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

“INVESTIGAÇÃO PARA AS PME” OU A “INVESTIGAÇÃO PARA 
associações de PME” 

 
III.1 - Definições 
Para além das previstas no artigo II.1, entende-se por: 

PME participante: um beneficiário, referido como tal na Secção 1 do Anexo I e que 
corresponda à definição de PME tal como especificada no artigo II.1.14. 

Associação de PME: um beneficiário, referido como tal na Secção 1 do Anexo I e que 
corresponda à definição estabelecida no convite à apresentação de propostas ao abrigo do qual 
foi seleccionado este projecto. 

Membro: um terceiro na presente convenção de subvenção que seja membro de uma 
associação de PME ou de um dos seus membros, e que corresponda à definição de PME tal 
como especificada no artigo II.1.14. Salvo acordo em contrário, qualquer referência a uma 
associação de PME inclui os seus membros. 

Executante de IDT: um beneficiário, referido como tal na Secção 1 do Anexo I e que 
corresponda à definição de executante de IDT tal como especificada no artigo 2.° das Regras 
de Participação. 

Outro beneficiário: um beneficiário que não seja uma PME participante, uma associação de 
PME nem um executante de IDT, referido como tal na Secção 1 do Anexo I. 

Transacção: a Secção 2 do Anexo I, que reproduz os termos do acordo alcançado, no âmbito 
do consórcio, sobre a propriedade de novos conhecimentos e os direitos de acesso a fornecer a 
qualquer PME participante ou associação de PME e a remuneração paga pelo consórcio a um 
executante de IDT. 

 

III.2- A transacção 
Por aplicação do artigo 10.°, a transacção prevalece sobre quaisquer disposições contidas na 
Parte C do Anexo II. 
 
Qualquer modificação da transacção necessita de aprovação da Comissão mediante alteração 
em conformidade com o artigo II.36. 

O consórcio deve assegurar que a transacção ou os acordos complementares concluídos pelos 
beneficiários, ou entre eles, respeitem as Regras de Participação. 

 

III.3- Acordo de consórcio 

O mais tardar 2 meses após a data de início do projecto, o consórcio apresentará um acordo 
do consórcio em complemento à presente convenção de subvenção e respectivos anexos no 
que respeita aos direitos e obrigações entre beneficiários. 
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O acordo do consórcio ou qualquer outro acordo concluído pelos beneficiários não pode 
afectar os direitos e obrigações da Comunidade estabelecidos na convenção de subvenção e 
respectivos anexos nem afectar os direitos e as obrigações de cada beneficiário estabelecidos  
pela transacção. 

 

III. 4 – Custos elegíveis e contribuição financeira máxima da Comunidade 
1. Em derrogação do disposto no artigo II.16, os executantes de IDT só podem cobrar os 

seus custos elegíveis relativos a “actividades de gestão” e a “outras actividades”. Para as 
“actividades de investigação” e “actividades de demonstração” que executem no âmbito 
do projecto, cobram a sua remuneração às PME participantes ou associações de PME em 
conformidade com a transacção. 

As PME participantes e associações de PME podem cobrar como custos elegíveis no 
âmbito das “actividades de investigação” e “actividades de demonstração”, conforme o 
caso, a remuneração paga aos executantes de IDT em conformidade com a transacção.  

2. Sob reserva das taxas de reembolso estabelecidas no artigo II.16, a contribuição financeira 
será limitada a um valor não superior a 110% da remuneração cobrada pelos executantes 
de IDT às PME participantes ou associações de PME e por estes paga em conformidade 
com o artigo 120.° do Regulamento Financeiro. 

3. Qualquer associação de PME pode cobrar os custos incorridos pelos seus membros na 
execução do projecto, em conformidade com o disposto na convenção de subvenção. 
Estes custos não serão considerados como receitas do projecto. 

a) Os membros identificarão os custos do projecto de acordo com o disposto na Parte B do 
Anexo II da convenção de subvenção. Cada membro cobra os seus custos elegíveis em 
conformidade com os princípios estabelecidos nos artigos II.14 e II.15. A associação 
de PME deve fornecer à Comissão:  

- uma demonstração financeira individual de cada membro no formato especificado no 
Formulário C. Estes custos não serão incluídos no Formulário C da associação de 
PME, 

- a certificação das demonstrações financeiras e/ou da metodologia de cada membro 
em conformidade com as disposições relevantes da presente convenção de subvenção, 

- um relatório financeiro de síntese, que consolida o montante dos custos elegíveis 
incorridos pelos membros e pela associação de PME, conforme declarado nas suas 
demonstrações financeiras individuais e que será apenso ao Formulário C da 
associação de PME.  

Ao apresentar os relatórios referidos no artigo II.4, o consórcio identificará o trabalho 
executado e os recursos afectados por cada membro, indicando a associação de PME 
correspondente. 
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b) A elegibilidade dos custos dos membros imputados pela associação de PME está 
sujeita a controlos e auditorias dos membros, em conformidade com o disposto nos 
artigos II.22 e II.23. 

c) A associação de PME será a única responsável perante a Comunidade e os outros 
beneficiários no que diz respeito aos seus membros. A associação de PME deve 
assegurar que os seus membros cumpram as disposições da convenção de subvenção. 

 

III. 5 – Garantia para executantes de IDT 
Sempre que uma PME participante ou associação de PME estejam na impossibilidade legal 
de pagar a remuneração estabelecida na transacção a favor de um ou mais executantes de 
IDT, a Comissão pode autorizar os referidos executantes de IDT a declarar à Comunidade os 
custos elegíveis relativos às suas de “actividades de investigação” e “actividades de 
demonstração” que deveriam ser remuneradas pela referida PME participante ou associação 
de PME. 

Estes custos são reembolsados em conformidade com artigo II.16, sob reserva do disposto no 
artigo II.4.2. 

 

III. 6 –  Direitos das PME participantes ou associações de PME 
Qualquer decisão do consórcio deve ser aprovada pelo menos pela maioria de PME 
participantes ou associações de PME excluindo os seus membros. 

Quando não for possível chegar a acordo, o coordenador informará imediatamente  a 
Comissão. Quando necessário, pode recorrer-se ao disposto no artigo II.8 e/ou II.36 e/ou 
II.38. 


