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Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho de 
Administraqio 
PT Comunicaq6es, SA 
Rua Andrade Corvo, 6 
1050-009 Lisboa 

Registado ClAviso de Recep~20 

SI referencia SI comunica@o Nl  referencia Data 

19926142 2008-04-01 ANACOM-S1725612008 1 5 -36- 2003 

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento da PT Comunica~6es, S.A., no 
Smbito da Portaria n.O 207-N2008, de 25 de Fevereiro, e Declara~iio de 
Rectifica~iio n.O 8-N2008, de 26 de Fevereiro 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da PT Comunicaq6es, S.A., de 1 de Abril 
de 2008, com a referencia 19926142, no 5mbito do disposto no art.O 6.O do 
Regulamento do concurso pirblico para a atribuiqgo de direitos de utilizaqio de 
frequencias de 5mbito nacional e parcial para o serviqo de radiodifus50 televisiva 
digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqio, aprovado pela 
Portaria n.O 207-Al2008, de 25 de Fevereiro, e Declaraqio de Rectificaqio n.O 8- 
Al2008, de 26 de Fevereiro (doravante Regulamento do Concurso), que deu entrada 
no ICP-ANACOM a 1 de Abril de 2008, com o registo ANACOM-E2191712008, e 
tendo para o efeito sido auscultada a Entidade Reguladora para a Comunicaqio 
Social (ERC), vem o ICP-ANACOM, nos termos do art.' 6.O do Regulamento do 
Concurso, em particular do seu n.O 4, nrestar os esclarecimentos relativos aos 
pedidos efec quanto as var l a  indicadas. ias mat 

REGULAMENTO DO CONCURS0 

I-' ---- 
erias df 3 seguic 

I. Artigo lo.', n.O 2 e n.O 7 (Distribui~iio das peGas do Concurso), e Artigo 11.O, 
n.O 3, alinea c) (Acto pljblico do concurso) 

Conforme decorre do Caderno de Encargos, as cartas geograficas a juntar pelos 
concorrentes integram o Plano Tecnico. Estas cartas podem ser incluidas num 
involucro autonomo desde que seja assegurada a exigencia do n.O 2 do art.O 10.O do 
Regulamento do Concurso - devem ser apresentadas em involucros encerrados, 
numerados por referencia ao seu numero total e devidamente identificados de 
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acordo com a estrutura exigida no Caderno de Encargos. 0 Regulamento do 
Concurso n i o  estabelece um limite maximo relativamente aos involucros a 
apresentar. 

As copias dos documentos devem ser apresentadas juntamente com os originais a 
que se reportam (no mesmo capitulo), como tal podem ser incluidas no mesmo 
involucro e devem estar identificadas como copias. 

0 n.O 7 do art.O 10.O do Regulamento do Concurso, para alem do cumprimento dos 
requisitos de apresentaqio previstos no Caderno de Encargos, apenas exige que o 
original das cartas geograficas seja rubricado por um dos legais representantes do 
concorrente. 

CADERNO DE ENCARGOS 

CAP~TULO II - PLANO TECNICO 

2. Ponto 6.4.1. (Partilha de infra-estruturas) 

Conforme indicado no ponto 6.4.1. do capitulo II do Caderno de Encargos, os 
concorrentes devem indicar a sua disponibilidade para a partilha de infra-estruturas. 
A mesma sera object0 de apreciaqso no Zimbito do indicador "GestZo das infra- 
esfruturas de radiocomunica~bes" do sub-criterio a3.4 que, por sua vez, tem uma 
ponderas20 de 36% no criterio "Qualidade do plano tecnico, incluindo a adop~so de 
tecnologias, designadamente ao nivel de equipamentos de recepsso, que 
possibilitem o acesso das pessoas com necessidades especiais", tal como 
explicitado na tabela da pag. 7 do Caderno de Encargos. 

CAP~TULO 111 - PLANO ECONOMICO E FlNANCElRO 

3. Ponto B. (Projecto Economico-Financeiro) 

Com a referencia, na pagina 33 do Caderno de Encargos, que para efeitos da 
secqio B. Projecto Economico-Financeiro toda a analise deve considerar a 
actividade global da empresa concorrente (ja constituida ou a constituir), pretende-se 
que o project0 seja devidamente enquadrado na actividade e na estrategia global da 
empresa. 
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Neste contexto, a informaqso a apresentar, nos termos e de acordo com a estrutura 
indicada nesta secq3o do Caderno de Encargos, deve demonstrar a viabilidade do 
negbcio, evidenciando a actividade da empresa concorrente associada ao object0 do 
presente concurso, sem prejuizo do concorrente poder apresentar adicionalmente a 
informaqso detalhada que considere relevante (passada elou previsional) sobre 
outras actividades da empresa, conforme previsto na pagina 27 do mesmo Caderno 
de Encargos. 

Com os melhores cumprimentos, 


