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Exma. Senhora 
Dra. Margarida Couto 
Vieira de Almeida & Associados Soc. de 
Advogados, R.L 
Av. Duarte Pacheco, 26 
1 070-1 1 0 Lisboa 

Registada ClAviso de Recep@o 

SI referencia S1 comunica$%o Nl referencia Data 

2008-04-02 ANACOM-S1727112008 1 5 41;- 2003 

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento da Vieira de Almeida & 
Associados, Sociedade de Advogados, R.L. no 8mbito da Portaria n . O  

207-N2008, de 25 de Fevereiro, e Declara~Zio de Rectifica~iio n.O 8- 
A12008, de 26 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.O 
6 . O  do Regulamento do concurso public0 para a atribuiqgo de direitos de utilizaqGo 
de frequencias de imbito nacional e parcial para o serviqo de radiodifusGo televisiva 
digital terrestre e de licenciamento de operador de distribuiqso, aprovado pela 
Portaria n.O 207-Al2008, de 25 de Fevereiro, e DeclaraqGo de RectificaqGo n.O 8- 
Al2008, de 26 de Fevereiro (doravante Regulamento do Concurso), que deu entrada 
no ICP-ANACOM a 2 de Abril de 2008, com o registo ANACOM-E2216312008, e 
tendo para o efeito sido auscultada a Entidade Reguladora para a Comunicac;Go 
Social (ERC1 \I-- o ICP-ANACOM. nos termos do art." 6.' do Regulamento do 
Conc es esclarecimentos: O 4, pre star os seguint ) seu n. 

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

1.1. 0 n.O 7 do art." 9." do Regulamento do Concurso preve que todos- os 
documentos que nGo sejam redigidos em lingua portuguesa sejam acompanhados 
de traduqGo devidamente legalizada, relativamente a qua1 o concorrente declara 
aceitar a prevalencia sobre os originais. 

Admite-se, porem, que os documentos aa~cionais de caracter tecnico muito 
especializado, nomeadamente descriqio de equipamentos e respectivos catalogos, 
sejam redigidos em lingua inglesa sem necessidade da respectiva traduqao. 
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1.2. 0 n.O 7 do art.' 9.' do Regulamento do Concurso n i o  obsta a que os 
concorrentes apenas apresentem uma declaraqio de prevalencia das traduqces 
relativamente aos originais. Essa declaraqio deve identificar os documentos a que 
se refere e em relaqso aos quais o concorrente declara aceitar a prevalencia da 
traduqio. 

Com os melhores cumprimentos, 


