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Os Termos & Condições e Acordo de Conformidade & Confidencialidade regem a relação comercial entre os Peritos e a
sociedade Atheneum Partners GmbH e todas as suas subsidiárias e empresas associadas, em particular a Atheneum Partners Asia
Limited (Hong Kong), a Atheneum Partners (Shanghai), a Atheneum Partners Limited (China), a Atheneum Partners
Latinoamerica S.A. (Chile), a Atheneum Partners (Private) Limited (Pakistan), a Atheneum Limited (United Kingdom) e a
Atheneum Partners LLC (USA) (a seguir designadas por “Atheneum”). Eles representam um contrato legalmente vinculativo
a ser respeitado por ambas as partes contratantes. Peritos são designados os indivíduos que possuem um conhecimento
especializado numa determinada matéria e que estão dispostos a oferecer a sua especialização aos clientes da Atheneum
(“Peritos”).

1.

Objecto do contrato

1.1

Ao aceitar os Termos & Condições e o Acordo de Conformidade e Confidencialidade, os Peritos aceitam aderir à
Plataforma de Peritos da Atheneum (AEP), uma rede de indivíduos que detêm conhecimento especializado e que
estão dispostos a oferecer a sua especialização aos clientes da Atheneum.

1.2

Os Peritos que se registem na Plataforma de Peritos da Atheneum garantem que a informação biográfica fornecida é
correcta e prometem nunca divulgar informações falsas ou enganosas à Atheneum e seus clientes.

2.

Aceitaçã o e Rejeição de Pedidos de Consul toria

2.1

Os Peritos podem participar em consultorias na base de projecto a projecto e têm autorização para aceitar somente
aqueles pedidos que não criem um conflito de interesses e que se relacionem com matérias que tenham autorização
para discutir sem violar qualquer obrigação contratual ou legal com terceiras partes.

2.2

Os Peritos têm o direito de não partilhar conhecimento relacionado com temas que possam causar um conflito de
interesses para si próprios.

2.3

Os Peritos devem dar a sua garantia de que não estão registados e/ou exercem funções como consultores financeiros
ou de investimento e que não agem como intermediários, agentes ou representantes de um consultor financeiro ou de
investimento. Os Peritos prometem não oferecer consultoria em qualquer investimento, matéria legal, médica, fiscal
ou qualquer outro serviço de consultoria que esteja regulamentado. Esta obrigação também diz expressamente respeito
às recomendações de consultoria e comercialização (compra, venda ou outras formas de comercialização) em relação
a títulos de qualquer espécie.

3.

Trabalho Independente e Remuneração

3.1

Os Peritos asseguram que não são empregados da Atheneum nem trabalham predominantemente para a Atheneum.
Os Peritos são os únicos responsáveis pelos impostos resultantes do seu rendimento e do pagamento das contribuições
às entidades de Segurança Social.

3.2

A remuneração é acordada com a Atheneum numa base de projecto a projecto. Os Peritos devem submeter os
Detalhes de Pagamento aos Peritos - Expert Payment Details (“EPD”) – ou facturar pelos seus serviços de consultoria
num período de oito semanas da data da consultoria. Os primeiros dez minutos devem ser usados para as duas partes
clarificarem o âmbito do projecto. Se a chamada terminar nos primeiros 10 minutos (do lado de qualquer uma das partes),
nesse caso não haverá lugar a processamento de pagamento.

3.3

Os Peritos não estão autorizados a reclamar pagamentos a facturas/EPD que não sejam submetidas no prazo de oito
semanas após consultoria. Os custos de transacções de pagamento não são suportados pelo Perito. As facturas só são
válidas para pagamento se incluírem correctamente os Detalhes de Pagamento aos Peritos - Expert Payment Details.
Em caso de fornecimento de informação incorrecta da conta bancária, a Atheneum reserva-se o direito de cobrar uma
taxa fixa no valor de €25.00 para cobrir custos relacionados com transacções incorrectas e compensar isso contra
remuneração do Perito..
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4.

Acordo de Sigilo, Conformidade e Confidencialidade

4.1

Os Peritos devem manter sigilo relativamente a todas as informações confidenciais comunicadas ou de acesso
disponibilizado a si próprios pela Atheneum e seus clientes depois do termo da consultoria.

4.2

Em nenhuma circunstância os Peritos estão autorizados a revelar ou disponibilizar o seu conhecimento sobre
quaisquer informações que podem ser confidenciais ou protegidas por lei e/ou regulamentação.

4.3

Em nenhuma circunstância os Peritos estão autorizados a usar a informação confidencial para nenhum propósito que
não seja o propósito acordado entre as partes e não devem usar a informação confidencial em violação das leis de
segurança aplicáveis.

4.4

O significado de informação confidencial neste contexto contratual define-se como (a) todos os segredos verbais ou
escritos de operações ou comércio, documentos e outras informações ou materiais que são confiados aos Peritos para
a execução do projecto e que estão etiquetados como confidenciais ou cuja confidencialidade resulta dos seus
elementos de matéria ou outras circunstâncias; e (b) os serviços comissionados e outros resultados do trabalho.

4.5

Os Peritos prometem tratar toda a informação confidencial obtida directa ou indirectamente em estrita
confidencialidade e não divulgar tal informação a terceiras partes sem prévia autorização escrita da Atheneum. Desde
que os Peritos tenham informado antecipadamente a Atheneum, não se aplica o facto de ser obrigatório notificar as
autoridades públicas sobre a tal informação confidencial, a que estão obrigados os Peritos por leis vigentes aplicáveis.

4.6

Toda a informação verbal ou escrita, documentos ou outro material confiado aos Peritos para a execução de projecto
são confidenciais e não podem ser fornecidos ou partilhados a quaisquer terceiras partes sem autorização prévia
escrita da Atheneum. Documentação emitida ou documentação de trabalho e materiais têm de ser devolvidos ou
destruídos a pedido. A Atheneum pode requerer a verificação da sua destruição.

5.

Privacidade

5.1

A Atheneum fornece informação detalhada sobre o processamento de dados pessoais dos Peritos em
https://atheneum-partners.com/ap-files/

6.

Direitos de Autor e Conse nti me nto de Gravaçã o

6.1

A Atheneum detém exclusivamente todos os direitos dos resultados dos serviços e trabalhos fornecidos pelos Peritos
no âmbito da consultoria. Os documentos associados, incluindo suporte de dados, tornam-se propriedade da
Atheneum no preciso momento em que iniciam a sua existência. Os trabalhos são providos com a designação da
autoria e com o nome do respectivo Perito.

6.2

Em relação aos Peritos, a Atheneum tem o direito exclusivo de usar os trabalhos como bem entender e de autorizar
outros a usá-los como bem entenderem, ou a garantir os direitos de uso a terceiras partes como bem entenderem.

6.3

Para fins de controle de qualidade, desenvolvendo os produtos da Atheneum e formação dos membros da equipa da
Atheneum, os Peritos dão o seu consentimento expresso à Atheneum do direito de transcrever entrevistas &
conversações com os Peritos. Todos os nomes dos participantes das chamadas permanecerão confidenciais a todo o
tempo e todos os dados são processados e tratados de acordo com a nossa política de privacidade e tratados antes de
serem usados. Quaisquer gravações efectuadas para fins de transcrição serão eliminadas dentro de um dia útil.
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7.

Diversos

7.1

A Atheneum reserva-se o direito de modificar os Termos & Condições e Acordo de Conformidade &
Confidencialidade de tempos a tempos, publicando a versão emendada no website da Atheneum. Todas as alterações
são consideradas efectivas após publicação e comunicação aos Peritos, desde que os Peritos não tenham discordado
em forma escrita num período de 4 semanas após publicação. Se houver Peritos que discordem, à Atheneum deverá
ser permitido cancelar o registo desses Peritos bem como o cancelamento da sua inscrição enquanto membro da AEP.

7.2

Ambos a Atheneum e os Peritos têm o direito de cancelar a inscrição AEP sem ter que apresentar quaisquer razões e
com efeitos imediatos.

7.3

Caso algumas das disposições dos Termos & Condições e Acordo de Conformidade e Confidencialidade for nula ou
inválida, os Termos & Condições e Acordo de Conformidade & Confidencialidade mantêm-se válidos nas restantes
disposições. No entanto, a Atheneum e os Peritos acordam em substituir imediatamente a disposição inválida por uma
disposição o mais idêntica possível e legalmente permitida.
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