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Entre o Grupo Português de CW (Portugal) e o CWJF - Grupo Juizforano de CW (Brasil) 

 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Grupo Português de CW, abreviadamente designado por GPCW, 

representada pelo Membro Coordenador, Edgar Moreno, CT1CKP. 

e 

SEGUNDO OUTORGANTE: CWJF - Grupo Juizforano de CW, abreviadamente designado por 

CWJF, aqui representado por Edson Fonseca, PY4WAS, Presidente do CWJF. 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

- Os membros de ambos os outorgantes partilham, em muitos casos, características e gostos 

comuns na prática do radioamadorismo; 

- Há muitos pontos de convergência entre os outorgantes; 

- Há sinergia identificadas que podem potenciar as actividades de ambos; 

- As vantagens de um estreito relacionamento bilateral são evidentes; 

- O CWJF e o GPCW consideram de mútuo interesse promover o reforço de cooperação entre 

si; 

 

pelo que é livremente e de boa fé que celebram o presente protocolo, regendo-se pelas 

cláusulas seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA 

(Objecto) 

O Protocolo tem por finalidade potenciar as sinergias entre os partes, promovendo a 

cooperação dos Outorgantes. 

No âmbito deste Protocolo incluem-se, também, actividades e eventos comuns, assim como no 

aproveitamento de todas as oportunidades de cooperação que surjam no âmbito do 

radioamadorismo e que as partes entendam úteis a ambos. 
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CLAÚSULA SEGUNDA 

 (Acções de cooperação específica) 

As partes estabelecem que cada acção a desenvolver será definida e detalhada, no que 

respeita aos objectivos, encargos, mecanismos de suporte e prazos, através de simples 

documentos complementares, podendo tal ser resolvido através de simples email. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA 

(Gestão do Protocolo) 

A gestão do protocolo será assegurada por um representante da Coordenação do GPCW e 

pelo Presidente do CWJF ou por interlocutor por si nomeado e, que terão como missão serem 

os interlocutores privilegiados para as relações entre as partes. 

 

 

CLAÚSULA QUARTA 

(Vigência e Denúncia) 

O presente protocolo produz efeitos imediatamente após a assinatura pelos representantes das 

partes que nele outorgam e vigorará por tempo indeterminado. 

Qualquer das partes poderá denunciar o presente Protocolo, desde que  

notifique a outra parte desta sua vontade. A denúncia do Protocolo torna-se eficaz após 60 

(sessenta) dias contados a partir da data da recepção da respectiva notificação.  

  

 

 

CLAÚSULA QUINTA 

(Disposições finais) 

As omissões ao presente protocolo de cooperação serão oportunamente analisadas e 

resolvidas pelos representantes dos Outorgantes. 

O presente protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos 

Outorgantes. 
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Lisboa e Juiz de Fora, aos dias de mês de 2017 

 

  

 O PRIMEIRO OUTORGANTE  O SEGUNDO OUTORGANTE 

 Grupo Português de CW  CWJF 

  

 


