
Modelo de Termo de Confidencialidade 
Criado por freelancermap.com 

 

entre 

[Nome da Empresa] 

[Endereço] 

[Código postal, Cidade] 

 (o Emissor) 

E 

[Nome do Freelancer] 

[Morada] 

[Código postal, Cidade] 

(o Recetor) 

 

1. Propósito 

O Emissor pretende revelar informação (a Informação Confidencial) ao Recetor com o propósito 

de [inserir aqui os detalhes, por exemplo, discutir a possibilidade de o Recetor e de o 

Emissor iniciarem uma joint venture]. 

2. Informação Confidencial 

A informação confidencial a ser revelada inclui o seguinte:  

[Lista de atividades/informação confidencial – por exemplo: listas de clientes, contactos, 

informação financeira, informação de vendas, fornecedores, oportunidades de negócio 

para novos projetos] 

3. Obrigações de Confidencialidade 

O Recetor compromete-se a não usar a Informação Confidencial para qualquer outro fim que não 

o Propósito, sem antes obter a informação escrita do Emissor.  

4. Obrigações de Segurança 

O Recetor compromete-se a manter a Informação Confidencial segura e a não revelá-la a 

qualquer terceira parte [com exceção dos seus funcionários e conselheiros profissionais que 

precisam de ter acesso à informação devido ao Propósito. Estes devem saber que têm o 

dever de Confidencialidade para com o Emissor e que têm os mesmos deveres declarados 

na Cláusula 3 e nesta cláusula 4]. 

5. Exclusões 

Os deveres mencionados nas cláusulas 3 e 4 mencionadas acima, devem aplicar-se a toda a 

informação revelada pelo Emissor e pelo Recetor, independentemente da forma ou método em 

que tenha sido relevado ou gravada, mas não se aplicam a: 

a) Qualquer informação que já é ou que será no futuro tornada pública (a não ser que tenha sido 

tornada pública como resultado de uma falha neste Acordo) ou  
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b) Qualquer informação que já seja do conhecimento do Recetor e que não tenha sido sujeita a 

qualquer obrigação de confidencialidade antes de ter sido revelada ao Recetor pelo Emissor.  

 

6. Partilha de informação exigida pela Lei 

Nada neste acordo irá evitar que o Recetor faça revelações de Informação Confidencial se assim 

for exigida por autoridades legais ou por qualquer entidade com autoridade para tal.  

7. Devolução da Informação 

O Recetor irá, se assim for pedido pelo Emissor, devolver todas as cópias e gravações da 

Informação Confidencial ao Recetor e não guardará qualquer cópia ou gravação da Informação 

Confidencial.  

8. Direitos de Propriedade 

Nem este Acordo, nem o fornecimento de qualquer tipo de informação dá ao Recetor qualquer 

licença, ou direito a respeito de quaisquer Direitos de Propriedade sobre o Emissor, exceto o 

direito de copiar a informação confidencial relacionada com o propósito 

9. Período de Duração 

Os deveres mencionados nas cláusulas 3 e 4 continuarão em vigor durante [número de meses, 

anos, etc..] 

10. Lei Aplicável 

Este Termo de Confidencialidade está sujeito e de acordo com as leis em vigores em [País]. Os 

tribunais localizados no [País] irão ter a jurisdição não exclusive de lidar com qualquer disputa que 

tenha surgido ou que possa surgir em relação a este Acordo.  

11. Adições ou Modificações 

Este Acordo representa o Termo de Confidencialidade total entre as partes no que diz respeito à 

revelação de Informação Confidencial. Qualquer adição ou modificação desse acordo tem que ser 

feito por escrito e assinado por ambas as partes.  

12. Declarações Finais 

Se algum dos pontos presentes neste Acordo não for aplicável, os pontos restantes devem ser 

aplicados logo que possível. Os pontos não aplicáveis devem ser modificados para que possam 

ser aplicáveis, permitindo assim que o presente Termo seja aplicado como um todo. 

PORTANTO, as partes reconhecem que leram e que percebem este Termo de 

Confidencialidade e que aceitam voluntariamente os deveres e obrigações aqui definidos.  

 
Emissor da informação Confidencial: 

 
Assinatura: _____________________ 

 
Nome e Título: __________________ 

 
Data:________________________ 

 
Recetor da Informação Confidencial: 

 
Assinatura: _____________________ 

 
Nome e Título: __________________ 

 
Data: ________________________  

 


