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ANEXO III 

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS relativas à “Investigação em benefício de grupos 
específicos” [Investigação para as organizações da sociedade civil - BSG-CSO] 

 
III.1 - Definições 
Para além das previstas no artigo II.1, aplicam-se as seguintes definições:  

Organização da sociedade civil (CSO): um beneficiário, referido como tal no Anexo I, e que 
seja considerado uma entidade jurídica não governamental, sem fins lucrativos, que não 
represente interesses comerciais e com objectivos comuns de interesse público.  

Executante de IDT: um beneficiário, referido como tal no Anexo I, e que seja considerado 
uma entidade jurídica que executa actividades de investigação ou desenvolvimento 
tecnológico em regimes de financiamento em benefício de organizações da sociedade civil.  

Outro beneficiário: um beneficiário que não seja uma organização da sociedade civil nem 
um executante de IDT, referido como tal no Anexo I. 

 

III.2. Disposições aplicáveis à “Investigação em benefício de organizações da sociedade 
civil” 
A “Investigação em benefício de organizações da sociedade civil” procura desenvolver 
conhecimentos científicos relativos às actividades CSO de modo a contribuir para o debate 
público.  

Sem prejuízo do disposto no artigo II.26, os novos conhecimentos serão propriedade conjunta 
das organizações da sociedade civil, salvo disposição em contrário das mesmas. Caso os 
proprietários dos novos conhecimentos não sejam organizações da sociedade civil, devem 
assegurar que sejam facultados a essas organizações todos os direitos aos novos 
conhecimentos que sejam necessários para a respectiva utilização e difusão em conformidade 
com o Anexo I.  

Todos os beneficiários devem especificar num acordo de consórcio as disposições que 
adoptarem, nomeadamente em matéria de propriedade, de utilização e de divulgação dos 
novos conhecimentos em conformidade com o Anexo I.  

Todas as decisões do consórcio sobre a aplicação dessas disposições devem ser aprovadas, 
pelo menos, pela maioria das organizações da sociedade civil. Quando não for possível chegar 
a acordo, o coordenador informará imediatamente a Comissão. A Comissão pode recomendar 
soluções ao consórcio e, se for caso disso, pode aplicar o disposto no artigo II.8 e/ou no 
artigo II.38. 

O consórcio deve fornecer o acordo de consórcio à Comissão o mais tardar 2 meses após a 
data de início do projecto.  

O acordo de consórcio ou qualquer outro acordo concluído entre os beneficiários não afecta 
os direitos e obrigações da Comunidade tal como estabelecidos na convenção de subvenção e 
respectivos anexos. 


