
 

Aviso 
 
Entende-se por Civitas Partners, quando utilizado neste site, uma referência geral a várias empresas 
afiliadas à Civitas Partners Limited (grupo Civitas Partners). 
 
O conteúdo deste site é de propriedade da Civitas Partners Limited, é controlado por ela e é 
protegido pelas leis internacionais sobre direitos autorais. Ao não estar no domínio público, o 
conteúdo deste site é de propriedade do grupo. As fotografias e as informações contidas neste site 
também podem estar protegidas por outros. Os usuários do site poderão acessar as informações 
divulgadas neste site para a sua estrita informação pessoal. Os usuários do site não estão 
autorizados a publicar, transmitir ou distribuir as informações contidas neste site a qualquer terceira 
parte ou sequer a utilizar o conteúdo deste site para qualquer outra finalidade que não seja a sua 
própria informação. 
 
As informações exibidas neste site foram disponibilizadas para auxiliar os usuários do site ao 
fornecer-lhes informações básicas sobre os serviços prestados por empresas do grupo Civitas 
Partners e não constituem nem (i) uma oferta, uma propaganda, uma assessoria, um convite, uma 
recomendação ou indução de um acordo ou de investimento, nem (ii) a solicitação de qualquer 
oferta, convite ou indução de uma acordo ou de investimento, a partir de qualquer empresa 
pertencente ao grupo Civitas Partners para os usuários do site. Se qualquer oferta de investimento 
ou contratação vier a ser feita, há de sê-lo na base de um documento ou acordo a ela relacionada. 
 
Nenhuma responsabilidade é aceita por qualquer perda, qualquer ato decorrente, direta ou 
indiretamente, de qualquer uso da informação contida neste site. Qualquer informação fornecida 
pelo grupo Civitas Partners através deste site não deve ser considerada como garantia ou garantia 
de resultados, desempenho, fatos ou circunstâncias futuros. As empresas do grupo Civitas Partners 
não assumem obrigação alguma no que diz respeito à atualização ou revisão do conteúdo deste site. 
As empresas do grupo Civitas Partners não procedem a representações nem emitem garantias, 
expressas ou implícitas, quanto à integridade, à adequação ou à exatidão das informações contidas 
neste site. 
 
Nenhum serviço será fornecido e nenhuma informação transmitida pelas empresas do grupo Civitas 
Partners através deste site, exceto para fins de recrutamento. Assim, o grupo Civitas Partners pede 
aos usuários de seu site que tenham a gentileza de não enviar a qualquer uma de suas empresas 
toda e qualquer informação ou documento pessoal ou não público. Qualquer informação ou 
documento fornecido por usuários do site através do mesmo não serão amparados por qualquer 
proteção de dados ou política de privacidade. 
 
Este site pode fornecer links para outros sites patrocinados e mantidos por terceiros. Qualquer 
disposição nesse sentido é tomada para a estrita conveniência de seus usuários. O grupo Civitas 
Partners não assume nenhuma responsabilidade pela verificação independente das informações 
disponibilizadas através destes sites. O grupo Civitas Partners não reviu nem testou qualquer 
informação, software ou produtos disponíveis através destes sites. 
 
O grupo Civitas Partners pode monitorar o uso do site e a informação resultante poderá ser usada 
pelo grupo Civitas Partners, de acordo com as normas legais e/ou regulamentares aplicáveis. 


