
 

Vodafone Wi-Fi 
Com o serviço Vodafone Wi-Fi poderia aceder à internet, em mobilidade, através de hotspots instalados em 

espaços de referência.  

Como funcionava? 

Para aceder 

1. escolhia o hotspot Vodafone na sua lista de redes sem fios 

2. abria o seu browser (por exemplo, Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome) e o portal Vodafone Wi-Fi iria 

aparecer (se não aparecesse, tente aceder a www.google.pt) 

3. enviava um SMS sem texto para o número da sessão de Wi-Fi que queria adquirir 

4. usava os dados de acesso (nome de utilizador e palavra-passe) que recebeu por SMS para aceder à sessão de 

Wi-Fi que escolheu. 

Se fosse cliente Vodafone de internet no tablet ou computador, poderia usar 1 GB de Vodafone Wi-Fi 

gratuito por mês: 

1. enviava um SMS sem texto para o 68752 através da aplicação Vodafone Mobile Broadband 

2. receberia  um SMS de resposta com uma palavra-passe 

3. escolhia o hotspot na sua lista de redes sem fios 

4. abria o seu browser (por exemplo, Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome) e o portal Vodafone Wi-Fi iria 

aparecer (se não aparecesse, tente aceder a www.google.pt) 

5. usava os seus dados de acesso para utilizar o serviço: 

 o nome de utilizador seria o seu número de internet móvel 

 a palavra-passe seria a que recebeu por SMS. 

 Multi-equipamento 

 Multi-equipamento 

Acesso a partir de qualquer equipamento com a tecnologia Wi-Fi. 

 Espaços públicos 

Disponivel em diversos locais públicos, por todo o país. 

 Acesso gratuito 

O acesso aos hotspots era gratuito e não necessitava de pré-registo.  

 Sem ativação 

Não precisava de ativar. Bastava escolher a sessão que queria usar no momento e pagar. 

Por SMS 

Poderia usar esta forma de pagamento se tivesse: 

 um número móvel Vodafone 

 um número de uma rede de outro país e estivesse a usar a Vodafone Portugal (em roaming). 



 

Poderia escolher uma sessão e envie um SMS para a comprar 

Para ter uma sessão de: 

1 hora

Enviava um SMS sem texto para: 

68755

Iria pagar: 

€3,61 

  

Para ter uma sessão de: 

24 horas

Enviava um SMS sem texto para: 

68756

Iria pagar: 

€7,08 

  

 Para ter uma sessão de: 

72 hora

Enviava um SMS sem texto para: 

68757

Iria pagar: 

€17,98 

 

Nota: aos valores apresentados acrescia IVA à taxa legal em vigor. 

Depois de enviar o SMS, iria receber outro de resposta com os dados (nome de utilizador e palavra-passe) para 

aceder ao Vodafone Wi-Fi. 

Se tivesse um número de uma rede de outro país (em roaming) 

Para além do custo de utilização do Vodafone Wi-Fi, também poderia ter de pagar o SMS. Poderia contactar a 

sua rede para saber quanto paria pelo envio de SMS em roaming. 

Se quisesse recuperar a password 

Poderia enviar um SMS sem texto para 68750. 

 

 

 

 


