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Lisboa, Portugal, 31 de Março de 2006 – A Portugal Telecom, na sequência do documento apresentado 
pela administração da sociedade sobre a oportunidade e as condições da OPA, esclarece o seguinte: 
 
1. Quando no documento apresentado pela administração da sociedade sobre a oportunidade e as 

condições da OPA se refere que do texto “não resulta qualquer representação, garantia ou 
obrigação”, deve entender-se que a PT não pode garantir a verificação da informação previsional 
apresentada, sem que daí decorra uma exoneração de responsabilidade em relação aos pressupostos 
e consistência da mesma. 

 
2. Estas cláusulas de salvaguarda em declarações relativas ao futuro não são cláusulas de exclusão ou 

de limitação da responsabilidade. Nos termos legais, a informação prestada responsabiliza o seu 
autor e, no caso, a informação prestada pela PT responsabiliza-a plenamente e para os devidos 
efeitos jurídicos. Tais cláusulas nestes casos têm como único objectivo determinar os termos em que 
a informação prestada deve ser entendida, por precisamente se tratar de declarações que envolvem 
previsões sobre a evolução dos negócios ou da situação económica e financeira da entidade a que 
respeitam. 

 
3. Nos termos legais, a PT é plenamente responsável pelos pressupostos de que essas previsões 

dependem, pela razoabilidade dos critérios assumidos e pela sua coerência. Aliás, como determina a 
lei, trata-se de matérias que foram objecto de parecer que consta de relatório elaborado por Auditor 
registado na CMVM. No entanto, como ocorre em todas e quaisquer previsões, nenhuma entidade 
pode assegurar ou garantir que as mesmas se venham efectivamente a verificar, em particular 
naqueles casos em que a sua verificação possa ser afectada por eventos que não controla. 

 
Esta informação está também disponível no site de Relação com Investidores da PT em: 
http://ir.telecom.pt 
 
Contacto: Nuno Prego, Investor Relations Director 

nuno.prego@telecom.pt 

Portugal Telecom 
Tel.: +351 21 500 1701 
Fax: +351 21 500 0800 

 
Os investidores deverão ler o relatório de solicitação/recomendação da Empresa no Schedule 14D-9, assim que o 
mesmo for registado junto da Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos da América (a “SEC”), dado 
conter informações relevantes. O relatório de solicitação/recomendação, bem como outros documentos públicos 
arquivados pela PT junto da SEC encontram-se disponíveis gratuitamente na página de Internet da SEC, www.sec.gov, 
e junto da PT. 
 

A PT está cotada na Euronext e na New York Stock Exchange. Encontra-se disponível informação sobre a 
empresa na Reuters através dos códigos PTC.LS e PT e na Bloomberg através do código PTC PL. 


