
Projecto de Estatutos da

ASSOCTACAO DOS PORTOS DE r,iNCU.{ PORTUGUESA "ApLp"

Entre:

- APP -AssociagSo de Portos de Portugal
- Secretaria de Portos do Brasil 4 , \ r (
- Portos de Angola - Representante de Angola 4.\"'--
- ENAPOR - Portos de Cabo Verde @
- Portos de Mogamb iq" --gfy$ -.-)
- ENAPORT - Empresa Nacional de Administragdo dos Portos de S5o Tom6 ePfincipe(A
-APGB -Administragso dos Portos da Guind-Bissau fi/'
- Porto de Timor-Leste - Representante de Timor

Considerando:

a) Que a lingua portuguesa e um vasto passado comum de relag6es comerciais e
trocas de mercadorias une os portos dos paises da CPLP, sendo uma
oportunidade para promover a colaboragdo;

Que os pafses representados na CPLP possuem uma vasta costa maritima e
importantes portos que servem hinterlands em diferentes continentes, com um
fluxo atual importante de tr6fego entre eles e um potencial consider6vel de
aumento das cargas entre as suas diferentes regi6es, seja atravds de linhas diretas
ou de transhipmen|

Que 6 de interesse comum reforgar a cooperagdo e os lagos de colaboragSo
comercial, t6cnica e cientffica entre os portos dos paises representados na CPLP,
criando os mecanismos e os modelos que melhor sirvam os interesses dos portos

e dos seus colaboradores, designadamente na formagdo e na troca de
conhecimentos t6cnicos;

Que os portos dos paises representados na CPLP enfrentam nas suas regiOes
desafios de crescimento com algumas semelhangas entre si, cujo debate sobre as
diferentes experiOncias pode contribuir para avaliar novas solugdes e a melhoria

da competitividade e da qualidade de cada porto;

O interesse institucional das administragdes porfu6rias, mas tamb6m comercial
das empresas das diversas comunidades portu6rias, no incremento das relagdes
com os portos dos paises da CPLP;
As tend0ncias mundiais de transformagdo e modernizagSo dos portos nas
vertentes operacional, t6cnica e de gest6o, poderdo beneficiar os portos dos
paises representados na CPLP de forma ampliada atrav6s do di6logo e da troca

de vis6es entre estes;

b)

c)

d)

e)



Os outorsantes acordam:

CAPITULO I
Regime juridico, sede, duragflo e objeto

Artigo 1o

E constituida uma associagdo de direito privado, sem fins lucrativos, denominada APLP
-Associagdo dos Portos da CPLP, adiante designada "ASSOCIAQAO" ou "APLP", gu€

se rege pelos presentes Estatutos, pelos regulamentos intemos aprovados em
Assembleia-geral e pelos regimes juridicos aplic6veis ds Associagdes dos Paises da
CPLP nos quais se localizam ou venham a localizar-se a Sede, Delegag6es ou Filias,
onde se pratique qualquer ato juridico em nome da Associagdo.

Artigo 2o

1.AAssocia96o tem a sua sede em Lisboa, nas instalagdes da APP- AssociagSo de Portos
de Portugal, que secretariar6 o presidente da Diregdo em mat6ria de corresponddncia.

2.Por proposta da Direg6o, pode a Assembleia-Geral deliberar, por maioria simples, a
transfer6ncia da sede da AssociagSo.

3.Por deliberagdo da Direg6o, podem ser criadas ou encerradas, filiais, delegagdes ou
quaisquer outras formas legais de representagdo nos paises onde se situem os
associados.

A.rtigo 3o

A APLP 6 constitufda por tempo indeterminado, tem por objeto assegurar a defesa e a
promogdo dos interesses dos seus associados e contribuir para o desenvolvimento e
modernizagdo dos seus portos.

\rtigo 4o

ParaaprossecugSo dos seus fins, compete dAPLR designadamente:
a) Promover o prestigio e a dignificagdo dos associados e da sua actividade, no

Ambito dos paises envolvidos ou no estrangeiro em relagdo a qualquer deles;
b) Promover a cooperagSo entre os seus membros, designadamente nos dominios

comercial, da formagdo, da gestSo e da exploragdo e contribuir pata a melhoria



e) Fomentar e patrocinar o aumento do movimento de mercadorias e passageiros

por via maritima entre os seus portos e as relag6es comerciais entre as suas
comunidades porfu6rias, procurando incrementar a oferta de transporte maritimo
na CPLP para os exportadores e importadores das suas regi6es;

0 Propiciar uma forma de encontro e debate de ideias entre os associados;
g) Criar servigos de interesse comum para os associados, designadamente os de

consultadoria e assistdncia t6cnica sobre questdes ligadas em exclusivo d
atividade dos seus membros;

h) Promover a tradugdo para lingua portuguesa de tratados, convengdes e demais
documentagdo de interesse para os associados;

i) Criar e manter relag6es com empresas ou associag6es do setor maritimo-
portuario, com organizag6es internacionais, governos e instituigdes, no quadro

de quest6es que interessem aos associados;
j) Contribuir para a simplificagdo dos procedimentos administrativos entre os

intervenientes, bem como promover as relagdes entre as partes, no despacho de
navios e mercadorias.

Artigo 5"

Para melhor prossecugdo dos seus objectivos pode a APLP, mediante deliberagdo da

Assembleia-Geral, associar-se, inscrever-se ou filiar-se em pessoas coletivas ou
organismos internacionais.

CAPITULO II

Associados

Anigo 6o

1.56o associados fundadores daAPLP as entidades representantes dos portos dos paises

de lingua portuguesa, que subscrevam a escritura de constituigSo,

2.Podem ainda ser associados:

a) As Administragdes ou Empresas Priblicas Portudrias, ou quaisquer outras
Entidades Gestoras de Portos, como tal legalmente constituidas, com jurisdigSo

sobre um ou viirios portos dentro do espago CPLP;

b) Associagdes de portos, legalmente constituidas, dentro do espago CPLP.

3.As autoridades portu6rias de qualquer pais de lingua portuguesa, quando associadas

em instituigdo legalmente reconhecida, podem fazer-se representar nas Assembleias-

Gerais da APLP por essa instituigdo ou integr6-la numa delegagdo nacional. 1l
4.Por deliberagSo da Assembleia-Geral, pode a APLP atribuir o estatuto de observador a fn

autoridade portu6ria, associagdo representativa de portos ou qualquer outra entidade /-.<.
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nacional ou internacional que o requeira d Direg6o.



A,rtigo 7o

Constituem direitos dos associados:
a) Participar nas atividades da Associagdo;

b) Intervir nas reunides da Assembleia-Geral, discutindo e votando, com a

limitagdo prevista nos presentes estatutos, todas as deliberag6es;

c) Solicitar, pela forma adequada, informagdes relativas ao funcionamento e

prossecugSo dos fins da Associagdo;

d) Eleger e ser eleito para os 6rgdos sociais, nas condigdes estabelecidas nos

presentes Estatutos.

e) Aceder ds prerrogativas que vierem a ser atribuidas aos associados.

{rtigo 8'

S5o deveres dos associados:

a) Prestar colaboragdo efetiva a todas as iniciativas que concorram para o prestfgio

e desenvolvimento daAssociagso e dos seus fins;

b) Exercer os cargos para que forem eleitos ou designados;

c) Cumprir as obrigagdes decorrentes dos presentes Estatutos e as que resultem das

deliberagdes dos 6rg5os associativos;

d) Contribuir, nas modalidades que vierem a ser aprovadas pela Assembleia-Geral,

sob proposta da Direg6o, para o desenvolvimento de a96es e projectos daAPLP.

{rtigo 9o

1.56o causa de perda da qualidade de associado:

a) O abandono da associagdo, o qual produzirii efeitos noventa dias ap6s a

recepgdo pela Diregdo de comunicagdo escrita pelo associado, manifestando essa

intengdo;

b) A exclusSo deliberada pela Assembleia-Geral, sob proposta da DiregSo, com.

fundamento no incumprimento do estabelecido na alinea d) do artigo 8o ou na

prStica de qualquer outro ato grave contrilrio aos presentes Estatutos ou a

deliberagdo validamente tomada pelos 6rg6os da Associagdo ou lesivo dos fins

por ela prosseguidos.

2.A exclus6o de qualquer associado ser6 sempre precedida de inqu6rito no qual haveriL

lugar a audiCncia do interessado.

3.Compete d Diregdo a iniciativa de instauragSo de inqu6rito sobre os associados e d

Assembleia-Geral a aplicagdo das penas respectivas 
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Artigo 10"

56o 6rgdos da Associagdo:
a) AAssembleia-Geral;

b) A Diregdo;

c) O Conselho Fiscal.

Artiso 11o

1. Os membros da Mesa da Assembleia-Geral, da Direg6o e do Conselho Fiscal sdo
eleitos por periodos de dois anos, podendo ser renovados os seus mandatos, com o
limite de dois mandatos consecutivos.

2. A Diregdo e o Conselho Fiscal, ou qualquer dos seus membros, poderdo ser
destituidos, a todo o tempo, por deliberagdo daAssembleia-Geral.
3. Para cada Orgdo da Associagdo n6o poder6 ser eleito mais do que um associado
nacional do mesmo pais.

4. Durante a vig€ncia do mesmo mandato, a presidOncia de cada OrgSo da Associagdo
tem que pertencer a um pais diferente.

Secgdo I

Assembleia-Geral

Artiso 12o

1.A Assembleia-Geral 6 o 6196o miiximo da AssociagSo, composto por todos os
associados no pleno gozo dos seus direitos estatutilrios, cuja representagdo 6
assegurada por mandatilrio ou seu representante devidamente credenciado, cabendo a
cada pais um rinico voto.

2.A Assembleia-Geral 6 dirigida por uma mesa, composta por um presidente, um vice-
presidente e um secret6rio.

3.Compete ao presidente da mesa da Assembleia-Geral, a16m das demais fun96es
inerentes ao seu cargo:

a) Convocar e dirigir os trabalhos daAssembleia-Geral'

b) Dar posse aos 6rg6os associativos eleitos.
4.O vice-presidente da mesa da Assembleia-Geral substitui o presidente nas suas faltas e

impedimentos.



b) Eleger ou destituir os titulares dos 6rg6os da Associagdo, em conformidade com
os presentes estatutos;

c) Deliberar sobre as alteragdes dos estatutos;
d) Deliberar sobre a admissSo e exclusdo dos associados, sob proposta da DiregSo;
e) Aprovar, sob proposta da Diregdo, o plano de actividade e o relat6rio anual;
f) Aprovar, sob proposta da Diregdo, as contribuig6es, em bens, valores ou

servigos, com que os associados concorrem para o desenvolvimento de agdes e
projetos daAPLP;

g) Discutir e votar o respectivo relat6rio anual;
h) Aprovar, sob proposta da Diregdo, o regulamento interno do Estatuto de

observador.

D Exercer todas as demais fun96es que lhe caibam por Lei e pelos presentes
Estatutos.

1 .

Artigo 14o

A Assembleia-Geral refne ordinariamente durante o primeiro semestre de cada
ano para a votagdo do relat6rio anual do ano anterior e para aprovagdo do plano
de actividade anual do ano seguinte, bem como bienalmente, tamb6m no decurso
do primeiro semestre, para proceder ds eleig6es dos cargos associativos.
A Assembleia-Geral refne extraordinariamente sempre que a respectiva
convocagSo seja solicitada ao presidente da Mesa pela Diregdo ou pelo Conselho
Fiscal, em mat6ria de competCncia destes, ou por um minimo de um tergo dos
paises membros associados, no gozo dos seus direitos estatut6rios.

t .

Artigo 15o

A Assembleia-Geral s6 pode funcionar em primeira convocat6ria se d hora
indicada para a reunido estiverem presentes ou representados pelo menos metade
dos paises, no pleno gozo dos seus direitos estatutarios.
Meia hora mais tarde, poderrl funcionar com qualquer nfmero, excepto tratando.
se de Assembleia-Geral Extraordinilria requerida por associados, ou se destinar a
votar a alteragdo dos Estatutos ou a dissolugSo da Associagdo, casos em que

terSo de estar presentes ou representados pelo menos tr6s quartos dos paises.

Artiso 16o

AAssembleia-Geral ser5 convocada pelo presidente ou, no seu impedimento, pelo vice-
presidente, atrav6s de qualquer meio de comunicagdo escrita expedido para cada um dos
associados, com a anteced6ncia minima de 30 dias e nos quais se indicarii o dia, hora e
local de reuni6o, bem como a respectiva ordem de trabalhos.

2 .

*,

o
Artigo 17"
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Salvo disposigdo especial constante nestes Estatutos, as deliberag6es da Assembleia-

Geral ser6o tomadas por maioria absoluta dos votos dos associados presentes, tendo
cada pais direito a um rinico voto, independentemente do nrimero de portos ou entidades
associados.

Seccdo II

Diregflo

Artiso 18o

A DiregSo 6 o 6rgdo executivo da AssociagSo, composto por um presidente, um vice-
presidente e um vogal, eleitos em Assembleia-Geral, que reunir6 sempre que seja
convocada pelo seu presidente.

Artiso 19o

Compete d Diregdo:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposigdes legais estatutarias e as deliberagOes da
Assembleia-Geral.

b) Elaborar e submeter d aprovagdo da Assembleia-Geral, o plano de atividades e o
relat6rio anual, bem como propostas de alteragdo aos mesmos;

c) Propor dAssembleia-Geral a admissdo e exclusdo de associados;

d) Definir, orientar e executar a actividade da Associagdo de acordo com os
principios gerais aprovados pela Assembleia-Geral.

e) Nomear representantes daAssociagdo em pessoas coletivas e outros organismos;

D Cumprir e fazer cumprir as disposigdes legais estatut6rias e as deliberagdes da
Assembleia-Geral.

l.Para obrigar a AssociagSo 6 necessiirio a assinatura de dois membros da DiregSo,

sendo uma delas obrigatoriamente a do presidente;

Z.Para atos de mero expediente bastar6 a assinatura do presidente da Direg6o.

3.A DiregSo promoverii a organizaqdo de, pelo menos, um encontro anual, com o.

objetivo de melhorar a integragio dos seus associados e das suas comunidades
portudrias, que poderd ser coincidente com a reunido ordinaria da Assembleia-Geral.

Artiso 20'

Compete ao presidente da Direg6o, para a16m das obrigag6es legais e estatutilrias:

a) Convocar as reunides e dirigir aos trabalhos da Direg6o;

b) Dirigir a actividade da Associagdo e praticar todos os atos necessarios e

realizagdo dos objetivos da Associagdo e ao seu bom funcionamento. 4l
responsabilizando-se pelos trabalhos, pelos meios humanos . ,;;;; ff?

respetivos custos de funcionamento;
c) Negociar, aprovar e celebrar os acordos em que a Associagdo seja parte;
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d) Propor a nomeagSo de representantes da Associagdo em pessoas coletivas e
outros organismos;

e) Representar a Associagdo em juizo e fora dele, podendo fazer-se representar por
mandatario constituido, no Ambito do correspondente mandato;

0 Promover a execugdo das deliberagdes da Direg6o;
g) Delegar em qualquer dos elementos da Diregdo a prdtica de atos da sua

compet0ncia.

Seccdo III

Conselho Fiscal

Artiso 21o.

O Conselho Fiscal 6 o 6196o de fiscalizagdo e controlo da Associagdo e ser6 composto
por um presidente e dois vogais, eleitos em Assembleia-Geral.

Artiso 22o

Compete ao conselho fiscal, al6m das demais competOncias legais e estatutarias:
a) Dar parecer sobre as contas de projetos e estudos desenvolvidos pelaAssociagSo

que envolvam contribuigdes monetarias dos associados;
b) Fiscalizar a atividade da Associagdo, designadamente os actos de natureza

financeira da DiregSo;
c) Pronunciar-se sobre os assuntos que the forem apresentados pela Direg6o;
d) Requerer a convocagSo da Assembleia-Geral, em mat6ria da sua compet6ncia,

sempre que o julgue necessario.

Artiso 23o

O Conselho Fiscal refne, ordinariamente, pelo menos uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente.

CAPITULO IV
Disposig6es finais

Artiso 24o. 
A1

Em tudo o que estes Estatutos forem omissos, a Associagdo submete-se ao preceituado K
na lei do Pais onde a sede for instituida. 
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Artiso 25o

A dissolugSo da AssociagSo s6 poder6 ocoffer por deliberagdo da Assembleia-Geral,
expressamente convocada para esse fim, votada favoravelmente por tr6s quartos do
nfmero total dos paises membros associados, tendo em conta os compromissos
anteriormente assumidos.

Artiso 26o

Os outorgantes da escritura de constituigdo da Associagdo constituem-se, logo ap6s a

outorga da escritura, em Assembleia-Geral constitutiva, a qual ser6 presidida pelo

associado APP - AssociagSo dos Portos de Portugal, com vista d realizagdo das
primeiras eleigdes para os 6rgdos associativos.

Maputo, 02 de Margo de 2011

Escrito de acordo com o acordo ortogr6fico de 2010
http ://www.portal dal i n guapornlguesa.org
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