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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

 

 

Entre:  

CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA (CE - CPLP), com sede no Edifício AIP, Praça das Indústrias, 

n.º 1, 1.º, 1300-307 Lisboa, com o NIPC 506992357, aqui devidamente representada por 

Dra. Nelma Pontes Fernandes e Dr. Paulo Oliveira, adiante designada por Primeira 

Outorgante,  

 

E  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NOVA ROTA DA SEDA, com sede executiva na Praça 

do Príncipe Real nº 25, 1º andar, 1250-184 Lisboa, com o NIPC 514215690, aqui 

devidamente representada pela Presidente Prof.ª Fernanda Ilhéu, adiante designada por 

Segunda Outorgante, 

 

Considerando que: 

I. A Primeira Outorgante é uma organização que visa o desenvolvimento e cooperação do 

empresariado dentro do espaço CPLP, que tem como missão criar uma rota de 

investimentos dentro dos países-membros da CPLP, estimulando a cooperação e parceria 

entre instituições lusófonas, e como objetivo principal facilitar e fortalecer as relações 

empresariais entre associações e entidades empresariais dos países filiados à Confederação 

Empresarial da CPLP, incrementando os negócios, importações e exportações nos 

espaços económicos onde estes países estão inseridos; 

 

II. A Segunda Outorgante é uma Associação que tem por objeto cooperar na construção 

do projeto Uma Faixa Uma Rota através do conhecimento, informação e divulgação de 

contributos válidos, para prosseguir os objetivos desta iniciativa da República Popular da 

China em que Portugal está incluído; 
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III. Ambas as Partes Outorgantes visam a Cooperação entre os países da CPLP e a República 

Popular da China. 

 

É celebrado, livremente e de boa-fé, e reciprocamente aceite, o presente Protocolo de 

Colaboração, adiante designado por Protocolo, que se regerá pelas cláusulas seguintes:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

 

1. O presente protocolo visa a cooperação e parceria, estabelecendo o estreitamento das 

relações institucionais entre as entidades Outorgantes.  

2. O presente Protocolo tem como objetivos: 

i. Criação de oportunidades de Cooperação entre a República Popular da China e 

os Países da CPLP; 

ii. Captação de investimento, da República Popular da China, com o objetivo de 

impulsionar a economia na comunidade CPLP; 

iii. Partilha de know how e conhecimento entre as entidades Outorgantes.   

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Compromissos assumidos pelas Partes Outorgantes) 

 

1. As Partes Outorgantes propõem-se estabelecer entre si as parcerias necessárias nos 

domínios que lhes sejam de interesse comum, para prossecução do objeto e objetivos 

elencados na Cláusula Primeira. 

2. Cada Parte compromete-se a favorecer a participação mútua nos congressos, seminários e 

feiras que cada uma organizar. 

3. A Segunda Outorgante compromete-se a:  

a) cooperar nas diversas iniciativas que a Primeira Outorgante possa levar a efeito 

com vista à internacionalização do mercado CPLP junto do mercado chinês,  
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b) nomeadamente na candidatura a iniciativas e a projetos pertinentes da atividade 

económica; 

c) apoiar a Primeira Outorgante na promoção de iniciativas com vista à divulgação 

dos produtos e serviços produzidos pelas empresas sediadas nos países CPLP, com 

capacidade exportadora, junto do mercado chinês; 

d) apoiar a Primeira Outorgante na promoção de iniciativas, com vista a divulgar as 

potencialidades da comunidade CPLP para a captação de investimento externo 

chinês. 

4. A Primeira Outorgante compromete-se a:  

a) colaborar nas atividades da Segunda Outorgante e contribuir para a realização de 

todas as ações necessárias à prossecução dos seus objetivos; 

b) divulgar as atividades e serviços promovidos pela Segunda Outorgante junto das 

empresas sediadas nos países CPLP; 

c) contribuir, de um modo geral, com todos os meios e por todas as formas ao seu 

alcance, para o prestígio e sucesso da Segunda Outorgante. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Prazo de Vigência) 

 

O presente Protocolo tem início em ___, de _________________ 2021, e vigora por tempo 

indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer das Partes Outorgantes com uma 

antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(Confidencialidade) 

 

Ambas as Partes obrigam-se reciprocamente a manter como confidencial toda e qualquer 

partilha de informação que não seja do domínio público, de que tenham tido conhecimento 

no âmbito do presente Protocolo. 
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 CLÁUSULA QUINTA 

(Partilha) 

 

Qualquer proveito monetário resultante desta parceria será partilhado em partes iguais por 

ambas as outorgantes.   

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

(Comunicações entre as Partes) 

 

Salvo indicação escrita em contrário, as comunicações ou notificações que devam ser feitas 

ao abrigo do presente Contrato, considerar-se-ão validamente efetuadas quando realizadas 

por carta registada com aviso de receção, ou correio eletrónico, este último desde que 

acompanhado do respetivo comprovativo de receção, para os seguintes domicílios que as 

Partes expressamente convencionam: 

 

Confederação Empresarial da CPLP 

Morada: Av. dos Defensores de Chaves, n.º 15, 5.º C, 1000-109 Lisboa  

Email: salimoabdula@cecplp.org 

           nelmapontes@cecplp.org 

 

Segunda Contratante: 

Associação Amigos da Nova Rota da Seda 

Morada: Praça do Príncipe Real nº 25, 1º andar, 1250-184 Lisboa 

Email: fernandailheu@iseg.ulisboa.pt  

     fernanda.ilheu@gmail.com  
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CLÁUSULA SÉTIMA 

(Eventos) 

 

Os associados de cada uma das entidades outorgantes poderão participar nos eventos da 

outra em condições de igualdade. Mais especificamente, para cada evento organizado por 

cada outorgante, poderão participar numa média de 10 a 15 pessoas de associados do outro 

outorgante, sem prejuízo de terem de suportar as despesas de participação caso existam, mas 

sempre com os descontos aplicados aos associados e parceiros da outorgante que organiza 

o evento. 

 

 

Feito e assinado em duplicado em Lisboa, em ____ de __________________de 2021. 

 

 

A Primeira Outorgante, 

 

 

______________________________ 

(Dr.ª Nelma Fernandes Pontes)  

 

 

_______________________________ 

(Dr. Paulo Oliveira) 

 

 

 

A Segunda Outorgante, 

 

 

_______________________________ 

(Prof.ª Fernanda Ilhéu) 

 


