
Ofertas exclusivas de parceria

Desconto de €175 
na aquisição do equipamento 

+ 
6 meses grátis do serviço 
após o 6º mês passa para €7,5/mês  

€74,99
€249,99

O serviço MEO Smart Home não tem fidelização.



O QUE É O MEO SMARTHOME?

▪ O Smarthome é um sistema de alarme multirrisco, domótica e videovigilância, que permite ao utilizador 
receber notificações através de SMS e emails, sobre a ocorrência de eventos relacionados com os vários detetores, 
controlar e monitorizar a casa remotamente, através do smartphone, PC ou tablet.  

▪ Permite: 
• Detetar incidentes (intrusão, fumo, fugas de água) 
• Automatizar tomadas e lâmpadas elétricas 
• Medir o consumo energético 
• Medir e regular a temperatura e humidade do ambiente 

▪ Possibilita ainda: 
• Ativar e desativar à distância, a monitorização de incidentes e a notificação de alertas; 
• Aceder em tempo real à(s) câmara(s) de vídeo MEO Smart Home, a partir do smartphone, PC ou tablet; 
• Efetuar gravações de vídeo, a partir da(s) câmara(s) MEO Smart Home; 
• Visualizar as gravações efetuadas com a(s) câmara(s) MEO Smart Home, durante 30 dias, a contar da data de 

gravação; 
• Selecionar os destinatários dos alertas, configurando 2 números de telemóvel e 2 endereços de email; 
• Beneficiar de suporte técnico gratuito 24/24h através do 808 200 010.



COMO É COMPOSTO O MEO SMARTHOME?

O pacote base é constituído por : 
• 1 Central 
• 1 Câmara de video 
• 1 Detetor de fumo 
• 1 Sirene interna 
• 1 Sensor de abertura de porta ou janela 
• 1 Telecomando 
• 1 placa dissuasora para o exterior 
• 2 autocolantes dissuasores para janelas

Posso adquirir mais acessórios? 
Sim, o MEO Smart Home é um sistema modular que permite acrescentar outros acessórios de 
segurança, domótica e energia, facilmente adquiridos nas lojas MEO.  

Acessórios de Segurança: Câmaras de videovigilância, Detetores de fuga de água, Sensores de 
movimento, Sensores de abertura de porta/janela, sirenes interiores e exteriores, Detetores 
de fumo, Telecomandos , Painel de controlo (3 códigos de acesso diferentes). 
         
Acessórios de Automação/Energia : Lâmpadas e tomadas inteligentes, Interruptores sem fios, 
Termómetro/higrómetro , Sensores de consumo energético.



AS VANTAGENS DO MEO SMARTHOME

SEGURO

acesso a gravações e dados 
apenas pelos utilizadores 
autorizados

ILIMITADO/ SEM 
SURPRESAS

PRONTO A USAR AJUDAAUTO-INSTALÁVEL

acesso e alertas ilimitados 24x7 
por SMS, chamada e e-mail; 
tráfego de dados incluído (rede 
móvel e rede fixa)

Pegar e levar, sem 
deslocações, 
orçamentos nem 
complicações

fácil de instalar com 
instruções passo a passo

Serviço de instalação 
profissional disponível 
(serviço opcional pago)

possibilidade de adicionar 
acessórios compatíveis em 
qualquer altura, nas lojas 
MEO

baixo valor mensal com 
tudo incluído

alerta de necessidade de 
substituição de pilhas

suporte  técnico permanente  
gratuito  808 200 010

ESCALÁVEL ECONÓMICO

SUPORTE 24X7

FIÁVEL

NÃO INTRUSIVO

instalação sem fios ou 
furos



COMPARATIVO CONCORRÊNCIA

SECURITAS DIRECT PROSSEGUR MEO SMART HOME

Obrigatoriedade  de deslocação de técnico 
para orçamentação

Auto instalação

Custo dos equipamentos ≈ 700 € ≈ 700 € 74,99€

Mensalidade 30-35€ 30-35€ 7,5€

Modularidade do sistema

Programação de cenários

App  no telemóvel para gestão do sistema 

Sirene independente



EXEMPLOS DE UTILIDADE PRÁTICA  
DO MEO SMARTHOME

• Câmaras de vídeo permitem visualizar em direto e em tempo real o que se passa em casa, com os 
filhos e  baby-sitters.

• Câmaras de vídeo permitem visualizar em direto e em tempo real o que se passa em casa com 
idosos.

• Sensor de movimento - Ausência de movimento em determinadas divisões podem ser indicador de 
problemas (nomeadamente de saúde, tomada de remédios, refeições etc.)

• Painel de controlo – permite ter 3 acessos diferenciados com códigos distintos

• Painel de controlo - permite acionar manualmente um alarme silencioso por exemplo em caso de 
intrusão

CONTROLO 
PARENTAL

CONTROLO 
IDOSOS

CONTROLO 
ACESSOS

BOTÃO 
PÂNICO



• Interrutor sem fios e Programação Horária permitem ligar e desligar as luzes a determinadas 
horas e em diferentes dias quando está de férias longe de sua casa.

• Tomadas inteligentes e Programação Horária permitem por exemplo ligar o aquecimento  nos 
dias frios antes de chegar a casa para estar quentinha quando chegar ou ligar uma ventoinha 
nos dias quentes.

• Medidor de temperatura e Humidade e Programação Horária e Tomadas inteligentes, permitem 
por exemplo desencadear alertas sempre que a temperatura ou humidade passem 
determinados limiares ligando ou deligando alguns equipamentos  elétricos.

SIMULAÇÃO 
PRESENÇA

CONFORTO

CONTROLO 
TEMPERATUR
A E HUMIDADE

• Telecomando permite acionar manualmente um alarme sonoroALARME 
MANUAL

EXEMPLOS DE UTILIDADE PRÁTICA  
DO MEO SMARTHOME



SERVIÇOS  INCLUÍDOS NA MENSALIDADE BASE

TRÁFEGO DE DADOS 

▪ Tráfego ilimitado de dados fixos 

▪ Tráfego ilimitado de dados móveis para 
função de backup (requer compra de PEN 
4G Smart Home) 

▪ Tráfego de dados móveis gratuitos no 
acesso à aplicação (na rede MEO Móvel) 

CUSTOMER SUPPPORT 

▪ Linha de suporte técnico 24x7 dedicado 
 (T: 808 200 010; custo de chamada local) 

▪ Suporte comercial via 16200 

FÁCIL E INTUITIVO 
▪ Acompanhamento passo a passo da 

instalação e configuração dos equipamentos 

▪ Gestão de alertas e de equipamentos 

▪ Configuração de automatismos e 
funcionalidades

APLICAÇÃO MÓVEL E PORTAL WEB CONTROLO REMOTO 

▪ Controlo remoto em tempo real a partir 
do smartphone, tablet ou  PC 

▪ Acesso a vídeo em direto 

▪ Gravação contínua de vídeo até 24h 

ALERTAS E NOTIFICAÇÕES 

▪ Alertas ilimitados 24hx7d por chamada, 
SMS e por e-mail 

▪ Notificações para substituição de pilhas 

▪ Alarmes sonoros da sirene e detetor de 
fumo 

HISTÓRICO DE EVENTOS 

▪ Armazenamento até 30 dias de gravações 
de vídeo 

▪ Histórico de incidentes e de medições



EQUIPAMENTOS INCLUÍDOS NO PACOTE BASE

Sensor de abertura 
de portas e janelas

TelecomandoDetetor de 
fumo

Sirene interiorCentral de 
Controlo

Câmara de 
Vídeo

▪visualização remota 
em tempo real 

▪gravações 
automáticas 

▪resolução vídeo HD 
ready (1280x720 
píxeis) 

▪detetor de 
movimento incluído 
(100º abertura) 

▪visão noturna por 
infravermelhos 

▪microfone e 
altifalante integrados  

▪reprodução remota de 
mensagens

▪controlo central por 
rádio dos diversos 
equipamentos 

▪autonomia até 48h 
sem eletricidade 
(bateria incluída) 

▪ ligação ao router de 
internet fixa 

▪alojamento e 
alimentação de pen 
4G

▪alerta emitido 
instantaneamente 
em caso de 
deteção de 
abertura 

▪alerta de auto-
proteção em caso 
de tentativa de 
abertura ou 
vandalismo 

▪alerta em caso de 
bateria 
descarregada 

▪ sem fios e de fácil 
instalação

▪alarme sonoro (100 
dB de potência) 

▪reprodução de 
mensagens 
definidas à 
distância 

▪alerta de auto-
proteção em caso 
de tentativa de 
abertura ou 
vandalismo 

▪alerta em caso de 
bateria 
descarregada 

▪sem fios e de fácil 
instalação

▪alarme sonoro (85 
dB de potência) 

▪detetor ótico de 
elevada 
sensibilidade 

▪alarme autónomo 
do sistema central 

▪botão de teste 

▪alerta em caso de 
bateria 
descarregada 

▪ sem fios e de fácil 
instalação

▪4 botões: 

–ativar alarme 

–ativar deteção 
personalizada 

–desativar alarme 

–botão de pânico 
(ativação manual 
do alarme) 

▪confirmação 
luminosa de 
utilização por LED 

▪alerta de bateria 
descarregada

▪elementos gráficos 
dissuasores da 
intrusão 

▪placa em PVC para 
colocação exterior 
(portas ou paredes) 

▪2 autocolantes para 
aplicação em 
janelas 

▪“instalações 
protegidas com 
MEO Smart Home”

Placa exterior e 
autocolantes

Nota: Equipamentos não à escala



EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Painel de 
controlo

▪ativa e desativa o 
sistema MEO Smart 
Home através de 
códigos secretos 
personalizáveis  

▪ativação manual da 
sirene (através de 
código específico) 

▪sem fios e de fácil 
instalação 

▪bloqueio automático 
ao fim de 3 
tentativas falhadas 

▪confirmação de 
utilização por LED  

▪alerta para 
substituição de pilha

Sensor de 
movimento

▪deteta movimentos 
por infravermelhos, 
tanto de dia como 
de noite 

▪compacto e de fácil 
instalação, sem fios 
e sem furos 

▪alarme de auto-
proteção em caso de 
tentativa de 
abertura ou 
vandalismo do sensor 

▪alerta para 
substituição de 
pilhas

▪alarme sonoro 
potente (110 dB de 
potência) e luminoso 
para maior efeito 
dissuasor 

▪bateria de longa 
duração recarregável 
por energia solar 

▪alerta de auto-
proteção em caso de 
tentativa de abertura 
ou vandalismo 

▪sem fios e de fácil 
instalação 

▪alerta em caso de 
bateria descarregada

Sirene 
exterior

▪ certificada para 
conectividade da 
Central MEO Smart 
Home através da 
Internet Móvel MEO 

▪ tarifário de Internet 
Móvel sem custos 

▪ ideal para situações 
de falha da 
eletricidade ou da 
internet fixa 

▪ instalação fácil no 
interior da Central 
MEO Smart Home

PEN 4G 
Huawei E3372

Detetor de 
fugas de água

▪deteta a presença 
anormal de água e 
alerta de imediato 

▪ sem fios e de fácil 
instalação em 
qualquer lugar 

▪alarme de auto-
proteção em caso de 
tentativa de 
abertura ou 
vandalismo do sensor 

▪alerta para 
substituição de pilha

Nota: Equipamentos não à escala



EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Interruptor 
sem fios

Medidor de humidade 
e temperatura

Tomada 
inteligente

Lâmpada 
inteligente

▪ lâmpada LED 
programável e 
controlada 
remotamente 
através da aplicação 
MEO Smart Home 

▪6W / 370 lumen 

▪ instala-se como uma 
lâmpada normal 

▪baixo consumo de 
energia

▪programável e 
controlada 
remotamente 
através da aplicação 
MEO Smart Home 

▪permite o controlo à 
distância de 
equipamentos 
elétricos 

▪potência máxima de 
3000 W 

▪ instalação fácil 
numa tomada 
elétrica normal 

▪ indicador luminoso 
de utilização

▪comanda tomadas e 
lâmpadas 
compatíveis 

▪ instalação fácil, em 
qualquer lugar, sem 
fios e sem furos 

▪design elegante e 
acabamento soft 
touch

▪mede e regista a 
temperatura e a 
humidade do local 

▪alerta em caso de 
variação anormal da 
temperatura ou 
humidade 

▪fácil instalação em 
qualquer lugar, sem 
fios e sem furos 

▪representação de 
gráficos de 
temperatura e 
humidade ao longo 
do tempo 

▪alerta para 
substituição de pilha 

Nota: Equipamentos não à escala



As melhores ofertas 
Para os seus Clientes


