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CONVENÇÃO SUPLEMENTAR 
(Apoio a investigação de fronteira) 

 
[Nome da entidade jurídica que acolhe e contrata o investigador principal], (a seguir 
designada “beneficiário”), 
 
como primeiro outorgante, 
 
[Nome do investigador principal, nacionalidade, passaporte n.º XXX], (a seguir designado 
“investigador principal”), 
 
como segundo outorgante, 
 
Acordaram nos seguintes termos e condições e aceitam plenamente os termos definidos na 
convenção de subvenção (convenção de subvenção CEI n.º XXX), que têm o mesmo 
significado na presente convenção1. 
 
 

1. Âmbito da convenção 
[A presente secção deve incluir pelo menos o seguinte:] 
 
A presente convenção estabelece as condições para a execução do projecto “[título completo 
do projecto]” (a seguir designado “projecto”) e os respectivos direitos e obrigações do 
investigador principal e do beneficiário. São consideradas sem efeito as disposições da 
presente convenção suplementar que não sejam conformes com a convenção de subvenção. 
 
 
 
 
 

2. Direitos e obrigações do beneficiário 
[A presente secção deve incluir pelo menos o seguinte:] 
 
O beneficiário deve: 
 

1. Apoiar o investigador principal na gestão da equipa e prestar uma assistência razoável 
a nível administrativo ao investigador principal, nomeadamente no que diz respeito a: 

a. actualidade e clareza das informações financeiras, 

b. gestão geral e apresentação de relatórios sobre as informações 
financeiras, 

c. aconselhamento sobre as estratégias internas do beneficiário e sobre as 
políticas do CEI ou da Comissão, 

d. organização das reuniões do projecto e da logística geral do projecto. 
                                                 
1 Por convenção de subvenção entende-se a convenção CEI relativa a investigação de fronteira, com os 
respectivos anexos, entre o beneficiário e a Comissão, no âmbito do sétimo programa-quadro (7.° PQ). 
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2. Prestar apoio à investigação do investigador principal e dos membros da sua equipa 
durante todo o projecto em conformidade com o Anexo I, nomeadamente no que 
respeita a infra-estruturas, equipamento, produtos e outros serviços necessários para a 
execução da investigação; 

 
3. Assegurar que o investigador principal e os membros da sua equipa beneficiem, a 

título gratuito, dos direitos de acesso aos conhecimentos pré-existentes e aos novos 
conhecimentos necessários para as suas actividades ao abrigo do projecto tal como 
especificado no Anexo I; 

4. Garantir condições contratuais adequadas ao investigador principal, nomeadamente no 
que respeita a: 

a. disposições relativas a férias anuais, licenças por doença e licenças 
parentais, 

b. normas de saúde e segurança no trabalho, 

c. regime geral de segurança social, como direitos a pensão. 

6. Assegurar a necessária autonomia científica ao investigador principal, em particular 
no que respeita a: 

 
a. selecção de outros membros da equipa, acolhidos e contratados pelo 

beneficiário ou por outras entidades jurídicas, de acordo com os perfis 
necessários para realizar a investigação, incluindo a correspondente 
publicidade; 

 
b. controlo orçamental em termos da sua utilização para alcançar os 

objectivos científicos; 
 

c. autoridade para apresentar relatórios científicos à Comissão; 
 

d. autoridade para publicar como autor principal e convidar como 
co-autores apenas quem contribuiu de forma substancial para os 
trabalhos. 

7. Informar o investigador principal de quaisquer circunstâncias que afectem a execução 
do projecto ou que possam conduzir a uma suspensão ou à cessação da convenção de 
subvenção; 

8. Respeitando o direito nacional aplicável, e com o acordo da Comissão, transferir para 
um novo beneficiário a totalidade ou parte do projecto, bem como o eventual pré-
financiamento da subvenção não abrangido por uma declaração de custos aceite, caso 
o investigador principal esteja determinado a transferir o projecto para esse novo 
beneficiário. O beneficiário deve apresentar um pedido válido de alteração ou notificar 
a Comissão caso oponha objecção à transferência do projecto. 

 
3. Direitos e obrigações do investigador principal 

[A presente secção deve incluir pelo menos o seguinte:] 
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O investigador principal deve:  

 
1. 

a) Tomar todas as medidas adequadas para a supervisão eficaz da execução científica 
e tecnológica do projecto; 

b) Assumir a responsabilidade pela apresentação de relatórios científicos e contribuir 
eficazmente para a apresentação de relatórios sobre a gestão financeira do 
projecto; 

c) Informar o beneficiário em devido tempo de qualquer evento ou alteração de 
circunstâncias que possa ter efeito no desempenho da convenção de subvenção, 
nomeadamente: 

- uma transferência prevista do projecto para um novo beneficiário; 

- qualquer alteração relativa às informações que serviram de base à 
assinatura da convenção suplementar referida no artigo 2.° da convenção 
de subvenção CEI; 

- qualquer alteração relativa às informações que serviram de base à 
concessão da subvenção à investigação de fronteira CEI; 

- quaisquer razões pessoais que afectem a execução do projecto. 

d) Respeitar as regras de confidencialidade em conformidade com o artigo II.9 da 
convenção de subvenção CEI. 

e) Reconhecer, em todas as actividades de difusão, tais como publicações associadas 
ou outros meios de comunicação, de acordo com o disposto no artigo II.12 do 
Anexo II à convenção de subvenção CEI, o apoio da Comunidade no âmbito de 
uma subvenção para investigação de fronteira CEI. 

2. O investigador principal deve respeitar os direitos de propriedade intelectual do 
beneficiário durante e após projecto; 

3.  O investigador principal deve propor ao beneficiário, caso decida transferir o projecto 
para um novo beneficiário, a medida em que o projecto será transferido. Fará também 
uma proposta ao beneficiário sobre as modalidades das disposições de transferência 
acordadas com o novo beneficiário. 

4. O investigador principal deve apresentar ao beneficiário, no caso de transferência de um 
projecto para o novo beneficiário, uma declaração em que descreve em pormenor os 
resultados da investigação realizada até ao momento da transferência do projecto e deve 
transmitir um exemplar dessa declaração à Comissão. 

 
 
 

4. Confidencialidade, conhecimentos e direitos de propriedade intelectual 
[A presente secção deve incluir pelo menos o seguinte:] 
 
[A presente secção pode incluir outras disposições acordadas entre o beneficiário e o 
investigador principal durante e após a realização das actividades, em matéria de direitos 
de propriedade intelectual, nomeadamente acesso a conhecimentos pré-existentes, 
utilização de novos conhecimentos, publicidade e confidencialidade. Devem ser compatíveis 
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com as disposições previstas no Anexo II da convenção de subvenção e com as condições 
de emprego do investigador principal.] 
 
 
 

5. Diversos 

[A presente secção deve incluir pelo menos o seguinte:] 
 
É aplicável à presente convenção o direito de [nome de país]. Todos os litígios decorrentes da 
presente convenção serão resolvidos em [nome de país]. 
 
A presente convenção é feita em três exemplares, um para o investigador principal, um para o 
beneficiário e o outro para a Comissão. 
 
 
 

6. Anexos 
 
Os seguintes anexos fazem parte integrante da presente convenção: 
 
A convenção de subvenção CEI n.º XXX incluindo, nomeadamente: 

• Anexo I (Descrição dos trabalhos) 
• Anexo II (Condições gerais CEI) 

 
 
Feito em [nome do local] em três originais, em inglês 
 
Pelo beneficiário 
 
 
Assinatura do representante legal   Assinatura do investigador principal 
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