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O Contrato da política de conformidade e não divulgação rege a relação comercial entre os Especialistas e a Atheneum Partners
GmbH e todas as subsidiárias e empresas afiliadas, em particular a Atheneum Partners Asia Limited (Hong Kong), a Atheneum
Partners (Xangai), a Atheneum Partners Limited (China), a Atheneum Partners Latinoamerica SA (Chile), a Atheneum Partners
(Private) Limited (Paquistão), a Atheneum Limited (Reino Unido) e a Atheneum Partners, LLC (EUA) (doravante denominada
“Atheneum”). Elas representam um contrato juridicamente vinculativo e devem ser respeitadas por ambas as partes contratantes.
Os Especialistas deverão representar indivíduos que tenham conhecimentos especializados e que estejam dispostos a oferecer
conhecimentos aos clientes da Atheneum (“Especialistas”).

1.

Objeto do contrato

1.1

Ao aceitar o Contrato da política de conformidade e não divulgação, os Especialistas concordam em aderir à
Plataforma de Especialistas da Atheneum, uma rede de indivíduos que têm conhecimento especializado e que estão
dispostos a oferecer conhecimentos aos clientes da Atheneum.

1.2

Os Especialistas que se inscreverem na Atheneum Expert Platform garantem que as informações biográficas enviadas
estão corretas e se comprometem a nunca divulgar informações falsas ou enganosas à Atheneum e clientes.

2.

Aceitação e rejeição de pedidos de consulta

2.1

Os Especialistas podem participar de consultas por e têm permissão para aceitar apenas as solicitações que não criem
conflitos de interesse e que se relacionem com assuntos que possam discutir sem violar quaisquer obrigações legais
ou contratuais com terceiros.

2.2

Os Especialistas têm o direito de não compartilhar conhecimentos relativos a tópicos que possam causar conflitos de interesses para eles.

2.3

Os Especialistas devem garantir que não estão registrados e/ou estão trabalhando como consultores
financeiros/consultores de investimentos e que não estão atuando como intermediários, agentes ou representantes de
um consultor financeiro/consultor de investimentos. Os Especialistas se comprometem a não oferecer nenhum
conselho de investimento, jurídico, médico, contábil ou outro conselho regulamentado. Esta obrigação também se
refere expressamente a recomendações de consultoria e negociação (compra, venda ou outras formas de negociação)
em relação a valores mobiliários de qualquer tipo.

3.

Autônomos e remuneração

3.1

Os Especialistas garantem que não são funcionários da Atheneum nem trabalham predominantemente para a
Atheneum. Os Especialistas são os únicos responsáveis pela tributação da renda e pelo pagamento de contribuições
para instituições de previdência social.

3.2

A remuneração fica acordada com a Atheneum, por projeto. Os Especialistas devem enviar Detalhes do Pagamento
do Especialista (“EPD”) ou faturas para consultas dentro de oito semanas após a consulta. Os primeiros dez minutos
da consulta devem ser usados para que ambas as partes esclareçam o escopo do projeto. Caso a chamada seja
encerrada nos primeiros 10 minutos (por qualquer das partes), o pagamento não será processado.

3.3

Os Especialistas não têm direito a solicitar pagamentos de faturas/EPDs que não sejam enviados dentro de oito
semanas após a consulta. Os custos das transações de pagamento devem ser efetuados pelo Especialista. As faturas
são válidas apenas para o pagamento com a inclusão dos Detalhes de pagamento do Especialista corretamente
preenchidos. Caso informações incorretas sobre a conta bancária sejam enviadas, a Atheneum tem a liberdade de
cobrar uma quantia fixa de €25,00 para custos relacionados a transações incorretas e para compensar isso com a
remuneração do Especialista.
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4.

Contrato de sigilo, conformidade e não divulgação

4.1

Os Especialistas devem manter sigilo em relação a todas as informações confidenciais comunicadas ou
disponibilizadas pela Atheneum e clientes após o término de uma consulta.

4.2

Os Especialistas não têm a permissão, sob nenhuma circunstância, para revelar ou transmitir conhecimentos sobre
quaisquer informações que possam ser confidenciais ou protegidas por lei e/ou regulamentos.

4.3

Os Especialistas não têm a permissão de usar as informações confidenciais para nenhuma outra finalidade que não
seja aquela acordada entre as partes e não usarão as informações confidenciais em violação das leis de segurança
aplicáveis.

4.4

Informações confidenciais no escopo deste acordo são: (a) todos os segredos operacionais e comerciais, documentos
e outras informações e materiais verbais ou escritos com os quais os Especialistas são responsáveis pela execução do
projeto e que são rotulados como confidenciais ou cuja confidencialidade resulta de contratos, assunto ou outras
circunstâncias; e (b) os serviços comissionados e outros resultados do trabalho.

4.5

Os Especialistas se comprometem a tratar todas as informações confidenciais adquiridas direta ou indiretamente em
estrita confidencialidade e a não transmitir tais informações a terceiros sem autorização prévia por escrito da
Atheneum. Isto não se aplica a tais informações confidenciais. Os Especialistas são obrigados pelas leis obrigatórias
aplicáveis a divulgar à autoridade pública, desde que os Especialistas tenham informado a Atheneum com
antecedência.

4.6

Todas as informações comerciais verbais ou escritas, documentos e outros materiais na posse dos Especialistas para
a execução do projeto são confidenciais e não podem ser repassados ou compartilhados com terceiros sem a permissão
prévia por escrito da Atheneum. A documentação emitida, bem como documentos de trabalho e materiais devem ser
devolvidos ou destruídos a pedido. A Atheneum poderá solicitar uma comprovação da destruição destes.

4.7

Quaisquer danos, perdas, custos ou despesas resultantes de infrações desta Política de Conformidade e Contratos de
Não-Divulgação resultarão na responsabilidade da parte ofensora em relação à Atheneum.

4.8

Os funcionários dos clientes da Atheneum ou da Atheneum não devem ser solicitados por Especialistas durante o
projeto por 24 meses após a conclusão do projeto.

5.

Privacidade

5.1

Os dados pessoais apresentados pelos Especialistas à Atheneum (como nome e detalhes de contato) devem ser
processados apenas para correspondência com eles e apenas para fins de projeto. A Atheneum garantirá que os dados
pessoais não sejam divulgados a terceiros, a menos que os Especialistas tenham expressado seu consentimento para
tal divulgação.

6.

Direitos autorais

6.1

A Atheneum tem direito exclusivo a todos os direitos sobre os serviços e resultados de trabalho
contribuídos por Especialistas no âmbito de uma consulta. Os documentos associados, inclusive todos

os suportes de dados, se tornarão propriedade da Atheneum quando surgirem. Os trabalhos devem ter uma designação
de autoria ou com o nome do respectivo Perito.
6.2

Em relação aos Especialistas, a Atheneum tem o direito exclusivo de usar os trabalhos da maneira que julgar adequada
ou de permitir que outros os usem como bem entenderem, ou de conceder direitos de uso a terceiros, conforme
entenderem.

2

7.

Vários

7.1

A Atheneum reserva-se o direito de alterar a Política de Conformidade e o Contrato de Não Divulgação
periodicamente, publicando a versão alterada no site da Atheneum. Todas as alterações terão vigor após a publicação
e comunicação aos Peritos, desde que os Especialistas não tenham discordado por escrito dentro de um período de
quatro (4) semanas após a publicação. Se os Especialistas discordarem, a Atheneum terá permissão para cancelar a
inscrição de Especialistas e cancelar a afiliação da AEP.

7.2

Tanto a Atheneum quanto os Especialistas terão o direito de cancelar a afiliação à AEP sem dar razões e com efeito imediato.
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