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Pela primeira vez em Portugal, saldos distintos para diferentes serviços 

Optimus revoluciona mercado 

com lançamento do Pacote de Mensagens 

 

A Optimus volta a marcar a diferença no mercado nacional de telecomunicações ao 

lançar o Pacote de Mensagens, um serviço inovador que permite aos clientes a 

aquisição de mensagens escritas (SMS), independentemente do seu saldo habitual, a 

um preço particularmente atractivo. 

 

Ao adquirir o Pacote de Mensagens, o cliente Optimus passa a dispor de dois saldos 

distintos, um para as comunicações de voz, Internet e serviços diversos, e outro 

exclusivamente para o envio de mensagens escritas. 

 

Com este lançamento, a Optimus torna mais acessível um importante serviço (o envio 

de SMS), dada a competitividade do preço e a facilidade de acesso. 

 

A Optimus dá assim o primeiro passo na implementação de saldos distintos para 

diferentes serviços, ao mesmo tempo que reafirma a sua aposta na área de dados, 

através da introdução de soluções inovadoras que simplificam o quotidiano dos seus 

clientes. 

 

Três soluções para diferentes necessidades 

 

Dependendo das necessidades, os clientes podem escolher entre três pacotes 

distintos: 65 SMS por €5, 130 SMS por €10, com oferta de 20 mensagens adicionais, 

ou 320 SMS, pelo preço de €20, incluindo 60 SMS grátis. 

 

Disponível para clientes pré-pagos, os Pacotes de Mensagens não têm prazo de 

validade, podendo as mesmas ser enviadas para qualquer rede móvel, sem 

obrigatoriedade de carregamentos mínimos periódicos. 

 



Para adquirir este serviço o cliente terá apenas de se deslocar a um terminal da rede 

Multibanco e efectuar o primeiro carregamento através da opção ‘Pagamento de 

Serviços’, utilizando os dados fornecidos pela Optimus. Quando o saldo do Pacote de 

Mensagens se esgotar, as SMS enviadas passam a ser descontadas no saldo normal 

do telemóvel. 

 

O cliente poderá saber em qualquer altura o número de SMS disponível no seu Pacote 

de Mensagens ligando para o Centro de Apoio ao Cliente (1693), utilizando o serviço 

InfoGestão (1222) ou consultando o site da Optimus (OptimusOnline).  


