
ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

Entre: 

_____________________________, “______”, com sede em Luanda, 
no_______________, NIF n.º ______________, inscrito na Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda sob o n.º____________, representado 
pelo(a) Senhor(a) _____________________________, na qualidade de 
adiante designado(a) por PARTE REVELADORA ou ________________. 

E 

______________________, solteiro, nascido aos ___/____/______, filho de 
__________________ e de __________________, nacionalidade Angolana, 
portador do B.I n.º ___________________, emitido aos ____/____/_____, 
pela Direcção Nacional de Identificação, Residente em Luanda, Casa S/N, 
_______________, adiante designado por PARTE RECEPTORA ou 
__________.. 

É celebrado de boa-fé, e reciprocamente aceite, o presente Acordo de 
Confidencialidade, o qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for 
omisso, pela legislação em vigor aplicável: 

À luz deste ACORDO a PARTE RECEPTORA declara e se compromete: 

I. A manter o mais absoluto sigilo a respeito do projeto objeto do presente 
termo, antes, durante ou após sua elaboração, sigilo este, escrito ou verbal, 
ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações, sejam de 
natureza científicas, técnica, operacional, comercial, jurídica, ou outra, bem 
como, sobre todos os materiais obtidos com sua participação ou não, 
incluindo, mas não se limitando, a quaisquer tipos de documentos, contratos, 
papéis, estudos, pareceres, pesquisas, desenhos, cópias, diagramas, modelos, 
fluxogramas, croquis, fotografias, discos, pen drives, processos, projetos, 
know-how, design, especificações, programas de computador/software, 
hardware, sites, mídias, códigos de programação de qualquer natureza, 
contratos, propostas comerciais, financeiras, invenções, processos, fórmulas, 
designs, planos de negócios (business plans), processos, tabelas, 
patrocinadores, investidores, clientes, revendedores, distribuidores, 
pesquisas, resultados de qualquer natureza, invenções, criações, ideias, 
métodos de contabilidade, experiências, bem como, toda e qualquer forma 
patenteada ou não, registrada ou não, dentre outros; 

II. A não revelar, reproduzir, copiar, repassar, vender, alugar, comercializar, 
dar, doar, divulgar, distribuir, utilizar e/ou dar conhecimento, em hipótese 
alguma, a terceiros ou em proveito próprio ou alheio, dados, informações 
científicas ou quaisquer materiais obtidos com ou sem sua participação, bem 
como, toda informação e conhecimento surgido durante a elaboração do 
projeto; 

III. A não tomar, sem autorização da PARTE REVELADORA, qualquer 
medida com vista a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade 



intelectual e direitos autorais relativos às informações a que tenha acesso, 
bem como, toda informação e conhecimento surgido durante a elaboração 
do projeto e não produzir cópias ou back up, download, upload, ou por 
qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos que teve acesso ou 
que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da elaboração do 
projeto; 

IV. Que todos os documentos, materiais, modelos, softwares, aplicativos, 
desenhos, ideias, criações, invenções, protótipos e/ou outros de qualquer 
natureza derivadas ou não do projeto, inclusive ideias, dados e informações 
de qualquer pesquisa são de propriedade da PARTE REVELADORA. 

CLÁUSULA 1.ª 

DO OBJETO 

O presente termo de confidencialidade é firmado com o intuito de evitar a 
divulgação, venda, reprodução, cópia e/ou qualquer outra forma de 
utilização das informações confidenciais trocadas entre PARTE 
REVELADORA e a PARTE RECEPTORA por ocasião da realização do 
seguinte projeto idealizado pela PARTE REVELADORA: 
______________________________. 

CLÁUSULA 2.ª 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

1. Para os fins deste termo, serão consideradas confidenciais, mas não se 
limitando, as seguintes: 

a) Todas informações transmitidas por meios escritos, eletrônicos, verbais 
ou quaisquer outros e de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando 
a científica, técnica, operacional, comercial, jurídica; 

b) Todos os materiais obtidos com sua participação ou não, incluindo, mas 
não se limitando, a quaisquer tipos de documentos, contratos, papéis, 
estudos, pareceres, pesquisas, desenhos, cópias, diagramas, modelos, 

fluxogramas, croquis, fotografias, discos, pen drives, processos, projetos, 
know-how, design, especificações, programas de computador/software, 
hardware, sites, mídias, códigos de programação de qualquer natureza, 
contratos, propostas comerciais, financeiras, invenções, processos, fórmulas, 
desings, planos de negócios (business plans), processos, tabelas, 
patrocinadores, investidores, clientes, revendedores, distribuidores, 
pesquisas, resultados de qualquer natureza, invenções, criações, ideias, 
métodos de contabilidade, experiências; 

c) Toda e qualquer forma patenteada ou não, registrada ou não, dentre 
outros; 



d) Toda informação e conhecimento surgido durante a elaboração do 
projeto, dentre outros. 

2. Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas aquelas que 
assim forem identificadas pela PARTE REVELADORA, por meio de 
legendas, rascunhos ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às 
circunstâncias da revelação ou à própria natureza da informação e do projeto 
devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade da PARTE 
REVELADORA. 

CLÁUSULA 3.ª 

USO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS 

1. As PARTES comprometem-se a utilizar as informações confidenciais 
apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do projeto de 
propriedade da PARTE REVELADORA, sendo vedada tanto a sua 
divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja 
expressamente permitida pela PARTE REVELADORA. 

2. A PARTE RECEPTORA deverá dispensar às informações confidenciais 
da PARTE REVELADORA o mesmo zelo e cuidado com que trataria os 
seus próprios dados e deverá mantê-las em local seguro, com acesso 
limitado, apenas às pessoas autorizadas e que anuíram ao presente termo. 

3. Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a 
PARTE RECEPTORA deverá comunicar imediatamente à PARTE 
REVELADORA, mas não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo 
defeito na protecção dos dados sigilosos. 

CLÁUSULA 4.ª 

OBRIGAÇÕES 

1. A PARTE RECEPTORA se obriga à: 

a) Usar as informações objeto deste Contrato, apenas com o propósito de 
bem e fiel cumprir os fins aos quais lhe foram confiadas as referidas 
informações; 

b) Manter o sigilo relativo ás informações confidenciais e revelá-las apenas 
aos integrantes da equipe também submetidos ao presente termo; 

c) Proteger as informações confidenciais que lhe foram divulgadas, usando 
o mesmo grau de cuidado utilizado para proteger suas próprias informações 
confidenciais; 

d) Manter procedimentos adequados à prevenção de extravio ou perda de 
quaisquer documentos ou informações do projeto; 



e) Cumprir com todas as obrigações expostas no presente, e outras, ainda 
que não elencadas, mas que se refiram ao sigilo absoluto. 

2. A PARTE RECEPTORA deverá ainda destruir todo e qualquer 
documento e informação, seja física ou digital, que contenha informações 
confidenciais ou não do projeto, quando não mais for necessária a 
manutenção dessas informações, comprometendo-se a não reter quaisquer 
reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas no 
presente termo. 

CLÁUSULA 5.ª 

PENALIDADES 

1. A não observância e/ou violação de quaisquer das disposições de 
confidencialidade estabelecidas no presente Acordo, sujeitará a PARTE 
RECEPTADORA, como também ao agente causador ou facilitador, ao 
pagamento de multa, indemnização e/ou ressarcimento de todas as perdas, 
danos causados, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer 
outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste 
incumprimento, bem como as de responsabilidade civil e criminal. 

2. Por ocasião da sua violação, o presente termo poderá ser imediatamente 
rescindido pela PARTE REVELADORA, sem necessidade de aviso prévio e 
sem nenhum tipo de pagamento, indemnização ou ressarcimento de 
qualquer natureza. 

CLÁUSULA 6.ª 

DA VIGÊNCIA 

O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia-se a partir 
da data de sua assinatura, data esta em que a PARTE RECEPTORA tomou 
ciência do projeto objeto do presente contrato, expresso na Cláusula 
Primeira. Ainda que o projeto seja executado ou não venha a ser executado, 
o dever de confidencialidade persistirá, e o seu não cumprimento acarretará 
todos os efeitos expressos na Clausula Quinta. 

CLÁUSULA 7.ª 

DECLARAÇÃO 

Declaram as Partes, que no caso da PARTE RECEPTORA vir a auxiliar 
seja da forma que for no desenvolvimento do projeto objeto do presente 
termo de confidencialidade, não decorrerá qualquer vínculo ou obrigação de 
natureza societária, laboral entre elas, e sem nenhum tipo de exclusividade. 

  



CLÁUSULA 8.ª 

(Legislação e Foro Aplicável) 

1. As relações entre as Partes regem-se pelas disposições do presente 
Contrato e no omisso, pela legislação em vigor na Republica de Angola. 

2. Para dirimir quaisquer litígios emergentes da interpretação e/ou execução 
do presente Contrato, que não possam ser resolvidos por mútuo acordo das 
Partes, será competente o foro do Tribunal Provincial de Luanda. 

Feito e assinado em dois exemplares, em língua portuguesa, fazendo ambos 
igual fé, sendo um para cada uma das Partes. 

__________________, ______ de ______________ de 20______. 

PARTE REVELADORA      PARTE RECEPTORA 

__________________________              ____________________________ 

	


