
ASSOCIA9AO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CONFEDERAgAO EM PRESARIAL

ea

CAMARA DE coMERcro E rNDOsrRrA LUso-MExrcANA

A ASSOCIA9AO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CONFEDEMEAO EMPRESARIAL, AdiANtC
designada por AIP-CE e a CAMARA DE coMERcIo LUSo-MEXICANA, adiante
designada por CCILM, entidades representativas das dreas econ6micas e
empresariais de ambos os Paises, com especial vocagao para o com€rclo
externo e as relagdes economicas internacionais;

Tendo em vista a necessidade de desenvolver os contactos econ6micos entre
os dois Paises e respectivas empresas;

Considerando em especial a conveniCncia de se contemplarem 6reas de
interesse prioritdrio reciproco, designadamente o comercio, investimento, a
formagao de agentes econ6micos e mesmo mais completo conhecimento de
ambas economias;

Tendo em conta, finalmente que o relacionamento directo de cada um dos
Paises, com os seus parceiros privilegiados, designadamente, no caso de
Portugal, a EU, neo obsta, antes aconselha a diversificagao de contactos fora
das zonas da inf luCncia imediata;

Estabelecem um programa de cooperaEao de acordo com as seguintes
cl6usulas:

1. Ambas as entidades comprometem-se a fornecer reciprocamente
lnformag6es regulares acerca da evolugeo das respectivas economias
nacionais,  e a comunicar os dados macro e micTo-economicos que sejam
de interesse da inlciativa.

2. As entidades contratantes prestarSo assistencia reciproca ds empresas
devidamente credenciadas e aos resDectivos aoentes econ6micos.

3. Ambas as entidades dinamizarSo estudos de selectividade Dara
concretizagao de ac96es de investimento, formagSo de "joint ventures" e
comercio externo.
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4. Em especial, as entidades contratantes estenderSo ds empresas
reciprocamente indicadas a respectiva actuageo no que respeita :|
representagao em feiras, certames e outras acc6es de promogSo
empresar ia l ,

Ambas as entidades colaborareo na organizagSo conjunta de missoes de
empresas portuguesas ao Mexico e de empresas deste pais a Portugal.

Conscientes da necessidade de desenvolvimento de formagao de
empresdrios e dos quadros das empresas e tendo em vista um maior
conhecimento dos mercados respectivos, as entidades contraentes
favorecereo a participag5o de representantes empresariais do pais
reciproco em cursos, estdgios e demais ac96es de formaEao.

A AIP-CE, darS o apoio que lhe for solicitado e esteja ao seu alcance,
atrav6s das estruturas de representagao que mant6m junto da EU e da
AICO.

Da mesma forma, a CCILM darii o apoio cabivel e AIP-CE nas Sreas de
actua96o institucional privilegiada.

O presente protocolo terd a validade de dois anos, sendo prorrogado,
a utomaticamente, desde que nEo seja denunciado por qualquer das
partes, com uma antecedencia minima de seis meses.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 2007
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Cdmara de Gom6rcio e lnd(stria Luso-Mexicana

L Organizagao em parceria em Portugal e / ou no M6xico, de eventos que

visem divulgar iunto das respectivas comunidades empresariais,

oportunidades de negocio e investimento

2. O(ganizageo em parceria de recep9ao a delega9oes institucionais e/ou

emDresariais mexicanas

3. Organizagao em parceria de visita ou participagao em feiras em Portugal e/ou
no M6xico de empresas de ambos os paises, nomeadamente a visita de

emoresarios mexicanos a'Alimentaria 2007" em Lisboa.

4. A AIP-CE podere providenciar a CCILM, bem como aos seus membros
informagao especializada em materias comunit6rias e difusao Selectiva de

Informa€o por perfis de interesse.

5. A AIP-CE podera dar Aconselhamento e Apoio na procura de parceiros

Comunit6rios e procura e interpreh9ao de legislagao comuniteria.
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