


1.1. Da leitura conjugada dos Artigo 10' no 2 e 7 e do Artigo 11 no 3, alinea c) n2o resulta claro 

se as "cartas geograficas" devem ou n2o ser incluidas no inv6lucro relativo ao plano 

tCcnico. 

Com efeito, embora no Artigo lo0, no 2 n2o se identifique qualquer inv6lucro separado 

relativo i s  cartas geograficas, da leitura do Artigo 11 no 3, alinea c) parece resultar que as 

"cartas geograficas" siio inseridas em inv6lucro aut6nomo dos demais inv6lucros referidos 

no Artigo lo0, no 2. 

Ja a indicaqiio das formalidades relativas as cartas geograficas no capitulo relativo ao 

plano-ticnico do caderno de encargos, leva a considerar que tais cartas devem ser 

apresentadas dentro do inv6lucro relativo a este plano. 

Assim, pretendemos saber se C correcto o entendimento segundo o qual as "cartas 

geogrificas" devem ser incluidas no invdlucro relativo ao plano tCcnico? 

1.2. Caso a resposta a quest20 anterior seja em sentido positivo, deveriio as referidas cartas ser 

ainda inseridas num outro inv6lucro encerrado e separado dos demais elementos do plano 

tCcnico? Em caso afirmativo, quais as menq6es que devem constar do rosto do inv6lucro 

em causa? 

1.3. Poderiio o original e respectiva c6pia ser ambos inseridos inv6lucro referido em 1.2., desde 

que identificados como original e c6pia? 

1.4. E correcto o entendimento segundo o qual os originais das "cartas geogrificas", alCm de 

respeitarem os requisitos de apresentaqiio previsto no caderno de encargos, apenas tem que 

ser rubricadas por um dos legais representantes da empresa, n2o sendo exigido, em relaqso 

a estes documentos, qualquer outro formalismo? 

1.5. Caso a resposta a algum ou alguns dos entendimentos referidos seja no sentido negativo, 

como devem organizar-se e inserir-se sistematicamente as cartas geograficas na proposta? 



2. Esclarecimento relativo ao ponto 6.4.1. (Partilha de infra-estruturas) 

De acordo corn este ponto "os concorrentes devern indicar a sua disponibilidade para a 

partillra de iilfra-estruturas, quer satisfazendo eventuais solicitaq6es de outl-os operadores, 

qtier titiliza~zdo infra-estrutura jh enz exploraqfio e dispoiziveis para radiodlfis60 televisiva 

digital terrestre. " 

Uma vez que nos critirios de avaliaq5o das propostas indicados no Regulamento do 

Concurso e no Caderno de Encargos nHo parece estar prevista a ponderaqso deste aspecto 

para efeitos de avaliaq50 da proposta do Concorrente, gostariamos de saber se a 

manifestaq50 de disponibilidade para partilha infra-estruturas por parte do concorrente 

constitui critirio de valorizaq50 da proposta. Em caso afirmativo, gostariamos de saber 

dentro de que "critCrio7' e "sub- critCrio" serh tal aspecto avaliado. 

Capitulo I11 - Plano Econcimico-Financeiro 

3. Pedido de esclarecimento relativo ao ponto B. (Projecto Econ6mico-Financeiro) 

3.1. Neste ponto B refere-se que o "Projecto Econdmico- Financeiro (. . .) deve ser efectuado a 

15 anos, (. . .) e " toda a anhlise deve considerar a actividade global da empress, sendo 

devidamente identificada a componente relativa ao projecto" (sem destaque no original). 

A forma vaga como se encontra redigido este ponto do caderno de encargos pode levar a 

interpretaqgo, dificil de justificar, de que os concorrentes teriam que apresentar um plano 



econ6mico - financeiro de toda a actividade da empresa (incluindo assim as actividadeslos 

neg6cios que nio estejam relacionados com o objecto do concurso), a 15 anos. 

Ora, tal n5o C certamente o que se pretende, desde logo porque se a empresa concorrente 

tiver outros neg6cios (como por exemplo C o caso da PTC) a elaborag50 de um projecto 

econ6mico-financeiro que projecto, a 15 anos, todas as actividades da empresa, alCm 

constituir uma tarefa extremamente morosa (e mesmo impossivel de concretizar no tempo 

que foi conferido para apresentaqgo das propostas), implicaria a divulgag5o p6blica do 

plano de neg6cios da empresa em areas que n8o est5o de mod0 algum relacionadas com a 

actividade objecto do concurso. 

Acresce que no caso do Grupo PT, sendo a holding do Grupo uma sociedade cotada, est5o 

as sociedades do Grupo vinculadas a determinadas obrigag6es de divulgagio de informag50 

que niio se compadecem com tal leitura do caderno de encargos. 

Refira-se ainda que a aceitaggo do entendimento segundo o qual devem os concorrentes 

apresentar um projecto econ6mico-financeiro de toda a actividade da empresa, incluindo 

das actividades que n5o estejam relacionadas com o objecto do concurso, a 15 anos, poderh 

ter o efeito perverso de conduzir a que os candidatos se apresentem a concurso atraves de 

uma sociedade especificamente constituida para o efeito, procurando assim evitar as 

desvantagens de terem que apresentar tal plano. 

Face ao exposto, gostariamos de saber se C correct0 o entendimento segundo o qual o 

concorrente, na elaboraq50 do projecto econ6mico-financeiro, embora tenha naturalmente 

que "considerar" que a empresa exerce outras actividades alCm daquela que esth 

relacionada com o objecto do concurso, n5o esth obrigado nem a estimar a 15 anos, nem a 

explicitar tais actividades no seu projecto econ6mico-financeiro. 0 projecto econbmico- 

financeiro a apresentar terd assim apenas que "identificar" (i.e. detalhar e estimar a 15 

anos) a actividade da empresa directamente relacionada corn o objecto do concurso. 



3.2. Caso o entendimento acima exposto niio seja correcto, solicitamos que se esclareqa que 

tip0 de informaqiio relativa i actividade global da empresa n5o relacionada com o 

concurso (indicando no nivel de detalhe requerido) deve constar do referido project0 

econ6mico-financeiro do concorrente. 

Ficamos a aguardar resposta aos esclarecimentos solicitados e estamos naturalmente disponiveis 

para prestar qualquer informaqiio que se revele necessiria para a boa compreensgo dos pedidos de 

esclarecimentos ora apresentados. 

Com os melhores cumprimentos, 

ALPREDO BAPTISTA 
Adminlstrsdor 




