SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO BASEADOS NO ENVIO DE MENSAGEM
- Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de Maio, alterado pela Lei n.º 95/2001, de 20 de
Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 63/2009, de 10 de Março REGISTO Nº ICP-ANACOM - 02/2009 - SVA
Denominação social
Go4mobility - Tecnologia e Serviços para a Mobilidade, Lda.
Morada da Sede
Av. Conde de Valbom, nº 30 – 3º
1050 – 068 LISBOA
Nº de Pessoa Colectiva

Conservatória do Registo Comercial

Número da
Matrícula

507 433 572

Lisboa (2ª Secção)

15553/2005-10-04

Telefone

Fax

E-Mail

Sítio de Internet

21 033 77 60

21 033 77 61

Finance@go4mobility.com

http://www.go4mobility.com

Prestador(es) de Serviço(s) de Suporte
 OPTIMUS – Comunicações, S.A.
 TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
 VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A
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Descrição dos Serviços a Prestar
24MOBEE
Na subscrição do serviço o utilizador receberá créditos que poderão ser usados para efectuar
download de ringtones, vídeos, jogos e wallpaper em http://en.24mobee.com. Em cada
semana os créditos serão actualizados automaticamente e o utilizador receberá semanalmente
mensagens de valor acrescentado.
Como subscrever o serviço?
O Serviço de Subscrição 24Mobee é promovido na Internet com diversas campanhas. São
promovidas através de passatempos para se habilitarem a ganhar prémios. Os prémios
oferecidos são tipicamente telemóveis, portáteis, vouchers e outro tipo de equipamentos
electrónicos.
Para subscrever o serviço é necessário completar os seguintes passos:
1. O utilizador clica num banner da internet e é encaminhado para a página da campanha;
2. O utilizador responde a um conjunto de questões ou joga um jogo;
3. O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe um
resumo dos termos e condições da subscrição e um link para a página com os termos e
condições completos);
4. O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de ativação;
5. O utilizador insere o PIN na página da internet e confirma;
6. O utilizador fica subscrito no 24Mobee.
Na eventualidade do utilizador não possuir saldo suficiente para beneficiar do serviço, o
fornecedor irá efectuar a taxação do serviço através do número curto 62939 de 0,52€, IVA
incluído (com um máximo de 8 mensagens por semana), de forma a que o serviço seja
prestado/fornecido corretamente.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62952
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 4 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: 1,05€ (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € (IVA incluído) por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra SAIR para o número curto do serviço.
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Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobeetech B.V.

Morada:

Schiphol Boulevard 127-A3, 1118 BG Schiphol
Amesterdão
The Netherlands

Contactos:

707 309 677
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Descrição dos Serviços a Prestar
REI-QUIZ.COM.PT
É um jogo de perícia online. O utilizador chega à página de registo através de publicidade
online. Para proceder ao registo no quiz, o utilizador introduz o seu número de telefone móvel
num formulário. O utilizador recebe um SMS gratuito com o seu código PIN. Quando introduz
esse código PIN no website, confirma a participação e completa o processo de registo.
Posteriormente é enviado um novo SMS, incluindo uma password gerada aleatoriamente para
fazer novo login para o quiz semanal. Depois do registo o utilizador dispõe de 7 dias para
responder a 10 questões. Existem 9 questões no quiz que mudam a cada período de jogo. A
décima questão final é matemática. A questão é gerada aleatoriamente e consiste nos
números entre 12-19 e 21-29 e os quatro sinais básicos em operações matemáticas. A décima
pergunta é gerada aleatoriamente para possibilitar múltiplos registos. Todas as perguntas e
respostas estão sujeitas a registo cronometrado. O utilizador que for o mais rápido nas
respostas, calculado ao milésimo de segundo, respondendo ao maior número de questões
acertadamente, ganha o prémio. O utilizador recebe o prémio no final do tempo definido para
cada período de jogo.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62952
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo (quando existente): Sem contrato mínimo.
Periodicidade do envio de mensagens: 4 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: 1,05 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € (IVA incluído) por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra SAIR para o número curto do serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Ordanduu GmbH

Morada:

Oberliederbacher Weg 25, 65843 Sulzbach Ts.
Alemanha

Contactos:

Info@rei-quiz-.com.pt
707 78 4142
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO A PRESTAR
Envio de Horóscopos semanais, via SMS, para os clientes registados, por signo.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62952
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo (quando existente): Sem contrato mínimo
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: 1,05 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 2,10€ (IVA incluído)/semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra CANCELAR para o número curto de serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
CENTRO MARIA HELENA
Morada:

Av. Praia da Vitória, nº 43, 1º andar
1000-246 LISBOA

Contacto:

21 318 25 91
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Descrição dos Serviços a Prestar
MT50 Subscrição de Créditos
Na subscrição do Serviço o utilizador receberá créditos que poderão ser usados para efectuar
download de ringtones, vídeos, jogos e wallpaper em http://pt.mt50credits.com. Em cada
semana os créditos serão actualizados automaticamente e o utilizador receberá semanalmente
mensagens de valor acrescentado.
O Serviço de Subscrição Créditos MT50 é promovido na Internet com diversas campanhas. São
promovidas através de passatempos para se habilitarem a ganhar prémios. Os prémios
oferecidos são tipicamente iPhones, portáteis, vouchers e outro tipo de equipamentos
electrónicos.
Para subscrever o serviço é necessário completar os seguintes passos:
7. O utilizador clica num banner da internet e é encaminhado para a página da campanha;
8. O utilizador responde a um conjunto de questões ou joga um jogo;
9. O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe um
resumo dos termos e condições da subscrição e um link para a página com os termos e
condições completos);
10.O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de activação;
11.O utilizador insere o PIN na página da internet e confirma;
12.O utilizador fica subscrito no MT 50 Créditos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62959
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € (IVA incluído) por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador envia um SMS com a palavra SAIR para o número 62959
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobizet BVBA

Morada:

Postbus 3, 2328 Hoogstraten
Bélgica

Contacto:

mark.rademaker@sdp-int.com

6

Descrição dos Serviços a Prestar
Serviço de subscrição de conteúdos (jogos, toques, imagens) activado a partir da internet. A
pessoa introduz o n.º de telemóvel num site onde seja feita publicidade ao serviço e no qual
consta a informação e condições de prestação do serviço, recebendo de seguida uma
mensagem gratuita com um código pin e referência ao custo de serviço e forma de desactivar o
mesmo. De seguida a pessoa tem de responder com o PIN enviado, ficando desta forma
incluída na lista de subscritores. O serviço é válido até a pessoa cancelar o mesmo através do
envio gratuito de uma mensagem para o nº curto indicado com a palavra sair ou contacto
telefónico para a linha gratuita de apoio ao utilizador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62960
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem a receber: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € (IVA incluído) por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Para cancelar o contrato o utilizador tem de enviar a palavra sair para o n.º curto ou através
da linha de apoio ao utilizador
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobile Bridges Internacional Lda.

Morada:

Nieuwe Steen 2 E – F
P.O Box 568
1620 AN, Hoorn NH
Netherlands
+31 (0) 88 2200200
+31 (0) 229 584090

Contactos:
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Descrição dos Serviços a Prestar
Serviço de subscrição de conteúdos (jogos, toques, imagens) activado a partir da Internet. A
pessoa introduz o nº de telemóvel num site onde seja feita publicidade ao serviço e no qual
consta a informação e condições de prestação do serviço, recebendo de seguida uma
mensagem gratuita com um código pin e referência ao custo de serviço e forma de desactivar
o mesmo. De seguida a pessoa tem de responder com o PIN enviado, ficando desta forma
incluída na lista de subscritores. O serviço é válido até a pessoa cancelar o mesmo através do
envio gratuito de uma mensagem para o nº curto indicado com a palavra sair ou contacto
telefónico para a linha gratuita de apoio ao utilizador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62961
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Até final do passatempo (1 ano no máximo)
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: € 2,10 (com IVA)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 4,20 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Envio da palavra Sair através do número 62961 (mensagem on net) ou telefone para o nº
verde de apoio ao cliente.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Next Profit

Morada:

United Kingdom

Contacto(s):

dmitri@nextprofit.co.uk
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Descrição dos Serviços a Prestar
O Pacote Super Poderes (“SPP” – Super Power Package”) é uma assinatura semanal de € 2,10
para os utilizadores do Badoo que lhes possibilita desfrutar de funções e benefícios disponíveis
apenas para clientes Premium. A lista adicional de ferramentas inclui, mas não se limita a:
Customização do Perfil, Busca Avançada de Pessoas, Modo Invisível, ter acesso à lista de fans e
pesquisar os utilizadores novos e mais bem cotados. A pessoa subscreve o serviço Premium no
site do qual consta a informação e condições de prestação do serviço, recebendo de seguida
uma mensagem gratuita com um código pin e referência ao custo de serviço e forma de
desativar o mesmo. De seguida a pessoa tem de responder com o pin enviado, ficando desta
forma incluída na lista de subscritores. O serviço é válido até a pessoa cancelar o mesmo
através do envio gratuito de uma mensagem para o número curto indicado com a palavra sair
ou contacto telefónico para a linha gratuita de apoio ao utilizador.

Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62955
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 1 mensagem por semana
Preço de cada mensagem: € 2,10 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: € 2,10 por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Envio da palavra SAIR, para o número 62955.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Badoo Services Limited

Morada:

Naousis 1, 25 Karapatakis Building
P.C 6018 Larnaca
CHIPRE

Contacto:

707 304 095
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Descrição dos Serviços a Prestar

MYPengo / Game On
Com o MyPengo / Game On os utilizadores podem subscrever o serviço respondendo a um
conjunto de questões na página on line da campanha. Após conclusão do quiz e inserção do
número do número de telemóvel é enviado um SMS Gratuito com um código e as condições
gerais do serviço, este código terá de ser preenchido na página online da campanha, de forma
a confirmar e activar a subscrição. Os subscritores receberão perguntas semanalmente, via
SMS, de diversos temas para aumentar a sua pontuação.





Forma de Activação – O utilizador pode subscrever o GameOn na Internet através das
várias campanhas online, através de Web Opt-in
Jogo: Todas as segundas-feiras o utilizador recebe uma mensagem de informações sobre
o serviço e a primeira pergunta (ambas as mensagens são de valor acrescentado, 2.10€
por SMS). Se a resposta à primeira pergunta estiver correcta irá receber a segunda
pergunta, isso vai continuar até que o utilizador chegue à quinta e última questão desta
semana. Por cada resposta correcta receberão 5 pontos. Se o utilizador não responder à
pergunta, continuará a receber uma nova pergunta no início de cada nova ronda (às
segundas-feiras). As perguntas enviadas através de SMS depois da primeira pergunta não
têm qualquer custo para o utilizador, o SMS de resposta não é de valor acrescentado.
Selecção do Vencedor: Todas as semanas, o jogador com a maior pontuação receberá
uma mensagem gratuita com a informação de que é o vencedor da ronda e qualificou-se
para jogar no final do mês e habilitar-se a ganhar o prémio mensal.

Ronda Final: Todos os meses, são seleccionados os vencedores de cada semana e enviada uma
mensagem com uma pergunta final. Esta é uma pergunta de resposta aberta. O jogador que
responda correctamente no menor espaço de tempo ganha o prémio mensal. Após a ronda
final dá-se início na segunda-feira seguinte às novas rondas pertencentes ao mês seguinte a
todos os jogadores/utilizadores subscritos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62954
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € por semana
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Envio da palavra Sair para o número 62954.
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Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

2waytraffic Mobile Europe B.V.

Morada:

Middenweg 1, 1217 HS Hilversum
HOLANDA

Contactos:

pt@mypengo.com
707309555
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Descrição dos Serviços a Prestar
VivaQuiz
É um concurso de perguntas interactivo por SMS, no qual os subscritores recebem no seu
telemóvel perguntas de diferentes campos do conhecimento. Os subscritores competem uns
contra os outros. O objectivo é obter a pontuação mais alta de forma a ganhar um prémio. Os
subscritores podem escolher o seu prémio na página web durante a inscrição para participar
no concurso. Há grande variedade de prémios: IPAD, férias, coupons de lojas, TV’s LCD,
smartphones, etc..
Forma de proceder à subscrição:
1. O utilizador insere MSISDN na página da campanha/serviço;
2. O utilizador recebe uma mensagem grátis com o código PIN de activação;
3. O utilizador insere o PIN no website;
4. O Utilizador fica subscrito no serviço VivaQuiz.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62947
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Envio da palavra Sair para o número 62947.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

FotoChat SIA

Morada:

Bruniniekustreet 12-9
Riga
Lituânia LV-1001

Contacto:

707 304 077
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Descrição dos Serviços a Prestar
Serviço Trivicell
É um concurso de perguntas interactivo por SMS, no qual os subscritores recebem no seu
telemóvel perguntas de diferentes áreas do conhecimento. Os subscritores competem uns
contra os outros. O objectivo é obter a pontuação mais alta de forma a ganhar um prémio. Os
subscritores podem escolher o seu prémio na página Web durante a inscrição para participar
no concurso. Há grande variedade de prémios: IPAD, férias, cupons de lojas, TVs LCD,
Smartphones, etc.
Forma de proceder à subscrição:
1. O utilizador insere MSISDN na página da campanha/serviço;
2. O utilizador recebe uma mensagem grátis com o código PIN de activação;
3. O utilizador insere o PIN no website;
4. O Utilizador fica subscrito no serviço Trivicell.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62948
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
A. Envio da palavra Sair para o número 62948;
B. Contacto através do número 707 304 077.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

CellOn, Ltd

Morada:

Nahalat Ytzhak 38
Tel-Aviv 67442
ISRAEL

Contacto:

707 304 077
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Descrição dos Serviços a Prestar
Whixasms
1- Natureza do serviço: é um serviço de subscrição;
2- Forma de registo e mecânica do serviço: Os utilizadores podem subscrever o serviço
respondendo a um conjunto de questões na página online da campanha. Após a conclusão
do quiz e inserção do número de telemóvel é enviado um SMS gratuito com um código e as
condições gerais do serviço. Este código terá de ser preenchido na página online da
campanha, de forma a confirmar e a activar a subscrição. Os subscritores receberão
perguntas semanalmente, via SMS, de diversos temas para aumentar o seu conhecimento.
Além do jogo em si, os utilizadores habilitam-se a ganhar prémios;
3- Cancelamento do serviço: O utilizador envia um SMS MO standard com a palavra SAIR para
o 62970.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62970
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
A. Envio da palavra SAIR para o número 62970;
B. Enviar um mail para helpdesk@pt.whixasms, com a identificação do MSISDN;
C. Será criado para o feito um número 308800771 como alternativa para cancelamento
do serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

M-Valley B.V.

Morada:

Nieuwe markt 67 AB – 4706AK - Roosendaal
The Netherlands

Contacto:

I.W. van Os
308800771
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Descrição dos Serviços a Prestar
Do or Dare
1- Natureza do serviço: é um serviço de subscrição;
2- Forma de registo e mecânica do serviço: Os participantes têm a oportunidade de ganhar
vários prémios participando num quiz com diversas perguntas. Este quis testa o grau de
conhecimento dos participantes. Acertando nas questões colocadas o participante acumula
pontos. Os jogadores que conseguirem mais pontos jogarão uma ronda final. Cada quis tem
uma duração definida para cada prémio a atribuir. O prémio é atribuído ao jogador que
conseguir a melhor pontuação. Todos os meses é atribuído um novo prémio.
3- Cancelamento do serviço: O utilizador envia um SMS MO standard com a palavra SAIR para
o 62970.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62970
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagens: 2 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 2,10 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,20 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
D. Envio da palavra SAIR para o número 62970;
E. Enviar um mail para pt.support@do-or-dare.com, com a identificação do MSISDN;
F. Será criado para o feito um número 308800771 como alternativa para cancelamento
do serviço.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

WWME-CO Ltd

Morada:

372 ld Street, EC1V 9AU London
United Kingdom

Contacto:

Hamish Payet
308800771
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Descrição dos Serviços a Prestar
MT50 MOBILE FUN
Na subscrição do serviço o utilizador receberá créditos que poderão ser usados para efectuar o
download de ringtones, vídeos, jogos e wallpaper em http://pt.mt50credits.com. Em cada
semana os créditos serão actualizados automaticamente e o utilizador receberá semanalmente
mensagens de valor acrescentado.
O serviço de subscrição MT50 Mobile Fun é promovido na Internet com diversas campanhas,
as quais são promovidas através de passatempos para se habilitarem a ganhar prémios. Os
prémios oferecidos são tipicamente telemóveis, portáteis, vouchers e outro tipo de
equipamentos electrónicos. Para subscrever os serviços é necessário efectuar os seguintes
passos:
1. O utilizador clica num banner da Internet e é encaminhado para a página da campanha;
2. O utilizador responde a um conjunto de questões ou joga um jogo;´
3. O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe um
resumo dos termos e condições da subscrição e um link para a página com os termos e
condições completos);
4. O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de activação;
5. O utilizador insere o PIN na página da Internet e confirma;
6. O utilizador fica subscrito no MT50 Mobile Fun.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62939
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: 1 semana
Periodicidade do envio de mensagens: Máximo de 8 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 0,52 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,16 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador deve enviar uma mensagem com a palavra SAIR para o número 62939.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SD&P Mobile B.V.

Morada:

Halstraat 31B, 4811 HV Breda
HOLANDA

Contactos:

707 309 333/pt@mt50sys.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
MT50 Yamtalk
Na subscrição do serviço o utilizador receberá créditos que poderão ser usados para efectuar o
download de ringtones, vídeos, jogos e wallpaper em http://pt.mt50credits.com. Em cada
semana os créditos serão actualizados automaticamente e o utilizador receberá semanalmente
mensagens de valor acrescentado.
O serviço de subscrição MT50 Yamtalk é promovido na Internet com diversas campanhas, as
quais são promovidas através de passatempos para se habilitarem a ganhar prémios. Os
prémios oferecidos são tipicamente telemóveis, portáteis, vouchers e outro tipo de
equipamentos electrónicos. Para subscrever os serviços é necessário efectuar os seguintes
passos:
1. O utilizador clica num banner da Internet e é encaminhado para a página da campanha;
2. O utilizador responde a um conjunto de questões ou joga um jogo;´
3. O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe um
resumo dos termos e condições da subscrição e um link para a página com os termos e
condições completos);
4. O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de activação;
5. O utilizador insere o PIN na página da Internet e confirma;
6. O utilizador fica subscrito no MT50 Yamtalk.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62939
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: 1 semana
Periodicidade do envio de mensagens: Máximo de 8 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 0,52 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,16 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador deve enviar uma mensagem com a palavra SAIR para o número 62939.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SD&P Mobile B.V.

Morada:

Halstraat 31B, 4811 HV Breda
HOLANDA

Contactos:

707 309 333/pt@mt50sys.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
MT50 Subscrição de Créditos
Na subscrição do serviço o utilizador receberá créditos que poderão ser usados para efectuar o
download de ringtones, vídeos, jogos e wallpaper em http://pt.mt50credits.com. Em cada
semana os créditos serão actualizados automaticamente e o utilizador receberá semanalmente
mensagens de valor acrescentado.
O serviço de subscrição MT50 Subscrição de Créditos é promovido na Internet com diversas
campanhas, as quais são promovidas através de passatempos para se habilitarem a ganhar
prémios. Os prémios oferecidos são tipicamente telemóveis, portáteis, vouchers e outro tipo
de equipamentos electrónicos. Para subscrever os serviços é necessário efectuar os seguintes
passos:
1. O utilizador clica num banner da Internet e é encaminhado para a página da campanha;
2. O utilizador responde a um conjunto de questões ou joga um jogo;´
3. O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe um
resumo dos termos e condições da subscrição e um link para a página com os termos e
condições completos);
4. O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de activação;
5. O utilizador insere o PIN na página da Internet e confirma;
6. O utilizador fica subscrito no MT50 Subscrição de Créditos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62939
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: 1 semana
Periodicidade do envio de mensagens: Máximo de 8 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 0,52 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,16 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador deve enviar uma mensagem com a palavra SAIR para o número 62939.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SD&P Mobile B.V.

Morada:

Halstraat 31B, 4811 HV Breda
HOLANDA

Contactos:

707 309 333/pt@mt50sys.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
24 Mobee - MT Subscrição
Na subscrição do serviço o utilizador receberá créditos que poderão ser usados para efectuar o
download de ringtones, vídeos, jogos e wallpaper em http://en.24mobee.com. Em cada
semana os créditos serão actualizados automaticamente e o utilizador receberá semanalmente
mensagens de valor acrescentado. O serviço de subscrição 24 Mobee é promovido na Internet
com diversas campanhas, as quais são promovidas através de passatempos para se habilitarem
a ganhar prémios. Os prémios oferecidos são tipicamente telemóveis, portáteis, vouchers e
outro tipo de equipamentos electrónicos. Para subscrever os serviços é necessário efectuar os
seguintes passos:
1. O utilizador clica num banner da Internet e é encaminhado para a página da campanha;
2. O utilizador responde a um conjunto de questões ou joga um jogo;´
3. O utilizador insere o número de telemóvel e clica em continuar (nesta página existe um
resumo dos termos e condições da subscrição e um link para a página com os termos e
condições completos);
4. O utilizador recebe uma mensagem gratuita com o PIN de activação;
5. O utilizador insere o PIN na página da Internet e confirma;
6. O utilizador fica subscrito no 24 Mobee.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62939
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: 1 semana
Periodicidade do envio de mensagens: Máximo de 8 mensagens por semana
Preço de cada mensagem: 0,52 € (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: 4,16 € semanais (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador deve enviar uma mensagem com a palavra SAIR para o número 62939.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobeetech B.V.

Morada:

Schiphol Boulevard 127-A3, 118 BG Schipol
Amsterdão
HOLANDA

Contacto:

707 309 677
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Descrição dos Serviços a Prestar
Pedidos de informação/conteúdos baseados em SMS de valor acrescentado – ex. pedido de
cotações de viaturas, farmácias de serviço, chegadas de voos, gestão de filas de espera, chaves
de activação de serviços e conteúdos sujeitos a micro - pagamentos na internet.
Forma de funcionamento:
1.
2.
3.
4.

O utilizador envia uma mensagem com custo standart (custo do operador/tarifário);
O utilizador recebe um SMS gratuito (informando do custo do serviço e do nº de apoio);
O utilizador envia a confirmação do serviço;
O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com conteúdo contratado.

No caso de se tratar um passatempo, votação/quiz/treasure:
1. O utilizador envia uma mensagem com custo standard (custo do operador/tarifário);
2. O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com a resposta (premiado ou não).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68960
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Operação de compra de serviço – o utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de
permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Vários serviços relacionados (loja do cidadão, Motorpress, entidades
bancárias, agências noticiosas)
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Descrição dos Serviços a Prestar
Pedidos de informação/conteúdos baseados em SMS de valor acrescentado – ex. pedido de
cotações de viaturas, farmácias de serviço, chegadas de voos, gestão de filas de espera, chaves
de activação de serviços e conteúdos sujeitos a micro - pagamentos na internet.
Forma de funcionamento:
1.
2.
3.
4.

O utilizador envia uma mensagem com custo standart (custo do operador/tarifário);
O utilizador recebe um SMS gratuito (informando do custo do serviço e do nº de apoio);
O utilizador envia a confirmação do serviço;
O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com conteúdo contratado.

No caso de se tratar um passatempo, votação/quizz/treasure:
1. O utilizador envia uma mensagem com custo standard (custo do operador/tarifário);
2. O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com a resposta (premiado ou não).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68960
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Operação de compra de serviço – o utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de
permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Vários serviços relacionados (loja do cidadão, Motorpress, entidades
bancárias, agências noticiosas)
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Descrição dos Serviços a Prestar
Pedidos de informação/conteúdos baseados em SMS de valor acrescentado – ex. pedido de
cotações de viaturas, farmácias de serviço, chegadas de voos, gestão de filas de espera, chaves
de ativação de serviços e conteúdos sujeitos a micropagamentos na internet.
Forma de funcionamento:
1.
2.
3.
4.

O utilizador envia uma mensagem com custo standart (custo do operador/tarifário);
O utilizador recebe um SMS gratuito (informando do custo do serviço e do nº de apoio);
O utilizador envia a confirmação do serviço;
O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com conteúdo contratado.

No caso de se tratar um passatempo, votação/quiz/treasure:
1. O utilizador envia uma mensagem com custo standard (custo do operador/tarifário);
2. O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com a resposta (premiado ou não).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68960
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 4,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Operação de compra de serviço – o utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de
permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Vários serviços relacionados (loja do cidadão, Motorpress, entidades
bancárias, agências noticiosas)

22

Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo)
No envio de mensagens (MT’s) é utilizado para prestação de informação sem custo para o
utilizador pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas sem custo para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a
utilização de ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS,
CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68630
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 0,35 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 0,35 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.
Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nomes:







Ministério Educação
Imaginação Fértil - Agência Marketing da Milupa
Italco - Grupo Regojo
Sata Air Açores
Banco Finantia
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Descrição dos Serviços a Prestar
Pedidos de conteúdos baseados em SMS de valor acrescentado.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem com custo standard (custo do operador / tarifário) 68631;
2- O utilizador recebe um SMS gratuito (informando do custo do serviço e do nº de apoio) –
68631;
3- O utilizador envia a confirmação do serviço – 68631;
4- O utilizador recebe um SMS de valor acrescentado com o conteúdo contratado – 68631.
Este número ainda não está activo junto dos operadores por motivos de inexistência de
número de clientes que o justifiquem.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68631
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,35 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Vários serviços relacionados (loja do cidadão, motorpress, entidades
bancárias, agências noticiosas)
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, C.M. CASCAIS, C.M.
OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68632
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 0,738 (IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 0,60 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.

Identificação dos Fornecedores dos Conteúdos
Caixa Leasing e Factoring - Grupo Caixa Geral de Depósitos;
Nome:
Cervag;
Cofina Media;
Digital Minds - Agência de mar.
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Descrição dos Serviços a Prestar
Todas as funcionalidades a implementar neste número são baseados no envio de um SMS pelo
utilizador, pago por este (micropagamento). Por cada SMS enviado pelo utilizador, o serviço
poderá enviar um ou mais SMSs de resposta, gratuitos para o utilizador. A resposta pode ser
opcional, pode ser dada no momento, ou pode divergir no tempo, consoante a funcionalidade
em causa. O serviço poderá ainda consistir apenas no envio de um SMS gratuito para o
utilizador, promocional ou para despoletar uma resposta para o número curto 68633 (resposta
esta que será paga pelo utilizador).
Exemplo das funcionalidades a implementar (esta lista poderá ser não exaustiva):
+ Informações de chegada/partida de voos
Fornece informações acerca de chegadas ou partidas de voo. Utilizador envia o número do voo
via SMS, o portal de gestão valida a entrada e pedidos de informação de voo e retorna a
informação do voo.
+) Informação do saldo de milhas do Passageiro Frequente
O passageiro envia o seu número de passageiro frequente e informações para autenticação
(PIN), através de SMS. O resultado da consulta é enviado de volta para o telemóvel do
passageiro através de SMS.
+) Notificação de evento de irregularidades com voos
Permite a notificação dos passageiros sobre os eventos de irregularidades com vôos (mudança
de porta de embarque, cancelamento de voo, atraso de voo, etc.) Uma notificação do evento é
enviada para o telemóvel do passageiro com a respetiva informação.
+) Notificação de Check-in
Permite a notificação de passageiros que o check-in para um voo reservado está aberta. Uma
mensagem de aviso é enviado para o telemóvel do passageiro com texto personalizado e um
link para o site móvel.
+) Mobile Boarding Pass
Após a conclusão bem sucedida do check –in na Internet ou via telemóvel, será fornecido aos
passageiros uma mensagem de texto SMS que inclui um link que aponta para uma página WAP
com um cartão de embarque para ser mostrado no telemóvel.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68633
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,80 (IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de permanência.
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Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Mobile Messaging Solutions (mms) GmbH

Morada:

Wiedner Hauptstrasse 135
1050 Vienna
Austria

Contactos:

Gerald Fischer
Division Director Commercial Solutions: gfischer@mms.ag
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS, CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68634
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 1,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 1,00 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.

Identificação dos Fornecedores dos Conteúdos
Nome:

Italco - Grupo Regojo
Motorpress
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Descrição Detalhada do Serviço a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos/micropagamentos ou outros
serviços que tal como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS.
Nunca existem custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1 – O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2 – O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador.
Nos serviços de envio de mensagens informativas – sem custo para o utilizador (MT’s) – e que
não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de ID SENDER do originador.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68635
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 1,00 € (IVA incluído)

Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Go4mobility

Morada:

Rua Fradesso da Silveira, 8 -2ºA
1300-609 LISBOA

Contactos:

clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68636
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 2,10€ (IVA incluído)

Identificação dos Fornecedores dos Conteúdos
Nome:

Go4mobility

Morada:

Rua Fradesso da Silveira, nº 8 – 2ºA
1300-609 LISBOA

Contactos:

clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Micropagamento de serviços e passatempos
Cada mensagem enviada para este número tem o custo de 3€. As mensagens enviadas deste
número para o utilizador são gratuitas para o utilizador. A resposta não é obrigatória.
Podem ser enviadas uma ou mais mensagens gratuitas para utilizadores para desencadear a
sua resposta.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68637
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: 3,00 € (com IVA incluído)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga quando utiliza. Não tem contrato de permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Go4mobility

Morada:

Av. Conde de Valbom nº 30 – 3º piso
1050-068 LISBOA

Contactos:

clientes@go4mobility.com
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este serviço é utilizado para votações e concursos/passatempos ou outros serviços que tal
como estes não consistam no envio de um conteúdo na resposta ao SMS. Nunca existem
custos associados para o utilizador na resposta.
Forma de funcionamento:
1- O utilizador envia uma mensagem de valor acrescentado;
2- O utilizador recebe um SMS sem qualquer custo com a resposta do serviço (optativo).
No envio de mensagens é utilizado para prestação de informação sem custo para o utilizador
pelas entidades identificadas. Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo
para o utilizador (MT’s) - e que não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de
ID SENDER do originador (Ex. Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS, CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68638
Serviço prestado de forma não continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Preço total de cada mensagem enviada: € 4,00 (com IVA)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas € 4,00 quando envia um SMS. Não tem contrato de permanência.

Identificação dos Fornecedores do Conteúdo
Nome:

Superdente - Clínicas Dentárias
Motorpress
Manheim - Leilões automóveis
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Descrição dos Serviços a Prestar
Este número curto é utilizado para activação (Opt-in) de serviços que impliquem a entrega de
conteúdos de valor acrescentado de forma não recorrente (MT Premium).
Forma de funcionamento:
1234-

O utilizador pretende activar o serviço (68639);
O utilizador recebe informação com condições e custo do serviço (MT 68639);
O utilizador responde (reply) para confirmar (MO68639);
O utilizador recebe informação com conteúdo (MT 68639).

Nos serviços de envio de mensagens informativas - sem custo para o utilizador (MT’s) - e que
não tenham sido invocadas por MO SVA, prevê a utilização de ID SENDER do originador (Ex.
Banco BIG, Min. Educação, SOFINLOC, CM CASCAIS, CM OEIRAS).
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68639
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: Preço de um SMS normal (tarifário do operador)
Forma de proceder à rescisão do contrato:
O utilizador paga apenas quando utiliza. Não tem contrato de permanência.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

Vários serviços relacionados (Loja do Cidadão, Motorpress, entidades bancárias,
agências noticiosas)
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