Disclaimer
A informação incluída e disponibilizada neste “site” é fornecida pela Hawkclaw Capital Advisors,
Lda. indicada na Página Inicial como proprietária do “site” para orientação geral e o seu
propósito é oferecer ao utilizador informação geral de interesse. Nenhuma informação deverá
ser considerada como projecção, antevisão ou garantia da performance, bem como constituir
aconselhamento/conselho legal, fiscal, contabilístico, financeiro ou de outra índole. A Hawkclaw
não assume nenhuma obrigação de aconselhar a oportunidade ou inoportunidade das
informações contidas neste documento. A Hawkclaw age em exclusivo partindo do princípio que
o Cliente tem um conhecimento mínimo, experiência pessoal e/ou profissional que permitam
fazer uma correcta avaliação dos riscos envolvidos quer financeiros, legais, fiscais ou de outra
índole.

Termos de Uso
Estes "Termos de Uso" estabelecem os termos e condições que se aplicam ao seu uso do site
www.hawkclawcapital.com (o "site"). Ao usar o site (exceto ao ler esta página pela primeira vez),
você concorda em cumprir com todos os Termos de Uso aqui estabelecidos. O direito de usar o
site é pessoal para você e não é transferível para nenhuma outra pessoa ou entidade.

Alterações aos Termos de Uso
Podemos atualizar esses Termos de Uso periodicamente e alterá-los a qualquer momento para
incorporar termos adicionais específicos para recursos, aplicativos, oportunidades ou serviços
adicionais que podemos disponibilizar no ou através do site. Todas essas atualizações e
alterações entram em vigor imediatamente após a notificação, que podemos dar por qualquer
meio, incluindo, mas não limitado a, publicando uma versão revisada destes Termos de Uso no
site ou fornecendo outro aviso no site. Você deve visualizar estes Termos de Uso com frequência
para se manter informado das alterações que possam afetá-lo, pois o uso continuado do site
significa que você concorda continuamente em ficar vinculado a estes Termos de Uso. A versão
destes Termos de Uso publicados no nosso Site em cada data respectiva que você visitar serão
os Termos de Uso aplicáveis ao seu acesso e uso do site nessa data. As nossas cópias
armazenadas eletronicamente ou de outra forma apropriadas desses Termos de Uso e da
Política de Privacidade serão consideradas cópias verdadeiras, completas, válidas, autênticas e
aplicáveis da versão dos Termos de Uso e da Política de Privacidade que estavam em vigor em
cada data em que você visitou o site.

Copyright
© 2020 Hawkclaw Capital Advisors. Não é permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo
destas páginas. As páginas deste site podem ser descarregadas para um disco rígido ou
impressas para uso pessoal desde que o utilizador inclua o presente aviso de direitos de autor
em cada exemplar, não introduza alterações nas páginas e não faça uso total ou parcial destas
páginas numa outra obra ou publicação em qualquer tipo de suporte. É igualmente proibido
distribuir ou copiar estas páginas, no todo ou em parte, para fins comerciais.

