
Este documento é propriedade intelectual da PT e fica proibida a sua utilização ou propagação sem expressa autorização escrita 

Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) 
Condições Exclusivas para Associados 
Janeiro 2015 

Para aderir ou obter mais informações: 

Contacte o seu gestor de cliente ou Ligue 16 206 (€ 0,284/chamada + IVA)  

Envie email para protocoloseparceriasptempresas@telecom.pt 
Dirija-se a uma Loja MEO ou consulte o site ptempresas.pt 

mailto:protocoloseparceriasptempresas@telecom.pt
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
O protocolo de cooperação com a Associação Empresarial da Beira Baixa – AEBB, oferece condições 
especiais para a aquisição de serviços e produtos PT Empresas, indo ao encontro das principais 
necessidades de cada empresa ou empresário associado. 

As ofertas anunciadas estão sujeitas às alterações de mercado e limitadas ao stock existente, pelo que 
deverá sempre consultar os gestores comerciais da PT Empresas.  

Os produtos e serviços indicados destinam-se ao mercado empresarial. 

O protocolo de cooperação com a Associação Empresarial da Beira Baixa – AEBB, oferece condições 
especiais para a aquisição de serviços e produtos PT Empresas, indo ao encontro das principais 
necessidades de cada empresa ou empresário associado. 

As ofertas anunciadas estão sujeitas às alterações de mercado e limitadas ao stock existente, pelo que 
deverá sempre consultar os gestores comerciais da PT Empresas.  

Os produtos e serviços indicados destinam-se ao mercado empresarial. 

As ofertas anunciadas estão sujeitas às alterações de mercado e limitadas ao stock existente, pelo que deverá sempre 
obter mais informação junto dos serviços comerciais da PT Empresas.  
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 
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GlobalConnect Pack 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

                                           

Solução única de comunicações gerida de forma inteligente. 

Solução única de 
comunicações gerida de 
forma inteligente 

Assegure a continuidade 
do seu trabalho, dentro 
e fora do escritório. 

Adaptável à evolução do 
seu negócio e ao perfil 
de cada utilizador. 

Sem investimento inicial. Valor fixo 
mensal sem surpresas na fatura. 

JUNTE UMA INTELIGÊNCIA VIRTUAL À SUA EMPRESA 

FIXO + MÓVEL + 
CLOUD 

CENTRAL TELEFÓNICA 
VIRTUAL 

PORTAL DE 
SELFCARE 

EQUIPAMENTOS 

Solução integrada de voz 
e internet, com email, 

armazenamento e 
domínio. 

Gestão 
centralizada das 
comunicações e 
equipamentos. 

Configuração de 
funcionalidades e 
serviços de forma 
simples e intuitiva. 

Telefones fixos com suporte, 
manutenção e atualização 
gratuita. Smartphones com 

condições especiais. 

http://www.cloud.ptempresas.pt/
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/globalconnect-pack/central-telefonica
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/globalconnect-pack/equipamentos
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/globalconnect-pack/funcionalidades
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/globalconnect-pack/precos
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Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

                                           

Solução única de comunicações gerida de forma inteligente. 

CONTROLAR OS CUSTOS, AJUDA O SEU NEGÓCIO A FAZER MAIS NEGÓCIO 

CAMPANHA NOVAS ADESÕES 
OFERTA DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO + DESCONTO DE €160 EM SMARTPHONES 

UTILIZADORES  Fixo Móvel Fixo e Móvel 

Mensalidade 
(4 a 24 

Utilizadores) 

€ 20 
€ 15/Utilizador 

€ 30 
€ 25/Utilizador 

€ 49 
€ 39/Utilizador 

Mensalidade 
(25 a 40 

Utilizadores) 

€ 18 
€ 13/Utilizador 

€ 28 
€ 23/Utilizador 

€ 45 
€ 35/Utilizador 

Voz Fixa 
Chamadas a €0 para redes 
fixas e móveis nacionais e 
50 destinos internacionais 

- 
Chamadas a €0 para redes 

fixas e móveis nacionais e 50 
destinos internacionais 

Voz Móvel - 
Chamadas e SMS a €0 para todas as redes 

nacionais 

Internet 
Móvel 

- 
1GB de internet móvel + cartão partilha de 

internet 

Cloud 
Email (5GB) 

Licença Disco Virtual 360º com 25GB 

Mensalidade por 
Escritório 

€ 20/mês 

Internet Fixa 
ADSL:  até 24Mbps/1Mbps;  

Fibra: 100Mbps/10Mbps 

Cloud 

Funcionalidades de central 
telefónica 

Fax Online 

Domínio próprio 

EQUIPAMENTOS Mensalidade 

Telefone Básico € 1/mês 

Telefone Business € 3/mês 

Telefone Operadora € 5,50/mês 

GlobalConnect Pack 

http://www.cloud.ptempresas.pt/
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Voz Móvel  -  Unlimited  

Com o tarifário Unlimited a sua empresa pode falar e navegar sem ter de se preocupar com os custos. Conte com chamadas e SMS a € 0 
para todas as redes, desconto na aquisição de equipamentos e acesso à internet no telemóvel. (Ver política de utilização responsável) 

(1) O valor mínimo de custo por equipamento é de € 4,88. 

Se pretender aumentar o plafond de dados disponível, consulte os  tarifários de internet móvel para o telemóvel. 
Consulte os preços para outras comunicações nos tarifários Unlimited.  
Condições válidas mediante fidelização por 24 meses. 
Não tem componente intraconta com tarifário VPN (faturado como chamada rede móvel MEO). 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

   Desconto de 20% 
 na mensalidade 

durante 24 meses 

Campanha Especial Smartphones 4G: Solicite Informação sobre equipamentos  em campanha 

Unlimited S M Light M L Light L XL 

Voz e SMS € 16,66 € 21,13 € 25,20 € 29,26 € 33,33 € 56,90 

Mensalidade com desconto 
protocolo 

€ 13,33 € 16,90 € 20,16 € 23,41 € 26,66 € 45,52 

Voz / SMS 

Chamadas e SMS a € 0 para MEO 
rede móvel e todas as redes fixas 

nacionais  
 

Chamadas e SMS a € 0 para MEO  
rede móvel e todas as redes fixas  

+ 
120 min/SMS para as  

outras redes  móveis nacionais 

Chamadas e SMS a € 0 
para todas as redes  fixas e  

móveis nacionais 

Chamadas e SMS 
 a € 0 para todas as redes 

fixas e móveis  
nacionais e para Espanha 

Internet Móvel   
   no telemóvel 200 MB 200 MB 1 GB 200 MB 1 GB 30 GB 

MEO WiFi 200 MB 200 MB ilimitado 200 MB ilimitado ilimitado 

MEO Cloud 16 GB 64 GB 

Partilha de Internet € 4,07 /mês (opcional) Incluído 
€ 4,27 /mês 
(opcional) 

Incluído 

Desconto na aquisição de 
Equipamentos (1)  € 33,32 € 42,26 € 50,40 € 58,52 € 99,99 € 170,70 

http://www.ptnegocios.pt/portal/site/negocios/menuitem.b19c014d0364982f29de769b851056a0/?vgnextoid=22bea388598c4310VgnVCM1000005401650aRCRD
http://www.ptempresas.pt/pme/internet/internet-movel/tarifarios/telemovel
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Tarifarios/Tarifarios-Voz-Movel-Unlimited-Outros-Precos.pdf
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Tarifarios/Tarifarios-Voz-Movel-Unlimited-Outros-Precos.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/voz/voz-movel/tarifarios/unlimited/unlimited
http://www.ptempresas.pt/pme/voz/voz-movel/tarifarios/unlimited/unlimited
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Voz Móvel  - Solução VPN 

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Tarifário à medida com chamadas gratuitas intraconta. 

O serviço VPN - Redes Privadas de Voz - permite construir uma rede única 

e personalizada, beneficiando de um tarifário específico e atrativo. 

 Chamadas e SMS a € 0 dentro da rede  associativa; 

 Controlo de custos. 

 Notas: 
• Condições válidas mediante fidelização por 24 meses. 
• A taxação das chamadas é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo o primeiro 

impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 segundo, com o 
respetivo fracionamento do preço por minuto.  

• As comunicações gratuitas estão sujeitas a política de utilização responsável. 
• Ao aderir simultaneamente ao serviço internet no telemóvel beneficia de subsidiação 

adicional para aquisição de equipamento (Campanha Dupla fidelização). 
• O intraconta refere-se aos tarifários VPN do Protocolo.  
•  O valor mínimo de custo por equipamento é de € 4,88. 

 € 0 entre aderentes 

Tarifário 
 VPNCC-M-PROT_ON NET 

Mensalidade por cartão Inclui 

€ 5 
Comunicações e SMS a 

 € 0 entre aderentes 

Comunicação Destino 
Preço por 

minuto/SMS 

Chamadas 

Entre cartões  
aderentes (intraconta) 

€ 0,000 

Rede MEO € 0,090 

Rede fixa MEO € 0,090 

Outras redes móveis € 0,090 

Outras redes nacionais € 0,090 

SMS 

Entre cartões aderentes 
(intraconta) 

€ 0,000 

Rede MEO € 0,090 

Outras redes móveis € 0,090 

Outras redes nacionais € 0,090 

Chamadas 
internacionais 

 

Zona 1 € 0,167 

Zona 2 € 0,300 

Zona 3 € 0,467 

Zona 4 € 1,169 

Subsidiação no equipamento  € 20 
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Voz Móvel  - Solução VPN 

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Tarifário à medida com chamadas gratuitas intraconta. 

O serviço VPN - Redes Privadas de Voz - permite construir uma rede única 

e personalizada, beneficiando de um tarifário específico e atrativo. 

 Chamadas e SMS a € 0 dentro da rede  associativa; 

 Controlo de custos. 

 € 0 entre aderentes 
+ 100 min/SMS  

 para qualquer rede 

Tarifário 
 VPNCC-M-PROT_GLOBAL 

Mensalidade por cartão Inclui 

€ 12,50 

Comunicações e SMS a 
 € 0 entre aderentes e 100 

min / sms para todas as 
redes 

 Notas: 
• Condições válidas mediante fidelização por 24 meses. 
• A taxação das chamadas dentro do plafond é feita em impulsos de 60 segundos, sem 

modulação horária.  
• Este tarifário inclui 100 minutos de chamadas para qualquer rede nacional (excluindo 

chamadas intraconta); 
• A taxação das chamadas fora do plafond é feita em impulsos, sem modulação horária, tendo 

o primeiro impulso a duração de 60 segundos e os impulsos seguintes a duração de 1 
segundo, com o respetivo fracionamento do preço por minuto; 

• Ao aderir simultaneamente ao serviço internet no telemóvel beneficia de subsidiação 
adicional para aquisição de equipamento (Campanha Dupla fidelização). 

• O intraconta refere-se aos tarifários VPN do Protocolo.   
•  O valor mínimo de custo por equipamento é de € 4,88. 

Comunicação Destino 
Preço por 

minuto/SMS 

Chamadas 

Entre cartões  
aderentes (intraconta) 

€ 0,000 

Rede MEO € 0,080 

Rede fixa MEO € 0,080 

Outras redes móveis € 0,080 

Outras redes nacionais € 0,080 

SMS 

Entre cartões aderentes 
(intraconta) 

€ 0,000 

Rede MEO € 0,080 

Outras redes móveis € 0,080 

Outras redes nacionais € 0,080 

Chamadas 
internacionais 

 

Zona 1 € 0,167 

Zona 2 € 0,300 

Zona 3 € 0,467 

Zona 4 € 1,169 

Subsidiação no equipamento  € 50 
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Internet Móvel no Telemóvel 

Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Navegar na internet a partir do seu telemóvel. 

 Campanha Dupla Fidelização 
 

• Fidelização simultânea de dados e voz num único cartão 
• Dupla subsidiação para aquisição de equipamentos  (acumula ao valor  da subsidiação do tarifário  de Voz Móvel escolhido).  

Notas:  
•Após esgotar o plafond de dados incluído será aplicada a tarifa IM diário. 
•Períodos de taxação de 10 KB. 
•O valor de subsidiação para aquisição do equipamento é cumulativo com o valor da subsidiação do tarifário de Voz Móvel escolhido. 
• Poderá optar por outros tarifários disponíveis mediante consulta. 

   Tarifário VPN 
+ 

Internet Móvel no Telemóvel 

Tarifários Light Super Super Plus Ultra Ultra Plus 

Tráfego Incluído 200 MB 500 MB 2 GB 6 GB 15 GB 

Mensalidade € 2,43 € 4,06 € 8,12 € 12,59 € 21,13 

Cartão de Partilha de 
Internet 

€ 4,27 Gratuito 

MEO WIFI 200 MB Ilimitado 

Subsidiação Consoante aprovação 
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Internet Móvel no Pc ou Tablet 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Condições especiais ao abrigo do protocolo: 

 Desconto de 10% sobre a mensalidade de qualquer tarifário de internet móvel de 1 Utilizador (durante 24 meses). 
 O valor mínimo de custo por equipamento é de € 4,88. 
 Condições válidas mediante fidelização por 24 meses. 

Desconto de 10% 
na mensalidade  

durante 24 meses 

PARTILHA GRÁTIS 
Navegue em simultâneo 
em dois equipamentos 
sem ter que partilhar a 
velocidade.  

ACESSO 4G 
Todos os tarifários 
permitem acesso 4G , 
rede com tecnologia de 
última geração (LTE). 

VELOCIDADE 
Velocidades até 150 Mbps, 
de acordo com a cobertura 
no local e equipamento 
utilizado . 

COBERTURA 
A maior cobertura em 
todo o território nacional, 
em redes 3G e 4G, e 
hotspots MEO WiFi . 

Internet Móvel 3G 4G 

Tarifário 
(Tráfego Incluído) 

Soft 
(2 GB) 

Regular 
(6 GB) 

Plus 
(15 GB) 

Mega 
(30 GB) 

Mensalidade 
€ 9,60 

€ 10,56 
€ 15,15 
€ 16,66 

€ 22,91 
€ 25,20 

€ 29,55 
€ 32,51 

Subsidiação para  
Placa ou Router 

€ 31,68 € 49,98 € 75,60 € 97,53 

Subsidiação para Tablet € 50,75 € 81,25 € 121,90 € 162,55 

http://www.ptempresas.pt/pme/internet/internet-movel/meo-banda-larga-movel
http://www.ptempresas.pt/pme/internet/internet-movel/meo-banda-larga-movel
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Voz Fixa 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Linha PRO/Linha PME   
Ofertas: Instalação + Crédito 

em Novos Acessos 

LINHA PRO 

COMUNICAÇÕES 
INCLUÍDAS 
Chamadas para a rede fixa 

nacional (números 
começados por 2).  

SEM RESTRIÇÕES 
HORÁRIAS 
Condições válidas 
24h / dia e 7 dias 
/ semana. 

Mensalidade 
Comunicações 

Incluídas 

Acesso Analógico 
€ 15,54 
€ 9,99 

600 min. / mês 

Acesso Básico RDIS 
€ 31,19 
€ 19,98 

1200 min. / mês 

LINHA PME 

CHAMADAS A € 0 
Para a rede fixa 

nacional (números 
começados por 2) 
24H / dia . 

COMUNICAÇÕES 
MÓVEIS 
30 minutos mensais de 

chamadas para rede 
móvel nacional. 

CHAMADAS GRÁTIS 
INTRACLIENTE 
Possibilidade de 

comunicações gratuitas 
entre nºs da mesma conta. 

Linha 
PME 

Linha PME + Fixo-
Móvel Intracliente 

Linha PME 
Internacional 

Mensalidade € 14,97 € 17,97 € 19,97 

Comunicações 
Nacionais Incluídas 

Chamadas a € 0 para redes fixas 
+ 30 min. / mês de comunicações para redes móveis 

Comunicações 
Internacionais Incluídas 

Chamadas a € 0 para Espanha 
Chamadas a € 0 

para Europa, EUA 
e Canadá 

Comunicações para 
Rede Móvel da 

Empresa 
- € 0 . 

 Oferta de 1 Crédito para Novo Acesso:  
 € 5 (acesso analógico) ou € 10 (acesso RDIS).  

Oferta de 1 Crédito para Novo Acesso:  
€ 10 (acesso analógico) ou € 20 (acesso RDIS).  

Comunicações ilimitadas sujeitas  
a Política de Utilização Responsável. 

Após 24 meses são aplicadas as condições do plano Voz Plus. 

Após os primeiros 24 meses, a mensalidade Linha PRO corresponde ao valor da 
assinatura em vigor para o tipo de acesso subscrito. 

http://www.ptempresas.pt/pme/voz/voz-fixa/tarifarios/
http://www.ptempresas.pt/pme/voz/voz-fixa/tarifarios/
http://conteudos.ptempresas.pt/Ptempresas/Documentos/Politica-Utilizacao-Responsavel/Politica-Utilizacao-Responsavel-PUR-Voz-Fixa.pdf
http://conteudos.ptempresas.pt/Ptempresas/Documentos/Politica-Utilizacao-Responsavel/Politica-Utilizacao-Responsavel-PUR-Voz-Fixa.pdf
http://conteudos.ptempresas.pt/Ptempresas/Documentos/Politica-Utilizacao-Responsavel/Politica-Utilizacao-Responsavel-PUR-Voz-Fixa.pdf
http://conteudos.ptempresas.pt/Ptempresas/Documentos/Politica-Utilizacao-Responsavel/Politica-Utilizacao-Responsavel-PUR-Voz-Fixa.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/voz/voz-fixa/tarifarios/voz-plus
http://www.ptempresas.pt/pme/voz/voz-fixa/tarifarios/voz-plus
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Internet Fixa 

Oferta da 1ª mensalidade 
+ 

Entrega, Instalação  
e ativação gratuita 

Net Plus - Uma solução ADSL preparada para responder às necessidades dos profissionais e das empresas mais exigentes. 

Velocidade 
(dowlnoad) 

Mensalidade  

Zonas C Outras Zonas 

até 8 Mbps € 8,5 € 15,7 

até 16 Mbps € 10 € 18,6 

até 24 Mbps € 11,7 € 20,9 

INTERNET ADSL 
Tráfego nacional e 

internacional ilimitado. 
Velocidades até 24 Mbps. 

EQUIPAMENTOS 
Routers, com e sem fios, 
aos melhores preços e 
com ativação gratuita.  

EMAIL 
5 caixas de correio 

eletrónico com 5 GB cada 
para a sua empresa. 

ANTIVÍRUS 
Licenças BitDefender Internet Security 
disponível por €0,65/mês; BitDefender 
Total Security disponível por €0,95/mês 

(por utilizador).  

ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA 
Apoio telefónico 24 horas 
por dia, 7 dias por semana 
pelo custo de 1 chamada.  

VOIP 
Chamadas, dentro e fora do 

escritório, para todas as redes 
nacionais e internacionais. 

REGISTO DE DOMÍNIO 
Crie um domínio grátis e 

melhore a presença online 
da sua empresa. 

DYN IP 
Endereço IP 

personalizado para 
facilitar o acesso remoto.  

ALOJAMENTO 
50 MB de espaço 

Windows para 
alojamento de website.  

* Acresce o tarifário do serviço de voz 
para linhas analógicas - Linha PRO  ou 
mensalidade do serviço fixo telefónico 
fixo. 
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M5O  

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

TELEVISÃO 
Com todas as funcionalidades avançadas 
Fibra: 190 canais 
ADSL: 190 canais 
Satélite: 110 canais  
Inclui Meo Go Multi 
 
INTERNET FIXA 
As melhores velocidades com tráfego ilimitado: 
Fibra: 100 Mbps de velocidade garantida 
ADSL e Satélite: até 24 Mbps 
 
TELEFONE 
Chamadas a € 0 para destinos fixos nacionais e  
1000 minutos para 50 destinos internacionais4 
 
TELEMÓVEL*  
2 cartões de telemóvel com 2000 minutos em chamadas e 2000 SMS a € 0 para 
todas as redes nacionais5 e 500 MB/mês de Internet Móvel no Telemóvel 
 

INTERNET MÓVEL 
Fibra e ADSL: 1 cartão com Plafond de 5 GB para Internet Móvel no PC ou Tablet 
Satélite: 1 cartão com Plafond de 15GB para Internet Móvel no PC ou Tablet 

 * Possibilidade de adquirir até 2 cartões adicionais de telemóvel por um valor mensal de € 6,30/cada;  
(1) Oferta válida para novos clientes do serviço de TV, na adesão à Fatura Eletrónica e Débito Direto. 
(2) Válido para novos clientes MEO com telemóvel e na adesão à Fatura Eletrónica e Débito Direto; limitado a 2 equipamentos. A subsidiação deverá ser utilizada na adesão. 
(3) Desconto de € 4,07/mês durante 12 meses por número de telemóvel portado. Sujeito a validação e limitado a 2 cartões por contrato.  
(4) Inclui chamadas 24h / dia para redes fixas nacionais (números começados por 2) e 1.000 minutos em chamadas para 50 destinos internacionais das 21h às 9h. Conheça a lista dos países abrangidos e política de 
utilização responsável. Para comunicações internacionais 24h /dia, pode aderir ao plano de Minutos Fixos Internacionais (€ 5 / mês).  
(5) Inclui 2.000 minutos de chamadas e 2.000 SMS por mês. Conheça as condições gerais e preços para outras comunicações móveis. 
(6) Conheça todos os serviços opcionais e  add-ons disponíveis.  
A Internet Móvel no PC ou Tablet pressupõe trafego incluído, que uma vez ultrapassado implica a redução da velocidade será do máximo de 40 Mbps para 128 Kbps até ao final do mês. 
No MEO FIBRA, para dispor das funcionalidades avançadas da TV é necessário MEOBox DVR Full HD (€ 0,81/mês durante 24 meses para novos clientes e € 4,47/mês após o 24º mês). Pode solicitar uma 2ª MEOBox Full HD (€ 4,07/mês). 
No MEO ADSL é necessário MEOBox DVR Full HD (€0/mês durante 24 meses para novos clientes e € 4,47/mês após o 24º mês). Pode solicitar uma 2ª MEOBox Full HD (€ 2,93/mês). 
No MEO SATÉLITE, é necessário MEO Box Satélite Full HD (€0/mês durante 12 meses para novos clientes e €2,97/mês após o 12º mês). Caso pretenda optar pela MEO Box Satélite DVR Full HD, poderá alugar por € 4,47.  
Condições válidas para novas adesões e mediante fidelização por 24 meses. 

desde 

€ 66,66/mês 

OFERTAS DE ADESÃO 

Ativação  
e  

Instalação 
 

1ª Mensalidade1 

€ 4,07/mês 
durante 12 
meses por 
número de 
telemóvel 
portado3 

€ 121,95  
de Subsidiação 

para 
Equipamentos 

Móveis2 

NET MÓVEL 

http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condi%C3%A7%C3%B5es-gerais-MEO-telefone.pdf
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condi%C3%A7%C3%B5es-gerais-MEO-telefone.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condi%C3%A7%C3%B5es-gerais-MEO-telemovel.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/servicos-meo
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
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INTERNET 
As melhores velocidades com tráfego ilimitado: 
Fibra: 100 Mbps de velocidade garantida 
ADSL : até 24 Mbps 
 
TELEFONE 
Chamadas a € 0 para destinos fixos nacionais e  
1000 minutos para 50 destinos internacionais 4 
Portabilidade de número atual. 
 
TELEMÓVEL* 
2 Cartões com chamadas e SMS a € 0 para todas as redes 
nacionais. 
500 MB de internet, com opção de tráfego adicional. 5 
 
INTERNET MÓVEL 
Fibra e ADSL: 1 cartão com Plafond de 5 GB de Internet Móvel no 
PC ou Tablet  

M3O Net 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Internet, telefone, telemóvel e internet móvel numa só oferta. 
desde 

€ 59,90/mês 

• Possibilidade de adquirir até 2 cartões adicionais de telemóvel por um valor mensal de € 6,10/cada;  
 
(1) Oferta válida para novos clientes do serviço de internet fixa, na adesão à Fatura Eletrónica e Débito Direto.  
(2)  Válido para novos clientes MEO com telemóvel e na adesão à Fatura Eletrónica e Débito Direto; limitado a 2 equipamentos. A subsidiação deverá ser utilizada na adesão.  
(3) Desconto de € 4,07/mês durante 12 meses por número de telemóvel portado. Sujeito a validação e limitado a 2 cartões por contrato. 
(4) Inclui chamadas 24h / dia para redes fixas nacionais (números começados por 2) e 1.000 minutos em chamadas para 50 destinos internacionais das 21h às 9h.  
Conheça a lista dos países abrangidos e política de utilização responsável. Para comunicações internacionais 24h/dia, pode aderir ao plano de Minutos Fixos Internacionais (€ 5 / mês). 
(5) Inclui 2.000 minutos de chamadas e 2.000 SMS por mês. Conheça as condições gerais e preços para outras comunicações móveis. 
(6) Conheça todos os serviços opcionais e add-ons disponíveis.  
A Internet Móvel no PC ou Tablet pressupõe trafego incluído, que uma vez ultrapassado implica a redução da velocidade será do máximo de 40 Mbps para 128 Kbps até ao final do mês. 
 
Condições válidas para novas adesões e mediante fidelização por 24 meses. 

OFERTAS DE ADESÃO 

Ativação  
e  

Instalação 
 

1ª Mensalidade1 

€ 59,90  
 

€ 4,07/mês 
durante 12 
meses por 
número de 
telemóvel 
portado3 

€ 121,95  
de Subsidiação 

para 
Equipamentos 

Móveis2 

NET MÓVEL 

http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condi%C3%A7%C3%B5es-gerais-MEO-telefone.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
http://conteudos.ptempresas.pt/ptempresas/Documentos/Condicoes-Utilizacao/Condi%C3%A7%C3%B5es-gerais-MEO-telemovel.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/servicos-meo
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/meo/add-ons
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Office Box 

A SOLUÇÃO MAIS COMPLETA E FLEXÍVEL DO MERCADO  - Constituída por 4 componentes, é perfeita para quem quer abrir ou expandir 
uma empresa, com um reduzido investimento inicial. 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Notas: 
1. As comunicações a € 0 e ilimitadas estão sujeitas a  uma Politica de Utilização Responsável 
• Condições válidas para contratos de 36 meses, mediante adesão à fatura eletrónica e autorização de pagamento por débito direto.  
• Custo de adesão de € 150 por utilizador com PC ou Tablet. Na opção de Tablet 7’’ é atribuído um desconto de € 5 por mês no valor da mensalidade.   
• Oferta sujeita a autorização prévia da MEO. Entrega e instalação gratuitas.  
• Os produtos e serviços publicados destinam-se ao mercado empresarial.  

INTERNET MÓVEL 
PC+Pen | Tablet  
Velocidades até 150 Mbps. 
Opção de tráfego até 15 GB.  
Oferta MEO WiFi. 

VOZ E INTERNET MÓVEIS 
Até € 220 em smartpho nes. 
Chamadas e SMS para Portugal  
e Espanha. 
Até 1 GB de internet móvel. 
Chamadas intragrupo a € 0 (1 ). 

VOZ E INTERNET FIXAS 
Telefones | Router | Central 
Chamadas a € 0 para redes 
fixas de Portugal e Espanha(1 ). 
Até 60 min. para redes 
móveis nacionais.  

SOLUÇÕES CLOUD 
Oferta Pack Base: 
Domínio 
Alojamento We b 
Email (até 15 contas) 

INTERNET MÓVEL + PC OU TABLET 10” 
VOZ E INTERNET FIXAS + CENTRAL 

COMBINAÇÕES SUGERIDAS 
Combine os diferentes serviços do Office Box e crie uma solução à 

medida do seu negócio, que inclui descontos. 
SAIBA MAIS 

http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/integradas/office-box
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/integradas/office-box
http://conteudos.ptempresas.pt/Ptempresas/Documentos/Politica-Utilizacao-Responsavel/Politica-Utilizacao-Responsavel-PUR-Voz-Fixa.pdf
http://www.ptempresas.pt/pme/pacotes/office-box/combinacoes-sugeridas
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Office Box Soluções para Retalho 

Para mais informações, consulte:  ptempresas.pt 

*Soluções de gestão certificadas pela AT de acordo com a legislação em vigor. 
Condições válidas para clientes com internet fixa da PT em Portugal Continental e na Madeira, mediante vinculação por 36 meses.  
Oferta sujeita a autorização prévia por parte da PT.  

Soluções exclusivas para a gestão diária da sua loja ou do seu negócio: 

• Solução de gestão avançada PingWin* 
• Registadora  CR+* para gestão de ponto de venda 
 
E com os parceiros certos para comparticipar o custo da solução:  
• TPA  BES com isenção da mensalidade e comparticipação mensal até € 12,50 
• O Recheio comparticipa mensalmente até à totalidade da mensalidade da solução, em função do volume de compras 
que efetuar. 

Desconto mensal  de  
€ 4,58 na modalidade de 

aluguer durante 36 meses 

PingWin 
É a solução ideal para empresas que necessitam de uma 
solução de gestão e faturação, pensada à sua medida e 
certificada pela Autoridade Tributária. 
 
Com um baixo investimento inicial e um valor mensal 
reduzido, é a melhor opção para quem necessita de 
ferramentas de gestão avançadas e equipamentos 
profissionais sofisticados.  

CR+ 
A registadora certificada CR+ é a solução chave-na-
mão ideal para pequenos negócios de retalho que 
necessitem, simultaneamente, de uma solução 
simples de faturação e de um software certificado de 
acordo com a nova legislação. 
 
Esta solução tem as funcionalidades básicas de 
gestão, e é de utilização fácil e simples, tal como uma 
caixa registadora. 

http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/sectoriais-office-box/retalho/pingwin/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/sectoriais-office-box/retalho/pingwin/caracteristicas
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Office Box Restaurantes e Cafés 

O Office Box Restaurantes e Cafés disponibiliza duas soluções de gestão certificadas, que cumprem a nova legislação em vigor a partir 
de 1 de janeiro de 2013, o melhor serviço de televisão e duas parcerias que o ajudam a comparticipar o custo da solução. 
Só bons motivos para aderir. 

Para mais informações, consulte:  ptempresas.pt 

*Soluções de gestão certificadas pela AT de acordo com a legislação em vigor. 
Condições válidas para clientes com internet fixa da PT em Portugal Continental e na Madeira, mediante vinculação por 36 meses.  
Oferta sujeita a autorização prévia por parte da PT.  

Solução de gestão WinREST * 

Solução ideal para empresas que necessitam de uma solução de gestão e faturação avançada, pensada à sua 
medida. 

• Baixo investimento inicial e um valor mensal reduzido 

• Equipamentos profissionais topo de gama ultrarresistentes. 
• Assistência técnica e manutenção incluídas. 
 

Registadora  WinREST Light * 

Solução chave-na-mão ideal para pequenos negócios que necessitem simultaneamente, de uma solução 
simples de faturação e de um software de acordo com a legislação . Esta solução é de utilização fácil e 
simples, tal como uma caixa registadora. 

• Possibilidade de utilização através de ecrã táctil ou teclado. 

• Assistência técnica e manutenção incluídas. 

http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/sectoriais-office-box/hotelaria-e-turismo/guestcentric/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/sectoriais-office-box/hotelaria-e-turismo/guestcentric/caracteristicas
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PromoDisplay 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

€250 de Subsidiação para Equipamentos 

Móveis 

Para mais informações, consulte: ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

€250 de Subsidiação para Equipamentos 

Móveis 

O PromoDisplay é uma solução de comunicação e publicidade digital que permite comunicar diretamente com os seus clientes 
através de ecrãs estrategicamente colocados no seu estabelecimento ou escritório.  

COMUNICAÇÃO 
INOVADORA E EFICAZ 
Utilização de suportes 
dinâmicos com animação, 
vídeo e som, para 
complementar ou substituir 
os tradicionais painéis, 
brochuras ou posters.  

RESULTADOS DIRETOS NAS 
VENDAS 
Atuando diretamente no local 
onde ocorre a compra, 
maximiza o impacto da 
comunicação da 
marca/produto junto do 
cliente. 

SEGMENTAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 
Defina qual o conteúdo 
mostrar, onde e como 
mostrá-lo, conseguindo 
atingir audiências de modo 
mais preciso e eficaz.  

EXPERIÊNCIA 
DIFERENCIADORA 
Disponibilize conteúdos de 
entretimento, reduzindo a 
perceção dos tempos de 
espera nos locais de 
atendimento. 

Pacote Mensalidade 

PromoDisplay 32’’ € 35 

PromoDisplay 40” € 45 

PromoDisplay 55” € 75 

Todos os pacotes base incluem:  
- TV LED de gama profissional(1) (opção 32’’, 40’’ ou 55’’)  
- Suporte de parede 
- 500 MB de espaço de armazenamento em Cloud  
- Integração com MEO Cloud (16 GB de espaço adicional)  
- WiFi integrado na TV  
- 2 templates de conteúdo 
- Plataforma de gestão de conteúdos  
- Serviço de instalação e configuração  
- 3 anos de manutenção, com reposição de equipamento  
- Assistência técnica telefónica  
- Formação presencial e online  
- Manual de utilizador (em português) 

http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
http://www.ptempresas.pt/pme/solucoes/meo/m4o/caracteristicas
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Soluções Cloud 

Para mais informações, consulte:  cloud.ptempresas.pt 

Torne o seu negócio mais eficiente e trabalhe com software e hardware disponibilizados como serviços. 
Mais barato, mais simples,  sem investimentos e sempre disponível e com a segurança PT.   
Use as Soluções Cloud e comece já a reduzir custos.  

  

Servidores Públicos 
Tenha servidores dedicados 
à medida das necessidades 
da sua empresa. 

Servidores Privados  
Tenha o desempenho e a 
flexibilidade de um Data 
Center privado. 

Backup Remotos  
Garanta a segurança dos 
dados da sua empresa, 
sem preocupações. 

Disco Virtual 360º  
Armazene sem limites, 
sincronize e partilhe em 
segurança ficheiros na Cloud. 

Email  
Comunique e colabore 
com toda a facilidade. 

Alojamento de Site 
Aloje um site online 
para a sua empresa. 

Site Instantâneo 
Tenha o seu negócio 
na Internet e em 
tempo real. 

Segurança de Email 
Tenha os emails da sua 
empresa sempre protegidos. 

Consulte o catálogo completo 
das Soluções Cloud 

COMPUTAÇÃO ARMAZENAMENTO COLABORAÇÃO 

PRESENÇA WEB SEGURANÇA E MUITO MAIS 

Pack Microsoft  
Aumente a produtividade 
do seu negócio 365 dias 
por ano. 

http://www.cloud.ptempresas.pt/
http://www.cloud.ptempresas.pt/
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EMAIL | Soluções Cloud  

€250 de Subsidiação para Equipamentos 

Móveis 

€250 de Subsidiação para Equipamentos 

Móveis 

Comunique e colabore com toda a facilidade. 

Preço 
Acesso a um conjunto de serviços de presença web a um preço 
mais vantajoso do que quando adquiridos em separado. 
 
Credibilidade e confiança 
A sua empresa com domínio, site próprio e email personalizados. 
 
Mobilidade e produtividade 
Acesso, a partir de qualquer lugar, à caixa de email, calendário e 
contactos, aumentando a produtividade do negócio. 

Colaboração 
Partilha de informação entre os colaboradores, fomentando a 
colaboração e espírito de equipa. 
 
Gestão centralizada online 
Gestão e configuração dos seus serviços web através de uma 
consola online. 

BENEFÍCIOS PACK BASE 

Características Mensalidade  

1 Alojamento de Site 
5 contas de Email Base 

1 Domínio 

€ 5,00 
 

Para mais informações, consulte:  cloud.ptempresas.pt 
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

http://www.cloud.ptempresas.pt/
http://www.cloud.ptempresas.pt/


Este documento é propriedade intelectual da PT e fica proibida 

a sua utilização ou propagação sem expressa autorização escrita. 

Para mais informações: 

Contacte o seu gestor de cliente ou Ligue 16 206 (€ 0,284/chamada + IVA)  

Envie email para protocoloseparceriasptempresas@telecom.pt 
Dirija-se a uma Loja MEO ou consulte o site ptempresas.pt 

mailto:protocoloseparceriasptempresas@telecom.pt

