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Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento da Vieira de Almeida & 
Associados, Sociedade de Advogados, R.L., no iimbito do Regulamento 
n." 95-Al2008, de 25 de Fevereiro 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da Vieira de Almeida & Associados, 
Sociedade de Advogados, R.L., enquanto mandataria, no imbito do disposto no art.' 
6." do Regulamento n.O 95-A/2008, de 25 de Fevereiro (doravante Regulamento do 
Concurso), que deu entrada no ICP-ANACOM a 2 de Abril de 2008, com o registo 
ANACOM-E22166/2008, vem esta Autoridade, nos termos do referido art.' 6.O, em 
particular do seu n.' 3, prestar os seguintes esclarecimentos: 

1. Artigo 9.O, n.O 9 ( Instru~io do pedido) 

1.1. 0 n.O 9 do art.' 9.O do Regulamento do Concurso preve que todos os 
documentos que n i o  sejam redigidos em lingua portuguesa sejam acompanhados 
de trz legalizada, relativamente a qua1 o concorrente declara 
aceita os origi 

devida 
~al6nci: 

mente 
3 sobre inais. 

Admite-se, porem, que os documentos adiciona~s acter tecnico muito 
especializado, nomeadamente descriqso de equipamen ?spectivos catalogos, 
sejam redigidos em lingua inglesa sem necessidade da resDectiva traduqio. 

de car 
tos e rc 

I Conc - a 

1.2. 0 n.O 9 do art.' 9.' do Rc 20 obsta a que os 
concorrentes apenas apresentem ,, , ,, YeclaraGao ae preva~encia das traduqdes 
relativamente aos originais. Essa declara~io deve identificar os documentos a que 
se refere e em relaqio aos quais o concorrente declara aceitar a prevalencia da 
traduqio. 

Com os melhores cumprimentos, 
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