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NÚMERO VERDE | OUTROS PREÇOS 
 

1. SERVIÇOS OPCIONAIS 
 
 

Serviços opcionais Adesão Mensalidade 

Encaminhamento de chamadas personalizado(1) 

Grátis 

Atendimento 24 horas 

Encaminhamento de chamadas automático 

Voice Mail 

Anúncios personalizados 

Encaminhamento de chamadas em função do horário(1) € 42,40 € 10,62 

Distribuição percentual de chamadas € 42,40 € 10,62 

Fatura detalhada Grátis 

StatIN Plus Grátis € 7,00 

Receção de mensagens por email Grátis 

Grupo restrito de utilizadores € 10,62 € 2,50 

Barramento seletivo € 10,62 € 2,50 

 
 
(1) Se aderir também aos serviços voice mail (ou anúncios personalizados), o encaminhamento de chamadas em função do horário 
é totalmente grátis. 
 

2. ALTERAÇÕES AO SERVIÇO 
 

Alterações ao serviço Preço 

Alteração de ponto de atendimento (por ponto) € 12,47 

Alteração do número 808 € 21,20 

Reconfiguração do serviço € 31,92 

 
 
 

3. ESCOLHA DO NÚMERO AZUL 
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Escolha do Número Verde Exemplos Preço 

Números Opção 
número à escolha 

(com exceção dos números Bronze, Prata e Ouro) 
800 2abdce € 42,40 por 

adesão 

Números Bronze 
3 pares em que dois deles são iguais 

2 ternos representando números consecutivos 
2 ternos cujas dezenas são múltiplos de 10 

800 

23 23 10 
25 83 25 
200 201 
215 216 
210 230 

€ 32,42 por mês 

Números Prata 
2 ternos iguais 

3 pares representando números consecutivos 
3 pares em que as dezenas são consecutivas e as unidades iguais 

800 

215 215 
260 260 
20 21 22 
25 26 27 
21 31 41 

€ 64,84 por mês 

Números Ouro 
2 ternos de múltiplos de 100 

3 pares iguais 
6 algarismos consecutivos crescentes (único) 

3 pares representando múltiplos de 10 consecutivos (único) 

800 

200 100 
200 700 
20 20 20 
23 45 67 
20 30 40 

€ 129,69 por mês 

 
Os números atribuídos automaticamente não têm qualquer custo adicional. 
 
 

4. PREÇOS DAS CHAMADAS 
 

a. PARA QUEM LIGA  - GRÁTIS.  
 

 
b. PARA QUEM DETEM O NÚMERO  

 
i. NÚMERO VERDE ASSOCIADO A UM NÚMERO FIXO MEO 

 

Origem 

Preço 

Período inicial 
Após período 

inicial 
(por minuto) 

Chamadas recebidas de números fixos 
MEO 

até 50 Km € 0,070 (45 
segundos) € 0,040 

mais de 50 
Km 

€ 0,070 (30 
segundos) € 0,050 

Chamadas recebidas de outros 
números fixos 

até 50 Km € 0,070 (45 
segundos) € 0,097 

mais de 50 
Km(1) 

€ 0,070 (30 
segundos) € 0,127 
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Origem 

Preço 

Período inicial 
Após período 

inicial 
(por minuto) 

Chamada recebidas de telemóveis € 0,266 (por minuto) 
 

(1) Inclui chamadas de números VoIP nómada. 
As chamadas de outras redes fixas atendidas pelos serviços Voice mail e Anúncios Personalizados são cobradas como 
chamadas de outras redes fixas até 50 Km.  
As chamadas são cobradas ao segundo, após o tempo incluído no preço inicial. 

 
 

ii. NÚMERO VERDE ASSOCIADO A UM NÚMERO DE OUTRO PAÍS 
 

Origem 

Preço 

Período inicial 
(30 segundos) 

Após período inicial 
(por minuto) 

Chamadas recebidas de 
números fixos MEO 

Metade do preço para o país de 
destino em horário normal 

Preço para o país de destino 
em horário normal 

Chamadas recebidas de 
outros números fixos(1) 

Metade do preço para o país de 
destino em horário normal 

+ 
€ 0,180 

Preço para o país de destino 
em horário normal 

+ 
€ 0,110 

Chamadas recebidas de 
telemóveis 

Metade do preço para o país de 
destino em horário normal 

+ 
€ 0,370 

Preço para o país de destino 
em horário normal 

+ 
€ 0,266 

 

(1) Inclui chamadas de números VoIP nómada. 
As chamadas são cobradas ao segundo, após o tempo incluído no preço inicial. 
 
 

 
iii. NÚMERO VERDE ASSOCIADO A OUTRA REDE FIXA 

 
 

Origem 

Preço 

Preço inicial com tempo 
incluído 

Preço por minuto após o 
tempo incluído 

Chamadas recebidas de 
números fixos MEO 

até 50 Km € 0,070 (45 segundos) € 0,068 

mais de 50 
Km € 0,070 (30 segundos) € 0,093 
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Origem 

Preço 

Preço inicial com tempo 
incluído 

Preço por minuto após o 
tempo incluído 

Chamadas recebidas de outros 
números fixos 

até 50 Km € 0,070 (45 segundos) € 0,117 

mais de 50 
Km(2) € 0,070 (30 segundos) € 0,147 

Chamada recebidas de 
telemóveis n.a. € 0,286 (por minuto) 

 

(1) Inclui chamadas de números VoIP nómada. 
As chamadas são cobradas ao segundo, após o tempo incluído no preço inicial. 

 
 

iv. NÚMERO VERDE ASSOCIADO A UM TELEMÓVEL 
 

Origem 

MEO ou Vodafone Optimus 

1º 
minuto 

após o 1º 
minuto 

1º 
minuto 

após o 1º 
minuto 

Chamadas recebidas de números fixos 
MEO € 0,110 € 0,375 € 0,140 € 0,458 

Chamadas recebidas de outros 
números fixos(1) € 0,180 € 0,463 € 0,180 € 0,488 

Chamadas recebidas de telemóveis € 0,294 € 0,588 € 0,294 € 0,605 
 

(1) Inclui chamadas de números VoIP nómada. 
As chamadas são cobradas ao segundo, após o tempo incluído no preço inicial. 

 


