
 

Aditivos Internacionais 

Tudo o que precisa de saber sobre os aditivos de chamadas para o estrangeiro. 

Como funcionam 

Pode ligar para outros países a preços baixos. 

O número de minutos que fala é descontado do pacote de minutos do aditivo. 

Este aditivo é válido por um mês e renova-se automaticamente. 

Os minutos que não usar não acumulam para o mês seguinte, nem o seu valor pode ser devolvido. 

O mês de utilização do aditivo é igual ao do seu período de faturação, ou seja, ao período a que diz 

respeito a sua fatura, sendo que: 

 é sempre o mesmo 

 pode começar nos dias 1, 9, 16 ou 23 de cada mês. 

Para saber qual é o seu período de faturação consulte a fatura ou o My Vodafone. 

  

Que Aditivos existem 

Existem 2 tipos de Aditivos Internacionais. Escolha o que melhor se adequa à sua utilização. 

Aditivo Internacional Grupo 1 

Para ligar para a União Europeia1, Andorra, Canadá, Estados Unidos, Liechtenstein, Mónaco, 

San Marino, Suíça e Vaticano. 

€6,39 por um pacote de 50 minutos. 

Assim, cada minuto do pacote custa 12,8 cêntimos. 

O número de minutos que fala é descontado do pacote de minutos do aditivo. 

1 Países da União Europeia que estão incluídos: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, 

Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia 

e Suécia. 

 

Aditivo Internacional Grupo 2 

Para ligar para o resto da Europa, África do Sul, Angola, Argélia, Austrália, Brasil, Cabo Verde, 

Macau, Marrocos, Moçambique, Tunísia e Venezuela. 

€6,39 por um pacote de 30 minutos. 

Assim, cada minuto do pacote custa 21,3 cêntimos. 

O número de minutos que fala é descontado do pacote de minutos do aditivo. 

  



 

Gastou os minutos incluídos? 

Quando esgota o pacote de minutos, as chamadas internacionais passam a ser cobradas de acordo 

com o tarifário que tem ativo no seu telemóvel. 

Os minutos incluídos no aditivo não vão ser suficientes para um mês de utilização? 

Nesse caso, pode ativar mais do que um aditivo no mesmo número. Também pode ativar no mesmo 

número o Aditivo Internacional Grupo 1 e o Aditivo Internacional Grupo 2. 

  

Como ativar 

Ligue 16 9 14, fale com o seu consultor de telecomunicações ou visite uma das nossas lojas. 

O pedido de ativação só pode ser feito pelo responsável das telecomunicações da empresa. 

  

Condições do serviço 

 Os valores apresentados não incluem IVA (exceto indicação em contrário). 

 Este aditivo não pode ser usado no estrangeiro (em roaming). 

 Um aditivo só pode ser usado por um único número de telemóvel. 

 As chamadas são descontadas em períodos de 30 segundos, após um período inicial de 60 

segundos. 

 As condições deste serviço podem ser alteradas de acordo com a legislação aplicável. 

Conheça as condições gerais deste serviço. 

  

 

 


