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Exmo. Sr. Carlos Delgado 
FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA PORTUGUESA CULTURAL E DESPORTIVA 
 

05-07-2011                                                                                                                              
 
 
 
 
Exmos. Senhores 
 
 
 
De acordo com o solicitado, somos a apresentar os nossos melhores preços para a criação de uma rede estruturada de comunicações moveis 
na Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva. 
 
 
 
O projecto apresentado tem por base um tarifario empresarial com as seguintes caracterisitcas: 
5,00€ - Assinatura mensal por utilizador 
0,00€ - Chamadas para os numeros da conta 
0,08€ - Valor por minuto para qualquer rede nacional (numeros fixos ou moveis) 
20,00€ - Credito em factura 
 
-Este projecto pode ser aplicado a todos os socios e familiares que entendam subscrever e que o Clube indique como elegiveis. 
-Será criada uma conta para cada socio elegivel. Essa conta pode conter um ou varios numeros de telefone (o do socio e respectivos 
familiares). A morada de entrega de facturação será a morada do socio (será necessario envio de comprovativo de morada). A 
responsabilidade do pagamento será do socio titular da conta. 
-A portabilidade de numeros de outros operadores é gratuita. No entanto os actuais titulares dos serviços teem que assinar documento de 
portabilidade. Os timings para as portabilidades estarão dependentes dos operadores de origem 
-Para utilizadores que pretendam, será entregue um cartão com numero novo Vodafone. 
-A compra do equipamento será da responsabilidade do utilizador. 
4,20€ - Opção do tarifario:  Aditivo Internet e E-Mail movel 100 MB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A adesão a estas condições implica uma permanência mínima na Rede Vodafone dos serviços ou contas em questão por um período de 24 meses. 
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Notas:  
1) Vodafone Travel – A Vodafone disponibiliza o serviço Vodafone travel. Depois de activo e na maioria dos paises de União Europeia, as chamadas no 
estrangeiro custarão o mesmo por minuto que em territorio nacional, acrescido de uma taxa fixa de 0,66€ 
 
a) -Grupo 1 - Uniao Europeia, Noruega, Suíça, Estados Unidos e Canadá 
b) -Grupo 2 - Resto da Europa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, Marrocos, Argélia, Tunísia, África do Sul, Brasil, Venezuela e Austrália 
c) -Grupo 3 - Bielorrússia, Kosovo, Macedónia, Rússia, Sérvia e Montenegro, operadores Nextel e Marrocos (Operador IAM),Argentina (Nextel), Austrália 
(Operador Optus e Telstra), Bahamas, Belize, Benin, Camboja, Cazaquistao, Chade, Cuba, Guiné Equatorial, Índia, Laos, Mongólia, Sérvia (Operador Telenor), 
Sri Lanka, Uzbequistao e Zimbabwe aplica-se a tarifa de €4 por 
minuto as chamadas efectuadas e €2 as chamadas recebidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifas comuns a todos os tarifários 

Designação Descritivo Valor ou 
preço minuto 

SMS  Preço por SMS para as redes móveis Nacionais 0,10€ 

Preço por SMS para redes móveis Internacionais 0,17€ 
MMS Preço por MMS para as redes móveis Nacionais 0,34€ 

Preço por MMS para as redes móveis Internacionaisnacionais 0,34€ 

Videochamadas 
Rede Vodafone 0,33€ 
Outras Redes Nacionais 0,66€ 
Redes Móveis Internacionais 0,84€ 

Internacionais 
Grupo 1  a) 0,25€ 
Grupo 2  b) 0,47€ 

Resto do Mundo 0,84€ 

 

Roaming Voz 1) 

Chamada Efectuada no Grupo 1  a) 0,43€ 

Chamadas Recebidas no Grupo 1 a) 0,19€ 
Chamadas Efectuadas no Grupo 2 b) 1,64€ 

Chamadas Recebidas no Grupo 2 b) 0,60€ 

Chamadas Efectuadas no Grupo 3 c) 2,50€ 

Chamadas Recebidas no Grupo 3 c) 1,25€ 

Roaming SMS 
Enviadas no Grupo 1 a) 0,11€ 
Recebidas no Grupo 1 a) Gratuito 
Enviadas restantes Grupos 0,40€ 
Recebidas restantes Grupos Gratuito 

Roaming MMS 
Enviadas no Grupo 1 a) 0,80€ 
Recebidas no Grupo 1 a) Gratuito 
Enviadas restantes Grupos 1,31 
Recebidas restantes Grupos Gratuito 
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Resumo de condições do tarifário:  

 Valores apresentados, por minuto/mensagem escrita, acrescendo o IVA à taxa legal em vigor.  

 Aplicados períodos de taxação de 30 segundos, após um período inicial de 60 segundos, para todas as redes nacionais e internacionais.  

 O valor da chamada é arredondado ao cêntimo mais próximo.  

 As comunicações Intraconta não descontam no valor do pacote de minutos. Existe um limite máximo de 1000 min de comunicações Intraconta 
gratuitas por utilizador, não partilhadas. Ultrapassado esse limite, as chamadas terão um custo de €0,052/min.  

 Os pacotes de minutos não incluem comunicações internacionais e de roaming. Também as comunicações nacionais efectuadas para serviços 
especiais (nomeadamente serviço de acesso à internet, informativos, utilitários, etc.) estão excluídas.  

 Às comunicações de Roaming, Internacionais, SMS, MMS e Videochamada aplicam-se as tarifas em vigor e podem ser consultadas aqui 
(http://negocios.vodafone.pt/tarifarios/vozroaming/outrastarifas.htm).  

 Às comunicações 3G/GPRS aplicam-se as tarifas em vigor, que podem ser consultadas aqui 
(http://negocios.vodafone.pt/tarifarios/vozroaming/outrastarifas.htm).  

 A utilização do Serviço Móvel de Dados (9,6/14,4 Kbps) e/ou Fax obriga à subscrição do Serviço Dados e Fax. Caso contrário, não é possível 
utilizar o serviço de fax e as comunicações de dados são taxadas a €1,111/min sem IVA incluído. As chamadas de dados e fax (9,6/14,4 Kbps) 
efectuadas entre os telefones da mesma conta são taxadas ao preço de uma chamada para a Rede Vodafone.  

 Às comunicações para Serviços Especiais aplicam-se as tarifas em vigor, que podem ser consultadas aqui 
(http://www.vodafone.pt/main/Particulares/Servicos/).  

 Às comunicações para números especiais é aplicado um tarifário específico. Consulte aqui (http://negocios.vodafone.pt/NR/rdonlyres/7D0019D6-983A-40A2-

8444-ECA8C97BBF91/0/PVP_Servicos_Outros_Operadores_Clientes_Moveis.pdf).  

 Às comunicações para Serviços de Valor Acrescentado baseados no envio de mensagem é aplicado um tarifário específico. Consulte aqui 
(http://negocios.vodafone.pt/NR/rdonlyres/83E75EB4-009D-46D4-87A6-104B80A18F25/0/20090907_PVPServiçosValorAcrescentadobaseadosnoenviodemensagem.pdf).  

 Em caso de desactivação não há lugar ao reembolso de minutos não utilizados.  

 Às chamadas para as redes Inmarsat e Globalstar (indicativos internacionais 870 a 874 e 881) é aplicada a tarifa de €4,989 por minuto, em 
períodos de 30 segundos.  

 Condições sujeitas a alterações.  

 Para informação sobre os tarifários profissionais ligue 16914 ou dirija-se a uma loja empresarial. 


