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 - 14/2009 - SVA
Denominação social
SIC – SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.
Morada da Sede
Estrada da Outurela 119
2794 – 052 CARNAXIDE
Nº de Pessoa Colectiva
501 940 626
Telefone
808 202 822

Conservatória do Registo
Comercial
Cascais

Fax

Número da
Matrícula
501 940 626

E-Mail

Sítio de Internet

atendimento@sic.pt

www.sic.pt

Prestador(es) de Serviço(s) de Suporte
 TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
 VODAFONE PORTUGAL, S.A.
 SONAECOM - Serviços de Comunicações, S.A. (OPTIMUS)
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE NOTÍCIAS
Envio até 3 SMS por dia com notícias importantes da actualidade.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 3 mensagens por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,90 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR ALERTA para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação
do serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de
onde recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE ANEDOTAS
Envio até 1 SMS por dia com anedotas.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR RIR para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:
SIC
Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE NOTÍCIAS DE CULTURA
Envio até 1 SMS por dia com informação sobre notícias de cultura.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR CULTURA para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE MÚSICA
Envio até 1 SMS por dia com notícias de música sobre o mundo da música espectáculos, etc.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR MUSICA para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de
onde recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE HORÓSCOPO
Envio até 1 SMS por dia com o horóscopo do signo indicado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR HOROSCOPO para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE HORÓSCOPO DA REVISTA ACTIVA

Envio até 1 SMS por dia com o horóscopo indicado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR HÁ (seguido de signo) para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE HORÓSCOPO DE REVISTA CARAS
Envio um 1 SMS por dia com horóscopo do signo indicado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR M (seguido do signo) para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE HORÓSCOPO DA REVISTA TVMais
Envio até 1 SMS por dia com o horóscopo do signo indicado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR HT (seguindo do signo) para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822

9

Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE HOROSCOPO DA REVISTA COSMOPOLITAN
Envio 1 SMS por dia com o horóscopo do signo indicado.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR HC (seguindo de signo) para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DA REVISTA ACTIVA
Envio até 1 SMS por dia útil com frases inspiradoras sobre os seguintes temas: dica de beleza,
truques de moda, saúde, sugestões para triunfar no amor e no trabalho.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR ACTIVA para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DA REVISTA CARAS
Envio de 3 a 5 mensagens por semana com informação sobre os famosos.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR ACTIVA para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE REVISTA CARAS
Envio até 1 SMS por dia com anedotas.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de 0,30 € por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR CARAS para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DE REVISTA BLITZ
Envio até 1 SMS por dia com novidades de última hora sobre música.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR BLITZ para o número 62969; ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO ALERTAS DA REVISTA COSMOPOLITAN
Envio até 1 SMS por dia útil com frases inspiradoras sobre os seguintes temas: dica de beleza,
truques de moda, saúde, sugestões para triunfar no amor e no trabalho.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 62969
Serviço prestado de forma continuada
Período contratual mínimo: Inexistente
Periodicidade do envio de mensagem: Até 1 mensagem por dia
Preço de cada mensagem a receber: € 0,30 (IVA incluído)
Preço a pagar periodicamente pelo utilizador: Máximo de € 0,30 por dia
Forma de proceder à rescisão do contrato:
Pode cancelar a prestação continuada ou periódica dos nossos serviços, através do:
a) Envio de um SMS com a palavra SAIR COSMO para o número 3369 (ou indicativo que vier
a ser atribuído); ou
b) Contacto telefónico para o número 808 202 822;
c) Envio de um e-mail para o endereço atendimento@sic.pt, solicitando a desactivação do
serviço, indicando os seguintes dados: nº telefone, serviço subscrito, indicativo de onde
recebe SMS.
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO CHAT TELETEXTO
Envio de mensagens para salas de conversação no chat do teletexto da SIC.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68322
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,242 (IVA incluído) por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO CHAT TELETEXTO
Envio de mensagens para salas de conversação premium no chat do teletexto da SIC.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68323
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,363 (IVA incluído) por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO DE MENSAGENS PARA VOTAÇÕES, PASSATEMPOS, CONCURSOS, INSCRIÇÕES
EM PROGRAMAS, PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS, ESTUDOS DE OPINIÃO EM
PROGRAMAS
Indicativo que permite aos espectadores/leitores inscreverem-se em programas, enviarem
mensagens para os programas/revistas, participarem em passatempos, concursos e estudos de
opinião, inserção de anúncios classificados e votações promovidas nos diversos meios de
comunicação do grupo Impresa.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número Atribuído para a Prestação do Serviço: 68320
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,726 (IVA incluído) por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO DE MENSAGENS PARA VOTAÇÕES, PASSATEMPOS, CONCURSOS, INSCRIÇÕES EM
PROGRAMAS, PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS, ESTUDOS OPINIÃO EM PROGRAMAS
Indicativo que permite aos espectadores/leitores inscreverem-se em programas, enviarem
mensagens para os programas/revistas, participarem em passatempos, concursos e estudos de
opinião, inserção de anúncios classificados e votações promovidas nos diversos meios de
comunicação do grupo Impresa.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68326
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 0,60 (IVA incluído) por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO DE MENSAGENS PARA VOTAÇÕES, PASSATEMPOS, CONCURSOS, INSCRIÇÕES EM
PROGRAMAS, PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS, ESTUDOS OPINIÃO EM PROGRAMAS
Indicativo que permite aos espectadores/leitores inscreverem-se em programas, enviarem
mensagens para os programas/revistas, participarem em passatempos, concursos e estudos de
opinião, inserção de anúncios classificados e votações promovidas nos diversos meios de
comunicação do grupo Impresa.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68327
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 1 (IVA incluído) por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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Descrição dos Serviços a Prestar
SERVIÇO DE MENSAGENS PARA VOTAÇÕES, PASSATEMPOS, CONCURSOS, INSCRIÇÕES EM
PROGRAMAS, PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS, ESTUDOS OPINIÃO EM PROGRAMAS
Indicativo que permite aos espectadores/leitores inscreverem-se em programas, enviarem
mensagens para os programas/revistas, participarem em passatempos, concursos e estudos de
opinião, inserção de anúncios classificados e votações promovidas nos diversos meios de
comunicação do grupo Impresa.
Condições Gerais de Prestação do Serviço
Número atribuído para a prestação do serviço: 68328
Serviço prestado de forma não continuada
Preço total do serviço: € 2 por mensagem enviada
Identificação do Fornecedor do Conteúdo
Nome:

SIC

Morada:

Estrada da Outurela 119
2794 – 052 Carnaxide

Contacto:

808 202 822
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