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Estes Termos e Condições Gerais regulam a relação comercial entre Especialistas e a Atheneum Partners GmbH, bem como
todas as suas filiais ou empresas associadas, sobretudo a Atheneum Partners Asia Limited (Hong Kong), a Atheneum Partners
(Xangai) Limited (China), a Atheneum Partners Latinoamerica S.A. (Chile), a Atheneum Partners (Private) Limited (Paquistão),
a Atheneum Limited (Reino Unido), bem como a Atheneum Partners LLC (EUA) (doravante a "Atheneum"). Estes TCG
representam um contrato legalmente vinculativo e devem ser cumpridos por ambas as partes do contrato.

1.

Objecto de Contrato

1.1

Ao aceitarem a Política de Conformidade e o Acordo de Não-Divulgação, os especialistas concordam em aderir à
Atheneum Expert Platform, uma rede de profissionais com conhecimento especializado e dispostos a oferecer seus
conhecimentos aos clientes do Atheneum.

1.2

Os especialistas que se inscreverem na Atheneum Expert Platform asseguram que as informações biográficas
fornecidas são corretas e comprometem-se a nunca divulgar informações falsas ou enganosas ao Atheneum e aos
seus clientes.

2.

Aceitação e rejeição dos pedidos de consulta

2.1

Os especialistas podem participar nas consultas em base projeto-a-projeto e só devem aceitar pedidos que não
apresentem um conflito de interesses e que digam respeito a assuntos que possam discutir sem violar quaisquer
obrigações legais ou contratuais com terceiros.

2.2

Os especialistas têm o direito de não compartilhar conhecimentos relacionados a tópicos que possam lhe causar
conflito de interesses.

2.3

Os Especialistas declaram que não estão registados como consultores financeiros / de investimento e/ou exercem a
sua atividade nesses setores, e que não atuam na qualidade de intermediários ou representantes de qualquer
consultor financeiro / de investimento. Além disso, os Especialistas comprometem-se a não realizar quaisquer
serviços de consultoria financeira, legal, médica, contabilística ou qualquer outro tipo de consultoria regulamentado.
Esta obrigação inclui ainda expressamente serviços de consultoria e recomendação comercial (compra, venda ou
outras formas de comércio) em relação a qualquer tipo de valores mobiliários.

3.

Auto-emprego e Remuneração

3.1

O Especialista declara que não exerce a sua atividade principal na Atheneum. O Especialista não está sujeito a
quaisquer diretrizes por parte da Atheneum, pois exerce a sua atividade de forma independente. O Especialista é
pessoalmente responsável pela tributação dos seus rendimentos e pelo pagamento das contribuições à segurança
social (sobretudo para efeitos de seguro de saúde e seguro de pensão), bem como pelo cumprimento de quaisquer
obrigações legais, regulamentares, contributivas e sindicais. O Especialista compromete-se a isentar a Atheneum e
os seus clientes de quaisquer obrigações que a este respeito poderiam ser atribuídas ao adjudicante ou aos seus
clientes.

3.2

O pagamento é acordado com a Atheneum de acordo com cada projeto. A avaliação de desempenho é feita através
do envio do chamado "Detalhes de Pagamento do Especialista, doravante "EPD"" da Atheneum, previsto para o
efeito. Os especialistas apresentarão os detalhes do pagamento por Expert Payment Details ( "EPD") ou faturas para
consultas no prazo de oito semanas a contar da última consultoria. Os primeiros dez minutos da consultoria devem
ser utilizados por ambas as partes para esclarecer o propósito do projeto. Caso a chamada seja encerrada dentro dos
primeiros 10 minutos (por qualquer das partes), o pagamento não será processado.

3.3

Os especialistas não têm direito a reclamar pagamentos por faturas que não sejam apresentadas no prazo de oito
semanas após a consultoria. Custos de transação de pagamento ficarão a cargo do especialista. As faturas são válidas
para pagamento somente com a inclusão de detalhes de pagamento no documento Expert Payment Details (“EPD”).
As despesas relacionadas com os pagamentos, na medida em que se trate de pagamentos para o estrangeiro ou de
informações de conta incorretas, ficarão a cargo do Especialista. No caso de informações da conta incorretas, a
Atheneum poderá aplicar um montante adicional líquido de 25 € e acordar a compensação deste montante na fatura
do pagamento ao Especialista.
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4.

Acordo de sigilo, conformidade e não divulgação

4.1

Experts shall maintain secrecy in respect to all confidential information communicated or made accessible to him or
her by Atheneum and its customers for an indefinite period after the end of a consultation.

4.2

Os Especialistas estão proibidos de revelar ou transmitir o seu conhecimento sobre quaisquer informações, que
possam ser confidenciais ou que estejam protegidas por leis e/ou regulamentos.

4.3

Na seção do presente contrato, consideram-se informações confidenciais (a) quaisquer segredos operacionais e
comerciais estabelecidos verbalmente ou por escrito, documentos, conhecimentos e outras informações e materiais,
que sejam disponibilizados no âmbito da execução do projeto e que estejam identificados como confidenciais ou cuja
confidencialidade resulte do seu âmbito ou de outras circunstâncias; e (b) os serviços encomendados e outros
resultados obtidos.

4.4

Os Especialistas comprometem-se a tratar quaisquer informações confidenciais, que lhes tenham sido direta ou
indiretamente fornecidas, de forma estritamente sigilosa e a não transmitir essas informações a terceiros sem o
consentimento prévio por escrito da Atheneum.

4.5

Todas as informações de negócios verbais ou escritas, documentos e/ou outros materiais que o Especialista seja
confiado para a execução do projeto são confidenciais e não podem ser repassados ou compartilhados com terceiros
sem a permissão prévia por escrito do Atheneum. Documentação emitida, bem como documentos de trabalho e
materiais devem ser devolvidos a pedido.

5.

Privacidade

5.1

Os dados são recolhidos, armazenados, utilizados e processados no âmbito das disposições legais vigentes. Os dados
pessoais que o Especialista disponibiliza à Atheneum (p. ex., nome e dados de contato) apenas são processados para
efeitos de correspondência e para fins relacionados com o projeto. A Atheneum assegura que os dados pessoais não
serão transmitidos a terceiros, salvo se exigido por lei ou em caso de consentimento prévio expresso do Especialista.
O Especialista aceita que a Atheneum armazene os seus dados e que estes sejam disponibilizados aos clientes, de
forma anónima, para efeitos de mediação do Especialista.

6.

Direitos Autorais

6.1

Todos os direitos decorrentes dos serviços de consultoria prestados pelo Especialista e os resultados obtidos (obra)
são propriedade exclusiva da Atheneum. Toda a documentação associada, incluindo os suportes de dados, passa para
a propriedade da Atheneum a partir do momento da sua criação. Não é obrigatório que a obra seja identificada com
a declaração de direitos de autor ou com o nome do Especialista.

6.2

Relativamente ao Especialista, a Atheneum detém o direito exclusivo em relação à utilização da obra, à cedência da
utilização ou do direito de utilização da obra.

7.

Vários

7.1

A Atheneum reserva-se o direito de alterar periodicamente estes TCG, publicando a versão alterada na página web
da Atheneum. Quaisquer alterações entram em vigor com a publicação e a comunicação ao Especialista. Para
continuar a ser membro da AEP, o Especialista deve confirmar a recepção dos respetivos TCG alterados.

7.2

A Atheneum e o Especialista podem cancelar o registo na AEP, sem necessidade de justificar o cancelamento e com
efeitos imediatos.
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