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1. INTRODUÇÃO 

 

A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo renegociou com o MEO, em Abril de 2018, um novo protocolo para 

fornecimento de comunicações móveis para o Grupo Crédito Agrícola, que abrange os serviços de voz, dados e 

equipamentos, entre outros. Protocolo a que o Centro de Cultura e Desporto do Crédito Agrícola Mútuo 

(CCDCAM) aderiu. 

2. ENQUADRAMENTO 

› O CCDCAM é um facilitador no protocolo estabelecido com o MEO, em benefício dos seus Sócios; 

› De modo algum se substitui à Operadora na resposta a situações relacionadas com questões técnicas, 

facturação, etc. Para este efeito deverão continuar a utilizar o endereço electrónico, 

CCDCAM_MEO@creditoagricola.pt para colocar as questões e aguardar pela resposta por parte da MEO que 

será reencaminhada pela mesma via.  

3. CONDIÇÕES GERAIS 

› Os cartões serão fidelizados até 30 Abril de 2020; 

› O acesso ao Serviço MEO é exclusivo para os Sócios Efectivos. 

› O Sócio Efectivo, aderente ao Serviço, possui uma Conta MEO à qual pode associar os cartões do seu 

agregado familiar inscrito (cônjuge e filhos), identificados na “Proposta de Admissão de Sócio ao CCDCAM”. 

› Os minutos que não sejam consumidos num determinado mês deverão ser consumidos até ao fim do 6º 

mês após a sua atribuição, perdendo, nessa data, o direito aos mesmos. As comunicações realizadas na VPN 

Parte Móvel serão deduzidas, em primeiro lugar, ao plafond mensal de minutos do mês em curso e só 

posteriormente aos minutos acumulados nos meses anteriores; 

› As chamadas entre os números do grupo Crédito Agrícola são gratuitas. 

› Não são aceites pedidos de antecipação de renovação; 

› Não é possível migrar para outros tarifários MEO no decurso da fidelização (exemplo: MXO) ou para outros 

pacotes do Crédito Agrícola que impliquem redução das mensalidades; 

› Caso haja rescisão antecipada do contrato serão facturados os seguintes montantes: 

- Mensalidades em falta até término da fidelização; 

- Valor relativo ao vale/voucher concedido. Ao valor do vale será deduzida a percentagem de 25 % (vinte e 

cinco por cento), por cada quarto de duração do respectivo período de vinculação decorrido.  
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› Estes tarifários não permitem partilha de minutos à conta, ou seja, os minutos são aplicáveis apenas ao 

cartão para o qual foram disponibilizados;  

› A mensalidade de adesão, corresponde a uma mensalidade fraccionada, consoante o número de dias em 

que o serviço esteve activo no mês da adesão ao tarifário e será cobrada na factura do mês seguinte. Ex: Para 

um número que adira a meio do mês ao novo tarifário, a mensalidade de adesão corresponderá a metade do 

valor de uma mensalidade;  

› Poderá ser solicitada a migração/alteração de tarifário para um pacote de minutos e/ou dados superior. 

No entanto, estas alterações terão efeito no mês seguinte; 

› Em caso de atraso de pagamento da factura, será taxado ao utilizador um valor de 3€. Este valor aplica-se 

sempre que o pagamento ocorra passados 3 dias da data limite de pagamento, indicada na factura; 

› O cliente entra em dunning quando tem 2 facturas em atraso. Neste caso, haverá suspensão dos cartões, 

ficando os mesmos impossibilitados de efectuar comunicações.  

 

3.1. Serviço móvel de voz (inclui mensagens SMS) 

› Relativamente a esta componente, manteve-se a comunicação ilimitada e sem custos para cartões dentro 

do Grupo, bem como a possibilidade de conversão de SMS em tempo, correspondendo cada mensagem a 30 

segundos, também aqui, apenas aqueles que sejam enviados para fora do universo Crédito Agrícola, 

independentemente das redes destinatárias; 

› A redução média do tarifário, alcançada nesta vertente, foi de 13%; 

› A acrescer a esta melhoria das condições financeiras e para além das conversações para Espanha, para 

todas as redes, fixas ou móveis, foram também incluídas, as chamadas internacionais realizadas para as redes 

fixas e móveis nas Zonas 11 e 22 sem custo adicional, o que se pode revelar uma vantagem adicional para 

contactos com clientes que se encontrem fora do território nacional; 

                                                           
1 Zona 1: União Europeia (inclui Caraíbas Francesas, Reunião e Gibraltar), Noruega, Islândia e Liechtenstein. 

 

2 Zona 2: África do Sul, Albânia, Andorra, Angola, Argentina, Austrália, Bahrain, Bósnia Herzegovina, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Estados Unidos da América, 

Gronelândia, Ilhas Faroé, Ilha Guernsey, Ilha de Man, Ilha Jersey, Israel, Japão, Marrocos, México, Moçambique, Moldávia, Myanmar, Nicarágua, Principado do 

Mónaco, República Dominicana, Rússia, San Marino, Suíça, Timor, Turquia, Uganda e Ucrânia. 
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› Deste modo, os valores mensais a praticar neste âmbito serão: 

 

› Quanto aos valores apresentados para as comunicações e SMS fora dos plafonds definidos, constantes 

do quadro seguinte, os mesmos não sofreram qualquer alteração: 

 

3.2. Serviço móvel de dados 

› Quanto aos pacotes de dados, mantêm-se os tarifários anteriores, com a redução média alcançada nesta 

vertente a atingir os 33%, conforme se apresenta no quadro seguinte: 
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3.3 Condições de Subsidiação e utilização do Voucher: 

1) Os valores a considerar para cada um dos pacotes seleccionados, serão os apresentados no quadro 
seguinte:    

  
 

2) Ao valor de subsidiação/do voucher concedido será deduzida a percentagem de 25 % (vinte e cinco por 
cento), por cada quarto de duração do respectivo período de vinculação decorrido. Tendo em conta as 
seguintes datas: 

• 100% - De 01/04/2018 a 31/10/2018 

• 75% - De 01/11/2018 a 30/04/2019 

• 50% - De 01/05/2019 a 31/10/2019 

• 0% - A partir de 01/11/2019 
 
 

3) Os Vouchers poderão ser utilizados para a aquisição de terminais de voz móvel que estejam, a cada 
momento, disponíveis no portfolio da MEO; 

 

4) A utilização de Vouchers pressupõe o conhecimento e a aceitação plena e sem reservas, pelo cliente e 
pelo utilizador, das presentes condições. A MEO reserva-se o direito de modificar unilateralmente, e em 
qualquer momento, as presentes condições, mediante pré-aviso de 8 (oito) dias ao cliente, para qualquer um 
dos contactos fornecidos, sendo da responsabilidade do cliente garantir a respectiva actualização; 

 

5) Os Vouchers terão como data limite de utilização a data de término do contrato; 
 

6) Os Vouchers poderão ser utilizados no Site Meo.pt ou Ptempresas.PT, ou numa loja oficial da MEO (ver 
lojas em: http://lojas.meo.pt); 

 

7) Para a compra de 1 (um) equipamento, apenas poderá ser utilizado 1 (um) Voucher, não sendo os 
Vouchers acumuláveis; 

 

8) 1 (um) Voucher poderá ser utilizado para a aquisição de mais do que 1 (um) equipamento, mas apenas 
quando utilizado na mesma compra; 

 

9) O valor do Voucher não é fracionável, pelo que terá de ser consumido na totalidade numa compra única. 
Se o valor do Voucher for superior ao valor do equipamento, não será devolvido qualquer valor por parte da 
MEO; 

 

10) Quando o Voucher for utilizado, o diferencial entre o valor do equipamento ou acessório e do Voucher, 
terá de ser pago no acto da compra; 

http://lojas.meo.pt/


Pag. 6/6 

 

 

11) O valor da compra terá que ser superior ao valor do Voucher; 
 

12) Quando for feita a compra utilizando o Voucher, será necessário identificar, cumulativamente, o par NIF 
da empresa cliente e o código do Voucher; 

 

13) O cliente é o único e exclusivo responsável por manter a confidencialidade e segurança do seu Voucher 
e por todas as actividades que realizar para utilização do mesmo; 

 

14) O cliente assume total responsabilidade pela veracidade, exactidão, actualidade e autenticidade dos 
dados fornecidos no âmbito da utilização dos Vouchers; 

 

15) A MEO não será responsável por perda ou furto de Vouchers, nem por quaisquer perdas ou danos 
causados por utilizações fraudulentas, abusivas ou indevidas que não lhe sejam directamente imputáveis a 
título de dolo, culpa grave ou negligência; 

 

16) A eventual utilização de Vouchers por terceiros com recurso ao código nele inserido e aos dados do 
Cliente, com ou sem autorização deste último, considera-se realizada pelo Cliente, salvo prova em contrário; 

 

17) Os equipamentos adquiridos através destes Vouchers, terão um suporte pós-venda definido no seguinte 
link: https://www.meo.pt/suporte/ajuda-e-suporte/telemovel/assistencia-tecnica  

 

Os Vouchers não são compatíveis com outras ofertas/campanhas, nomeadamente vendas a prestações ou 

outras que venham a surgir no futuro, excepto indicação em contrário por parte da MEO.  

4. PROCESSO DE RESCISÃO  

 

Para rescisão de um cartão cuja fidelização já terminou, é suficiente enviar um e-mail com o pedido de 

cancelamento para o endereço CCDCAM_MEO. 

Caso a fidelização se encontre em curso serão facturados os seguintes montantes: 

▪ Mensalidades em falta até final da fidelização; 
▪ Valor do equipamento cedido. A este valor será deduzida a percentagem de 25 % (vinte e cinco por 

cento), por cada quarto de duração do respectivo período de vinculação decorrido. 

 

 

5. INCUMPRIMENTOS – FACTURAS EM ATRASO DE PAGAMENTO  

 

Situações de incumprimento no pagamento de consumos implicam barramento automático do serviço. 

O serviço será suspenso 36 dias após a data limite de pagamento da factura e só será restabelecido após 
regularização da factura em atraso e pagamento de uma taxa de 7,32€ + IVA. 

Esta regra aplica-se a números que já se encontram dentro do novo protocolo/“Factura Repartida”.  

https://www.meo.pt/suporte/ajuda-e-suporte/telemovel/assistencia-tecnica

