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2 (CEI) Apenas para as convenções de subvenção CEI - organizações internacionais (regra 
geral)  

1. Arbitragem 

a. Qualquer litígio entre a Comissão (“Parte”) e uma ou mais organizações internacionais 
(“Parte”) na qualidade de beneficiário(s) (colectivamente designados no presente artigo 
da convenção de subvenção como “Partes”) relativo à convenção de subvenção, que não 
possa ser resolvido de comum acordo, será submetido a um comité de arbitragem em 
conformidade com o procedimento a seguir indicado.  

b. Ao notificar a outra Parte da sua intenção de recorrer à arbitragem, a Parte notificante 
deve também informar a outra Parte quanto ao árbitro por si designado. A segunda Parte 
nomeará o seu árbitro no prazo de um mês após essa notificação escrita. 

 Os dois árbitros deverão, de comum acordo e no prazo de três meses após a nomeação 
do árbitro da segunda Parte, nomear um terceiro árbitro que será o presidente do comité 
de arbitragem, excepto se ambas as Partes acordarem a nomeação de um único árbitro.  

c. No prazo de um mês após a nomeação do terceiro árbitro, as Partes acordarão o 
mandato do comité de arbitragem, incluindo o procedimento a seguir. 

d. O processo de arbitragem terá lugar em Bruxelas. 

e. O comité de arbitragem aplicará as condições da convenção de subvenção. O comité de 
arbitragem fundamentará, de forma pormenorizada, na sua sentença os motivos da sua 
decisão. 

f. A sentença arbitral será final e vinculativa para as Partes, que por este meio acordam 
explicitamente a sua renúncia a qualquer forma de recurso ou revisão.  

g. Os custos, incluindo todos os honorários razoáveis despendidos pelas Partes numa 
arbitragem neste âmbito, serão repartidos entre as Partes pelo comité de arbitragem. 

2. Certificação das demonstrações financeiras e/ou da metodologia 

Nos termos do artigo II.4, a certificação das demonstrações financeiras e/ou da 
metodologia a apresentar por uma organização internacional pode ser elaborada pelo 
seu auditor interno ou externo habitual, de acordo com os seus regulamentos e 
procedimentos financeiros internos. 

3. Controlos e auditorias 

Os organismos competentes da Comunidade Europeia enviarão os eventuais pedidos de 
controlos ou auditorias ao abrigo do disposto no artigo II.22 e ao Director-Geral da 
organização internacional.  

A organização internacional disponibilizará aos organismos competentes da Comunidade 
Europeia, a pedido destes, todas as informações financeiras relevantes, incluindo o 
apuramento das contas relativas à acção, quando executada pela organização 
internacional ou por um subcontratante. Em conformidade com o artigo 248.° do Tratado 
e com o Regulamento Financeiro da Comunidade Europeia, os organismos competentes 
das Comunidades Europeias podem executar controlos, incluindo controlos no local, 
relativos à acção financiada pela Comunidade Europeia. 

Estes controlos e auditorias são confidenciais. 

4. Direito aplicável 
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Qualquer questão relativa à interpretação ou aplicação da presente convenção de 
subvenção que não esteja abrangida pelas respectivas disposições será resolvida com 
base no direito de [… ]. 

5. Privilégios e imunidades 
Nenhuma disposição da presente convenção de subvenção pode ser interpretada como uma 
derrogação aos privilégios e imunidades concedidos a [inserir o nome da organização 
internacional] pelo respectivo estatuto ou pelo direito internacional. 

 
 

3 (CEI) Apenas para as convenções de subvenção CEI - Nações Unidas (apenas para 
utilização no caso de agências especializadas e organizações internacionais do 
sistema das Nações Unidas que tenham aderido ao Acordo-Quadro Financeiro e 
Administrativo NU-CE (FAFA) de 29.04.2003) 

1. Resolução de litígios 

Qualquer litígio entre a Comissão e [nome do beneficiário] será resolvido de acordo com o 
disposto no artigo 14.º do Acordo-Quadro Financeiro e Administrativo concluído pela 
Comunidade, representada pela Comissão, e as Nações Unidas em 29 de Abril de 2003 (a 
seguir designado o “acordo FAFA”) a que [nome do beneficiário] aderiu em [data]. 

2. Certificação das demonstrações financeiras e/ou da metodologia, controlos e auditorias 

Relativamente a [nome do beneficiário], o acordo sobre a aplicação da cláusula de verificação 
a operações administradas pelas Nações Unidas e financiadas ou co-financiadas pela 
Comunidade Europeia, anexo ao acordo, prevalece sobre a presente convenção de 
subvenção, em especial os seus artigos II.4, II.22 e II.23. 

3. Direito aplicável 

Qualquer questão relativa à interpretação ou aplicação da presente convenção de subvenção 
que não esteja abrangida pelas respectivas disposições será resolvida com base no direito de 
[… ]. 

4. Privilégios e imunidades 
Nenhuma disposição da presente convenção de subvenção pode ser interpretada como uma 
derrogação aos privilégios e imunidades concedidos a [inserir o nome da organização 
internacional] pelo respectivo estatuto ou pelo direito internacional. 

 
 

5 (CEI) Apenas para as convenções de subvenção CEI - avaliação de PROJECTO  

1. Será efectuada uma avaliação do projecto em fase intercalar e no final do projecto. 

2.  Pelo menos dois meses antes da data da avaliação, a Comissão comunicará ao(s) 
beneficiário(s), nos termos previstos no artigo 8.º, as modalidades da avaliação do 
projecto, incluindo, quando adequado, uma eventual reunião que esta poderá propor e 
cuja organização poderá solicitar ao(s) beneficiário(s).  

Os custos incorridos pelo(s) beneficiário(s) em relação à avaliação do projecto são 
elegíveis em conformidade com artigo II.16. 
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9 (CEI) Apenas para acções CEI – Beneficiário(s) com custos incorridos no projecto mas 
sem contribuição CE (geralmente de países terceiros) 

1.  Os custos incorridos pelo(s) [seguinte(s)] beneficiário(s) não serão tidos em consideração 
na determinação da contribuição financeira da Comunidade:  

 --[nome de beneficiário] 

 ---… 

2. O(s) beneficiário(s) referido(s) no ponto anterior não têm de apresentar os relatórios 
referidos no artigo II.4 e não [está] [estão] sujeitos às auditorias e controlos financeiros 
referidos no artigo II.22. 

3.  Os beneficiário(s) referidos no n.º 1 não têm de contribuir para o Fundo de Garantia.  
 
 

10 (CEI) Apenas para as convenções de subvenção CEI - Terceiros ligados a um 
beneficiário [Unidades mistas de investigação (Unités Mixtes de Recherche, Unités 
propres de recherche, etc.) AEIE/ agrupamentos/ entidades afiliadas 

1. Estão ligados a [nome do beneficiário] os terceiros que se seguem:  

 --[nome da entidade jurídica] 

 ---… 

2. Este beneficiário pode imputar os custos incorridos pelos terceiros acima mencionados 
na execução do projecto, em conformidade com o disposto na convenção de subvenção. 
Estas contribuições não serão consideradas receitas do projecto.  

Os terceiros identificarão os custos do projecto, mutatis mutandis, de acordo com o 
disposto na parte B do anexo II da convenção de subvenção. Cada terceiro imputará os 
seus custos elegíveis em conformidade com os princípios estabelecidos nos artigos II.14 
e II.15. O beneficiário apresentará à Comissão:  

- Uma demonstração financeira individual de cada terceiro no formato especificado no 
Anexo IV. Estes custos não serão incluídos no Anexo IV do beneficiário. 

- A certificação das demonstrações financeiras e/ou da metodologia de cada terceiro em 
conformidade com as disposições relevantes da presente convenção de subvenção. 

- Um relatório financeiro de síntese, que consolida o total dos custos elegíveis incorridos 
pelos terceiros e pelo beneficiário, conforme declarado nas suas demonstrações 
financeiras individuais e que será apenso ao Anexo IV do beneficiário.  

Ao apresentar os relatórios de gestão financeira referidos no artigo II.4, os beneficiário(s) 
identificarão o trabalho executado e os recursos afectados por cada terceiro, indicando o 
beneficiário correspondente. 

3. A elegibilidade dos custos de terceiros imputados pelo beneficiário está sujeita a 
controlos e auditorias dos terceiros, em conformidade com artigos II.22 e II.23. 

4. O beneficiário tem responsabilidade exclusiva perante a Comunidade [e os outros 
beneficiários, no caso das convenções de subvenção CEI multi-beneficiários] pelos 
terceiros a ele ligados. O beneficiário deve assegurar que os terceiros respeitem as 
disposições da convenção de subvenção. 
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30) Apenas para a conversão de convenções de subvenção CEI com um único beneficiário 
em convenções de subvenção CEI multi-beneficiários  
 
1. Quando um projecto é executado por mais de um beneficiário, o beneficiário que acolhe e 
contrata o investigador principal é o “beneficiário principal”. No n.º 2 do artigo 2.º, artigo 3.º, n.º 3 
do artigo 5.º, n.º 1 do artigo 6.º, artigo 8.º e artigo 11.º, o termo “beneficiário” é substituído pelo 
termo "beneficiário principal". 
 
2. É aplicável à presente convenção de subvenção a versão multi-beneficiários do Anexo II CEI 
(ref. à versão inglesa do JO). 
 
3. O beneficiário principal repartirá o pré-financiamento apenas entre os outros beneficiários que 
aderiram à convenção de subvenção. Os beneficiários podem proceder a transferências 
orçamentais entre si próprios na medida em que os trabalhos sejam executados conforme previsto 
no Anexo I e podem proceder a transferências orçamentais a reembolsar como um montante fixo 
aos participantes ICPC1. No n.º 2 do artigo 6.°, o termo “beneficiário” é substituído pelo termo 
"beneficiários". 
 
[OPÇÃO2: 4. O beneficiário principal envidará esforços para garantir que cada entidade jurídica a 
seguir indicada que acolhe e contrata um mais membros da equipa adira à presente convenção de 
subvenção como beneficiário, assumindo os direitos e obrigações estabelecidos na convenção de 
subvenção, mediante a assinatura do formulário de adesão (Anexo III) em três originais, visados 
pelo beneficiário principal, com efeito a partir da data em que a convenção de subvenção entre 
em vigor.  
 

- (nome completo e forma jurídica do beneficiário) (número de registo nacional, se 
for caso disso), estabelecido em (endereço completo/cidade/Estado/província/país), 
representado por (nome do representante legal), (função), ou o/a(s) seu/sua(s) 
representante(s) autorizado/a(s), (a seguir denominado “beneficiário”), 
- (…) 
-  

O beneficiário principal enviará à Comissão um formulário de adesão devidamente preenchido e 
assinado por cada beneficiário o mais tardar 45 dias de calendário após a entrada em vigor da 
convenção de subvenção. Dos outros dois originais assinados, um deverá ficar na posse do 
beneficiário principal, para fins de consulta a pedido de qualquer beneficiário, e o outro na posse 
do beneficiário em causa. 
 
Caso alguma das entidades jurídicas indicadas supra não adira ou se recuse a aderir à 
convenção de subvenção no prazo fixado no número anterior, a Comissão fica desvinculada da 
sua oferta relativamente a essa entidade jurídica. Os beneficiários podem propor à Comissão, no 
prazo a fixar por esta última, soluções adequadas para assegurar a execução do projecto. É 
aplicável o procedimento estabelecido no anexo II no que diz respeito a alterações à presente 
convenção de subvenção.] 

 
[OPÇÃO3: 4a. O beneficiário principal envidará esforços para garantir que cada entidade jurídica a 
seguir indicada que acolhe e contrata um mais membros da equipa adira à presente convenção de 
subvenção como beneficiário, assumindo os direitos e obrigações estabelecidos na convenção de 

                                                 
1 ICPC: países parceiros da cooperação internacional 
2 Esta opção é utilizada para os beneficiários que acedem à convenção de subvenção no início do 
projecto. 
3 Esta opção é utilizada para os novos participantes que adiram à convenção de subvenção numa 
fase ulterior do projecto mediante alteração da convenção de subvenção. 
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subvenção, mediante a assinatura do formulário de adesão (Anexo III) em três originais, visados 
pelo beneficiário principal, com efeito a partir da data indicada no formulário de adesão. 
 

- (nome completo e forma jurídica do beneficiário) (número de registo nacional, se 
for caso disso), estabelecido em (endereço completo/cidade/Estado/província/país), 
representado por (nome do representante legal), (função), ou o/a(s) seu/sua(s) 
representante(s) autorizado/a(s), (a seguir denominado “beneficiário”), 

- (…)] 
 

31 (CEI) Apenas para convenções de subvenção CEI – contribuição do Fundo de Garantia  

Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, o pré-financiamento nele referido será pago ao beneficiário 
de acordo com o seguinte: 
 

- uma primeira fracção do pré-financiamento no montante de EUR [inserir o montante 
previsto no artigo 6.1, depois de deduzido o montante correspondente à 
contribuição do beneficiário para o Fundo de Garantia] no prazo de 45 dias a contar 
da data de entrada em vigor da presente convenção de subvenção, 

 
- uma segunda fracção do pré-financiamento no montante de EUR [montante 
correspondente à contribuição do beneficiário para o Fundo de Garantia, inserir o 
montante previsto no artigo 6.2] a transferir pela Comissão em nome do beneficiário 
para o Fundo de Garantia referido no artigo II.20, quando a Comissão tiver estabelecido o 
Fundo e confiado a sua gestão financeira a um banco depositário. 
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