do barramento ao Internacional
Mensalidade do barramento aos Outros Operadores
Mensalidade do barramento à rede fixa
Mensalidade do barramento aos Utilitários e Informativos
Mensalidade do barramento ao SVA*
NOTAS:
** Classe de ba rramento gra tuita por i mposi ção regulamenta r
* Conheça em detalhe a tabela de ba rramentos .

Serviços

Mensalidade

Facilidades
Destino fixo programado pelo cliente

€1,625
€12,194
€1,625
€1,625
€8,943
€0,812

Destino fixo imediato programado na central
Destino fixo temporizado programado na central
Assinatura mensal de destino fixo (caixa direta)
Alteração destino fixo temporário
Sinalização de 12 KHz
Barramentos
Barramento parcial de saída programado na Central
(valor por classe de serviço não gratuita)
Barramento total de saída programado na Central

€3,990
€14,990

Barramento total de entrada programado na Central

Mensalidade
Acesso Básico
Acesso Primário

Serviços
Facilidades em acessos RDIS
Destino fixo programado pelo cliente

€3,000

Destino fixo imediato programado na central
Destino fixo temporizado programado na central
Barramentos em acessos RDIS

€12,000
€3,250

Barramento parcial das chamadas de saída, por acesso (em todos os canais)

€7,180

Barramento total das chamadas de saída, por acesso (em todos os canais)
Barramento de chamada de entrada, por acesso (em todos os canais)
Barramento parcial das chamadas de saída, por acesso (em todos os canais)

€18,490
€18,490

Barramento total das chamadas de saída, por acesso (em todos os canais)
Barramento de chamada de entrada, por acesso (em todos os canais)
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-

-

€49,990

EQUIPAMENTOS
Aluguer de equipamento

Mensalidade

Aluguer de Equipamento Principal
Telefone simples de posto principal (PP)

€2,44

Telefone simples de posto suplementar (PS)
Aluguer de Equipamento Acessório
Tomadas de circuito tipo normal: cada tomada

€0,731

Cordões com o comprimento superior ao normal
Campainha suplementar normal

€1,381

Campainha suplementar estanque ou de forte sonoridade
Fiscalizador de chamadas

€2,032
€6,097

Dispositivo acústico de buzina
Ligador para sinalizações especiais, comutador para ligações acessórias e
comutador simples - por cada
Dispositivo permitindo a ligação direta de um PS a uma linha de rede do posto
principal

€1,788

Equipamento de comutação não eletrónico (Telefone comutador)

€8,129
(por unidade de capacidade instalada)

LIGAÇÕES
Ligações para posto suplementar

Mensalidade

Ligação interior de telefone (posto suplementar) ao equipamento de comutação
Ao equipamento de comutação
Com comprimento igual ou inferior a 10 metros
Com comprimento entre 10 e 25 metros

€1,710

Com comprimento entre 25 e 50 metros
Com comprimento superior a 50 metros

Ligação interior entre equipamentos de comutação
Linha exterior ao posto suplementar, acessórios ou equipamentos de comutação (sem acesso direto à rede e por cada 2 fios)
Não ocupando junções entre centrais

Parte fixa
Parte variável

Ocupando junções entre centrais

Parte fixa
Parte variável

Linha exterior direta para ligações de acessórios

€11,789
€1,390
€37,073
€1,382
€1,382

SERVIÇOS TÉCNICOS
Serviços

Mensalidade

Restabelecimento de ligação

€14,228
€32,520

Deslocação de técnico à instalação do cliente

Migrações

Mensalidade

De Linha Analógica para Acesso Básico
De duas ou mais Linhas Analógicas para Acesso Básico

€ 79,82
€ 39,91

De Linha Analógica para RDIS plus
De duas ou mais Linhas Analógicas para RDIS plus

€ 79,82
€ 39,91

De Acesso a 2Mbit/s à RFC (Acesso Diginet) para Acesso Primário

€ 203,51
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De 15 ou mais Linhas Analógicas para Acesso Primário

€ 370,00

Alteração de Acesso Básico para RDIS plus

€ 39,91

Alteração de RDIS plus para Acesso Básico RDIS
Migração de AB RDIS para Linha Analógica

€ 38,75

Migração de RDIS Plus para Linha Analógica

TELEGRAMAS
Serviço de telegramas nacionais
Telegramas simples entregues em Correio Azul
Pedidos por telefone ou fax
Pedidos por Internet
Telegramas Nacionais Exclusivos solicitados por telefone ou fax
Telegramas Nacionais urgentes entregues no próprio dia
Telegramas nacionais, exclusivos, solicitados por telefone ou fax, urgentes,
entregues no próprio dia (preço único)
Cópias de Telegramas - enviada por fax
Cópias de Telegramas - enviada por correio

Mensalidade
1º bloco até 180
carateres
€4,29
€3,90

Bloco adicional de 90
carateres
€1,11
€1,04
€9,72

€11,70

€2,54
€21,13
€1,94
€2,54

Valor

Serviço de telegramas internacionais - 1583

Por telegrama
€8,00

Destinos Internacionais

Por palavra
€0,40

Estamos ainda disponíveis através do 16 206 ou do seu gestor.
Os produtos e servi ços des tina m-se em exclusi vo ao merca do empresarial . Aos preços a presentados a cres ce IVA à ta xa legal em vi gor.
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