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Comunicações em Roaming o Espaço Económico Europeu  
 
Dia 15 de Junho 2017 entram em vigor as novas regras do regulamento de roaming no Espaço 

Económico Europeu, as quais irão alterar as tarifas base de roaming na União Europeia, Islândia, 

Liechtenstein e Noruega (Regulamento UE 2015/2120) 

 
 As chamadas de voz, SMS e MMS serão taxadas de acordo com o seu tarifário 

nacional para outras redes móveis nacionais. 
 

 A internet no telemóvel e a internet móvel serão taxadas de acordo com o seu tarifário 
nacional, podendo ser sujeitas a uma Politica de Utilização Responsável (PUR)1. 

1 O consumo de dados em roaming no Espaço Económico Europeu poderá encontrar-se sujeito a uma Politica de Utilização 
Responsável. Sempre que seja aplicada uma PUR a mesma será definida com base no tarifário subscrito pelo cliente, 
correspondendo a mesma ao volume de dados equivalente a, pelo menos, o dobro do volume obtido dividindo o valor mensal 
do seu serviço móvel pela tarifa máxima de roaming regulamentada a nível grossista (sem IVA), até ao limite máximo do seu 
pacote nacional de comunicações. 

 
 

  
Preços a partir de 15 de 

junho de 2017 (1) 
Notas 

Voz e Video 

Chamadas 

efectuadas 

O que paga em Portugal para 

outras redes móveis 

nacionais 

 Se o seu tarifário inclui um pacote de minutos para 

outras redes nacionais, as chamadas efetuadas serão 

descontadas desse pacote acrescidos de 3,2 

cêntimos. Após esgotado esse pacote, aplicam-se os 

seguintes valores: 

 

 - Quando o preço por minuto para outras redes 

móveis do seu tarifário nacional for superior a 19 

cêntimos, pagará o mesmo que em Portugal. 

 

 - Quando o preço por minuto para outras redes 

móveis do seu tarifário nacional acrescido da 

sobretaxa de 3,2 cêntimos for superior a 19 cêntimos, 

pagará apenas 19 cêntimos por minuto. 

 

 - Quando o preço por minuto para outras redes 

móveis do seu tarifário nacional acrescido da 

sobretaxa de 3,2 cêntimos for inferior a 19 cêntimos, 

pagará o preço resultante da soma do preço por 

minuto para outras redes móveis acrescido da 

sobretaxa de 3.2 cêntimos. 

Voz e Video 

Chamadas recebidas 
Grátis 
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Preços a partir de 15 de 

Junho de 2017 
Notas 

SMS enviados 

O que paga em Portugal para 

outras redes móveis 

nacionais 

 Se o seu tarifário inclui um pacote de SMS para outras 

redes nacionais, os SMS enviados serão descontados 

desse pacote acrescido de 1 cêntimo. Após esgotado 

esse pacote, aplicam-se os seguintes valores: 

 

 - Quando o preço por SMS para outras redes móveis 

do seu tarifário nacional for superior a 6 cêntimos, 

pagará o mesmo que em Portugal. 

 

 - Quando o preço por SMS para outras redes móveis 

do seu tarifário nacional acrescido da sobretaxa de 1 

cêntimo for superior a 6 cêntimos, pagará apenas 6 

cêntimos por SMS. 

 

 - Quando o preço por SMS para outras redes móveis 

do seu tarifário nacional acrescido da sobretaxa de 1 

cêntimo for inferior a 6 cêntimos, pagará o preço 

resultante da soma do preço por SMS para outras 

redes móveis acrescido da sobretaxa de 1 cêntimo 

SMS recebidos Grátis 

      

MMS enviados 

O que paga em Portugal para 

outras redes móveis 

nacionais 

 Se o seu tarifário inclui um pacote de MMS para 

outras redes nacionais, os MMS enviados serão 

descontados desse pacote, acrescidos de 0,77 

cêntimos. Após esgotado esse pacote, aplicam-se os 

seguintes  valores: 

 

 - Quando o preço por MMS para outras redes móveis 

do seu tarifário nacional for superior a 20 cêntimos, 

pagará o mesmo que em Portugal. 

 

 - Quando o preço por MMS para outras redes móveis 

do seu tarifário nacional, acrescido da sobretaxa de 

0,77 cêntimos, for superior a 20 cêntimos, pagará 

apenas 20 cêntimos por SMS. 

 

 - Quando o preço por MMS para outras redes móveis 

do seu tarifário nacional, acrescido da sobretaxa de 

0,77 cêntimos, for inferior a 20 cêntimos, pagará o 

preço resultante da soma do preço por MMS para 

outras redes móveis acrescido da sobretaxa de 0,77 

cêntimos 

MMS recebidos Grátis 
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Preços a partir de 15 de 

Junho de 2017 
Notas 

Dados O que paga em Portugal(2) 

 Se o seu tarifário inclui um pacote de Internet móvel 

nacional, o tráfego de dados será descontado desse 

pacote. Após esgotado esse pacote, aplicam-se os 

seguintes valores: 

 

 - Quando o preço por MB para do seu tarifário 

nacional for superior a 20 cêntimos, pagará o mesmo 

que em Portugal. 

 

 - Quando o preço por MB do seu tarifário nacional, 

acrescido da taxa de 0,77 cêntimos, for superior a 20 

cêntimos, pagará apenas 20 cêntimos por MB. 

 

 - Quando o preço por MB do seu tarifário nacional 

acrescido da taxa de 0,77 cêntimos for inferior a 20 

cêntimos, pagará o preço resultante da soma do 

preço por MB acrescido da sobretaxa de 0,77 

cêntimos 

 
Notas: 

(1) Caso o consumo em roaming e presença no Espaço Economico Europeu (EEE) seja 

superior ao consumo e presença em Portugal e noutros países fora do EEE (>50%), nos 

últimos 4 meses, a Vodafone reserva-se o direito de aplicar as seguintes sobretaxas (sem 

IVA) aos valores aplicados em roaming no EEE. 

 €0,032/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois 
ao segundo. 

 €0,01/SMS, para cada SMS enviado 

 €0,0077/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB. 
 

Caso sejam aplicadas as sobretaxas acima indicadas, as tarifas máximas aplicáveis (sem IVA) 

de roaming são:  

 €0,19/min, para chamadas efetuadas, com taxação aos 30 segundos iniciais e depois 
ao segundo. 

 €0,06/SMS, para cada SMS enviado 

 €0,20/MB, para utilização de dados, com taxação ao KB. 
 
 

(2) Pode estar sujeito a uma PUR 
Para consulta dos tarifários existentes até 15 de Junho com PUR de roaming na UE clique aqui  


