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Convenção de subvenção no âmbito do 7.° PQ - 
ANEXO III – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA AS 

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

1. Fornecedor de acesso: o beneficiário que é responsável por fornecer o acesso à(s) infra-
estrutura(s) ou instalação(ões), tal como especificado no Anexo I. 

2. Infra-estrutura: uma instalação, um recurso (ou um grupo coerente dos mesmos) juntamente com 
os respectivos serviços, que são utilizados pela comunidade científica para realizar a investigação.  

3. Instalação: uma parte de uma infra-estrutura que possa ser utilizada independentemente das 
restantes partes. 

4. Utilizador: um investigador num grupo de utilizadores, incluindo o líder do grupo de utilizadores. 

5. Grupo de utilizadores: uma equipa de investigação composta por um ou vários investigadores, à 
qual é concedido acesso à infra-estrutura no âmbito do projecto. Cada grupo de utilizadores é dirigido 
por um líder do grupo de utilizadores.  
 
 

III.2 : Obrigações de desempenho 
Para além das restantes disposições da presente convenção de subvenção, o fornecedor de acesso 
deve: 

a) Fornecer a grupos de utilizadores seleccionados acesso gratuito à infra-estrutura ou à(s) 
instalação(ões) por ele geridas, incluindo todo o apoio logístico, tecnológico e científico, bem como 
formação específica, normalmente fornecidos aos investigadores externos que utilizam a infra-
estrutura; 

b) Dar ampla publicidade, incluindo através de uma página Web específica, ao acesso oferecido no 
âmbito da presente convenção de subvenção, de modo a que os investigadores interessados no acesso 
à infra-estrutura possam ter conhecimento das possibilidades de que dispõem; 

c) Assegurar que os utilizadores respeitam os termos e condições estipulados na presente convenção 
de subvenção; 

d) Manter a documentação adequada para apoiar e justificar o volume do acesso comunicado; tal 
documentação deve incluir o registo dos nomes, nacionalidades e instituições de origem dos 
utilizadores, bem como a natureza e o volume do acesso que lhes é concedido. 

 

III.3 : Elegibilidade e selecção dos grupos de utilizadores 
1. A elegibilidade dos grupos de utilizadores para o acesso à infra-estrutura no âmbito da convenção 
de subvenção está subordinada ao preenchimento das duas condições seguintes: 
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a) O líder do grupo de utilizadores e a maioria dos utilizadores devem trabalhar numa instituição 
estabelecida  num Estado-Membro ou num Estado associado; 

b) O líder do grupo de utilizadores e a maioria dos utilizadores devem trabalhar num país diverso 
do(s) país(es) onde se encontra(m) estabelecida(s) a(s) entidade(s) jurídica(s) que opera(m) a 
infra-estrutura. 

Quando a infra-estrutura é composta por diversas instalações de investigação operadas por 
diferentes entidades jurídicas, esta condição é aplicável a cada instalação. 
A presente condição não se aplica: 

- quando  o fornecedor de acesso for uma organização internacional  ou o CCI.  
- em caso de acesso à distância a um grupo distribuído de infra-estruturas ou 

instalações que ofereçam os mesmos serviços. 
 

2. Apenas são elegíveis para beneficiar de acesso gratuito à infra-estrutura nos termos da presente 
convenção de subvenção os grupos de utilizadores que estejam autorizados a difundir os novos 
conhecimentos que geraram no âmbito do projecto.  

3. O fornecedor de acesso deverá exigir aos grupos de investigadores que solicitam acesso a 
apresentação por escrito de uma descrição das actividades que pretendem realizar e os nomes, 
nacionalidades e instituições de origem dos utilizadores. 

4. O fornecedor de acesso deve instituir um painel de selecção que prestará assistência ao fornecedor 
de acesso na selecção dos grupos de utilizadores. O painel de selecção procederá à avaliação de todas 
as propostas recebidas e recomendará uma lista de pré-selecção dos grupos de utilizadores que 
deverão beneficiar de acesso gratuito no âmbito da convenção de subvenção. Para o efeito, aplicará os 
princípios da transparência, equidade e imparcialidade. 

5. O painel de selecção será composto por peritos internacionais no domínio, dos quais pelo menos 
metade devem ser independentes da infra-estrutura, salvo especificação em contrário no Anexo I. 

6. O painel de selecção baseará a sua selecção no mérito científico, tendo em conta que deve ser dada 
prioridade a grupos de utilizadores compostos de utilizadores que: 

- não tenham utilizado previamente a infra-estrutura e 

- trabalhem em países nos quais não exista tal infra-estrutura de investigação. 

A Comissão pode pedir ao fornecedor de acesso que respeite outras prioridades na selecção dos 
grupos de utilizadores no interesse da Comunidade. O fornecedor de acesso pode opor-se a tal pedido 
apresentando razões devidamente justificadas. 

7. O fornecedor de acesso deve obter a aprovação prévia por escrito da Comissão para a selecção dos 
grupos de utilizadores que solicitem acesso por um período superior a 3 meses, excepto se tal acesso 
por um período mais longo estiver previsto no Anexo I. 

 

III.4 : Relatórios e prestações concretas 
O fornecedor de acesso deve incluir uma secção nos relatórios periódicos relativos à actividade de 
acesso em que indicará a composição do painel de selecção e o volume do acesso concedido aos 
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grupos de utilizadores, a descrição das suas actividades e os nomes e instituições de origem dos 
utilizadores. 

 

III.5 : Confidencialidade 
Em matéria de confidencialidade, o fornecedor de acesso deve assegurar que os utilizadores 
beneficiem dos mesmos direitos e estejam sujeitos às mesmas obrigações que o fornecedor de acesso 
tal como previsto no artigo II.9. 

 

III.6 : Publicidade 
Em matéria de publicidade, o fornecedor de acesso deve assegurar que os utilizadores beneficiem dos 
mesmos direitos e estejam sujeitos às mesmas obrigações que o fornecedor de acesso tal como 
previsto no artigo II.12. 

Em especial, o fornecedor de acesso deve, ao longo de todo o projecto, adoptar todas as medidas 
adequadas para assegurar que, nas suas publicações, os utilizadores dêem publicidade adequada ao 
apoio que lhes é concedido pela Comunidade Europeia para efeitos de acesso. 

A Comissão será autorizada a publicar, seja qual for a forma e o meio de comunicação utilizados, 
incluindo a Internet, a lista de utilizadores. 

 

III.7 : Direitos de acesso 
O fornecedor de acesso deve garantir que os utilizadores beneficiem, a título gratuito, de direitos de 
acesso aos conhecimentos pré-existentes e aos novos conhecimentos do fornecedor de acesso, caso 
estes sejam necessários à execução das actividades dos utilizadores no âmbito do projecto.  

 

III.8 : Compromissos incompatíveis ou limitativos 
O fornecedor de acesso informará, logo que possível, os utilizadores de qualquer restrição que possa 
eventualmente afectar de forma substancial a concessão de direitos de acesso. 

 

III.9 : Apoio financeiro comunitário aos custos de acesso 
1. O fornecedor de acesso pode declarar o montante resultante da multiplicação de um custo 
unitário pelo volume de acesso fornecido.  

Será especificado no Anexo I um custo unitário estimado, que deve ser utilizado pelo fornecedor 
de acesso ao declarar os custos de acesso nas demonstrações financeiras. Esse custo unitário 
corresponde à estimativa para todo o período do projecto dos custos correspondentes ao volume 
total estimado do acesso a fornecer à instalação, dividida pelo volume total estimado do acesso a 
fornecer à instalação.  
Na demonstração financeira (Formulário C) correspondente ao último período de apresentação de 
relatórios, a contribuição financeira da Comunidade será adaptada tendo em conta o seguinte:  
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- O custo unitário real, calculado com base no volume total do acesso efectivamente 
fornecido e nos custos efectivamente incorridos para conceder tal acesso. Se o custo 
unitário real for mais elevado que o custo unitário estimado, pode ser reembolsada a 
diferença em relação ao custo unitário estimado desde que o volume mínimo de 
acesso a reembolsar nos termos a presente convenção de subvenção, prevista no 
Anexo I, tenha sido fornecido. 

- A contribuição financeira da Comunidade não deve exceder 20% dos custos de 
fornecimento do volume total do acesso à instalação durante todo o projecto. 

Além disso, no final de qualquer período de apresentação de relatórios, podem ser feitos 
ajustamentos que resultem da aplicação de um custo unitário real. 

Para o cálculo do custo unitário, estimado ou real: 

- O volume total de acesso à instalação deve incluir o acesso financiado e não 
financiado pela Comunidade nos termos da presente convenção de subvenção. 

- Os custos de fornecimento do acesso devem incluir os custos directos mais os custos 
indirectos, limitados a 7% dos custos directos, menos os eventuais custos de 
subcontratação e os custos de recursos disponibilizados por terceiros que não sejam 
utilizados nas instalações do beneficiário. 

- Os custos directos excluem todas as contribuições para os investimentos de capital da 
infra-estrutura e as despesas de deslocação e de estadia.  

- Os custos médios com pessoal podem ser utilizados para o cálculo se forem coerentes 
com os princípios de gestão e as práticas contabilísticas do fornecedor de acesso.  

- Os custos directos podem incluir os custo de trabalhos preparatórios. 

2. A contribuição financeira da Comunidade pode igualmente cobrir, se necessário, as 
despesas de deslocação e de estadia relacionadas com visitas dos utilizadores e reuniões do painel 
de selecção. 

3. Sempre que seja necessária uma certificação das demonstrações financeiras de acordo com o 
disposto na presente convenção de subvenção, tal certificação não incluirá os custos declarados 
com base no custo unitário estimado; incluirá, contudo, os custos declarados com base no custo 
unitário real para o qual não tenha sido previamente fornecida certificação.   

 


