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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE A ASSOCTAÇÃO pOnTUCUESA DOS ARQUTTECTOS PATSAGTSTAS (APAP)

E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PRODUTORES DE PLANTAS E FLORES NATURAIS (APPP.FN)

ENTRE

A Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas , APAP, com sede na Tapada da Ajuda, n", 33, 1349-017

Lisboa, titular do Cartão de Pessoa Coletiva n". 501 821 457, representada neste ato pelo Arqto. Paisagista João

Ceregeiro, na qualidade de Presidente da Direcção da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, adiante

designada como PRIMEIRA OUTORGANTE

e

A Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais - APPP-FN, com sede na CNEMA, loja

38, 2000-471 Santarem, titular do Cartão de Pessoa Coletiva no. 501721967, representada neste ato pelo Eng.o Rui

Afiuiar, na qualidade de Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores

Naturais, doravante designada por SEGUNDA OUTORGANTE

E CONSIDERANDO QUE:

- A PRIMEIRA OUTORGANTE é uma Associação que tem por Íim o estudo e defesa dos interesses relativos à

actividade da Arquitectura Paisagista competindo-lhe, para tanto, promover e praticar tudo quanto possa contribuir

para o respectivo progresso técnico e social;

- A PRIMEIRA OUTORGANTE para prossecução e cumprimento dos objectivos acima referidos pode celebrar

protocolos de cooperação com entidades públicas e privadas, no âmbito das suas competências;

- A PRIMEIRA OUTORGANTE enquanto Associação Profissional, tem por f1m o estudo e a defesa dos interesses

dos Arquitectos Paisagistas, contribuindo para o seu progresso técnico e social, é igualmente interlocutor

institucional das empresas e proÍissionais do setor e nessa qualidade, responsável por estimular o desenvolvimento,

o conhecimento e a adoção de normas, regulamentos e meios de fiscalização com vista à indispensável regulação

do mercado;

- A SEGUNDA OUTORGANTE é uma Associação que tem por Íim contribuir para o desenvolvimento da Horticultura

Ornamental Portuguesa dinamizando o sector, satisfazendo as necessidades dos produtores nacionais e

defendendo os seus direitos.

- A SEGUNDA OUTORGANTE representa cerca de 80% da produção nacional e integra viveiristas, produtores de

ornamentais de exterior e interior e produtores de flor de corte, folhagens, entre outros.
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E celebrado o presente acordo que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1'

(Objectivo)

1. O presente protocolo tem como objectivo e finalidade a defesa dos interesses dos membros e associados das

duas Outorgantes;

2. No âmbito do presente protocolo, a SEGUNDA OUTORGANTE compromete-se a divulgar e a promover junto dos

seus membros e associados, as solicitaçoes e pedidos dos membros e associados da PRIMEIRA OUTORGANTE'

nomeadamente orçamentos de plantas ornamentais e flores, devidamente identificados pelos membros e

associados da PRIMEIRA OUTORGANTE

3. por seu lado, a pRIMEIRA OUTORGANTE compromete-se aÍazet a divulgação do presente protocolo através do

site, redes sociais e outros meios normais de comunicação, o que se espera se traduzirá num incremento comercial

dos membros e associados da SEGUNDA OUTORGANTE'

4. De momento, muitas das espécies incluidas nos projectos dos membros e associados da PRIMEIRA

ouToRGANTE não são produzidas em Portugal e estes são forçados a depender da produção de outros paises'

Deste modo, este protocolo estabelece, também, o início de uma comunicação mais fluida entre ambas partes,

atravês da partitha por parte dos membros e associados da SEGUNDA OUTORGANTE de listagens de plantas

disponíveis para uso dos membros e associados da PRIMEIRA OUTORGANTE e de listagens das preferências dos

membros e associados da pRIMEIRA OUTORGANTE, de modo a assegurar que os elencos vegetais especificados

nos projectos, e espécies autoctones em particular, possam vir a ser produzidos no territÓrio nacional em maior

quantidade para que se encontrem disponíveis para o uso corrente'

CLAUSULA 2'

(Outras acções a desenvolver)

para além dos objectivos previstos na cláusula anterior, poderão no âmbito do presente protocolo vir a ser

realizadas outras acçÕes de interesse mútuo para as duas outorgantes, que deverão constar de projectos

individualizados e contratualizados pelas partes nos termos acordados.

CLAUSULA 3"

(Gestão e monitorização do Protocolo)

A gestão e monitorização do Protocolo será assegurada por representantes indicados pelas duas entidades que

terão ainda como missão ser os interlocutores privilegiados para as relaçoes a estabelecer entre as partes'
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CLÁUSULA 4'

(Prazo)

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até que as partes resolvam proceder à sua

rescisão.

Feito no dia 06 de Junho de 2021, em dois exemplares devidamente assinados e rubricados por ambas as partes,

valendo ambos como originais e ficando um exemplar na posse de cada uma das Outorgantes.
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RuiAguiar

Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais

Ceregeiro, Arqto. Paisagista

Presidente da Direcção da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas
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