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1. PARTICIPAÇÃO DO CCI 

1. A [União] [Euratom] realizará parte do projecto através do seu Centro Comum de Investigação (CCI), 
sendo aplicáveis as seguintes condições: 

a) Para efeitos da presente convenção de subvenção, o CCI é considerado uma organização de 
investigação. 

b) Para efeitos da presente convenção de subvenção, o CCI é considerado um beneficiário. Terá os 
mesmos direitos e obrigações que os outros beneficiários e será membro do consórcio referido 
no artigo 1.1. 

c) Um montante de EUR [inserir montante] [inserir montante por extenso] do pré-financiamento 
referido no artigo 6.º será reservado pela Comissão para o CCI. 

O CCI aceita deste modo que o montante de EUR [inserir montante] ([inserir montante por 
extenso]), correspondente à contribuição dos beneficiários para o Fundo de Garantia referido no 
artigo II.20 e que representa [5%] da contribuição financeira máxima da [União] [Euratom] 
destinada ao CCI referida no Anexo I, seja transferido em seu nome pela Comissão desta parte 
do pré-financiamento para o Fundo de Garantia. 

d) Para além dos documentos referidos no artigo II.4, o consórcio indicará à Comissão o montante 
de cada um dos pagamentos referidos no artigo II.6.b e II.6.c a transferir pela Comissão para o 
CCI. 

e) A presente convenção de subvenção tem precedência sobre qualquer acordo de consórcio 
assinado pela Comissão, representada pelo CCI. 

2. As relações no interior da Comissão entre a DG […] e o CCI serão regidas por um acordo 
administrativo estabelecido no anexo […] à convenção de subvenção, sem prejuízo dos direitos dos 
outros beneficiários. 

 

2. 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. 
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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.4.4, 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 União Europeia enviarão os eventuais pedidos de controlos ou 
auditorias, ao abrigo do disposto no artigo II.22, ao Director-Geral da organização internacional.  

A organização internacional disponibilizará aos organismos competentes da União 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 287.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e com o 
Regulamento Financeiro da União Europeia, os organismos competentes da União Europeia podem 
executar controlos, incluindo controlos no local, relativos à acção financiada pela União Europeia ou 
pela Euratom. 

Estes controlos e auditorias são confidenciais. 

4. Legislação aplicável 
Sem prejuízo da legislação aplicável a título subsidiário nos termos do artigo 9.º, n.º 1, a presente 
convenção de subvenção rege-se a título subsidiário pelo [direito de (inserir o nome de um 
Estado-Membro ou país da EFTA).] 
 

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. 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 29.4.2003) 

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 
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No que respeita 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 FAFA, prevalece sobre a presente convenção de subvenção, em 
especial sobre os seus artigos II.4.4, II.22 e II.23. 

[3. Legislação aplicável 
Sem prejuízo da legislação aplicável a título subsidiário nos termos do artigo 9.º, n.º 1, a presente 
convenção de subvenção rege-se a título subsidiário pelo direito de [inserir o nome de um 
Estado-Membro ou país da EFTA] [e, quando aplicáveis, pelas regras em vigor nas organizações 
internacionais em causa, pelos princípios gerais que regem o direito das organizações internacionais 
e pelas regras do direito internacional geral].] 

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. 

 

4. ACÇÕES DE COORDENAÇÃO E APOIO (CSA) VISANDO O APOIO A ACTIVIDADES DE 
INVESTIGAÇÃO COM UM ÚNICO BENEFICIÁRIO 

Todas as referências aos «beneficiários», ao «consórcio» ou ao «coordenador» na presente convenção 
de subvenção e nos seus anexos devem ser interpretadas como referências ao «beneficiário». 

 

5. AVALIAÇÃO DO PROJECTO  

1. Será efectuada uma avaliação do projecto [em fase intercalar] [e/ou no final do projecto]. 

2. Pelo menos dois meses antes da data da avaliação, a Comissão comunicará ao consórcio, 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 
consórcio. [Cada beneficiário será convidado pela Comissão a participar nessa reunião nos termos 
previstos na alínea h) do artigo II.3]. 

Os custos incorridos pelo consórcio relacionados com a avaliação do projecto serão elegíveis no 
âmbito da actividade referida no artigo II.16.5. 

3. A avaliação do projecto é feita com base na conclusão satisfatória das devidas prestações, dos 
marcos enumerados no Anexo I e dos progressos apresentados no relatório periódico relativo ao 
período considerado 

 

6. ATRASO DE PAGAMENTO DO PRÉ-FINANCIAMENTO 

Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º, o pagamento do pré-financiamento não será efectuado com uma 
antecedência superior a 45 dias antes da data de início do projecto. 

 

7. LIMITE DAS TAXAS DE REEMBOLSO PARA CERTOS BENEFICIÁRIOS E CERTAS ACTIVIDADES 

Sem prejuízo do artigo II.16, a taxa de reembolso a [nome do(s) beneficiário(s)] relativa a [actividades de 
investigação e desenvolvimento tecnológico], [e] [actividades de demonstração], [e] [outras actividades] 
pode atingir um máximo de [inserir percentagem % (inferior à mencionada no artigo II.16)]. 
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8. BENEFICIÁRIOS COM DESPESAS GERAIS A TAXA FIXA INFERIOR A 20% 

Sem prejuízo do disposto no artigo II.15, a percentagem das despesas gerais para o beneficiário [nome] 
é fixada em [x<20%] do custo directo total elegível excluindo os seus custos directos elegíveis relativos à 
subcontratação e os custos dos recursos disponibilizados por terceiros que não sejam utilizados nas 
instalações do beneficiário. 

 

9. BENEFICIÁRIOS QUE INCORRERAM CUSTOS RELATIVOS AO PROJECTO MAS SEM 
CONTRIBUIÇÃO DA UE OU DA EURATOM (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 [União] [Euratom]:  

  —-[nome de beneficiário] 

2. A parte B do anexo II, com excepção dos artigos II.23, II.25.2 e II.25.3, e quaisquer outras 
disposições financeiras e modalidades de pagamento incluídas na convenção de subvenção não se 
aplicam ao(s) beneficiário(s) referido(s) no número anterior. Este(s) beneficiário(s) não [tem] [têm] de 
apresentar, nomeadamente, os relatórios referidos no artigo II.4.1, alínea c), e no artigo II.4.4 nem 
[está] [estão] sujeito(s) às auditorias e controlos financeiros referidos no artigo II.22. 

3. Ao prestar serviços ou fornecer recursos a outro beneficiário, este(s) beneficiário(s) [é] [são] 
considerados como terceiro(s) para efeitos da aplicação do artigo II.3, alíneas c) e d). 

 

10. TERCEIROS LIGADOS A UM BENEFICIÁRIO [Unidades mistas 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] 

 --[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. Estes custos não serão 
considerados 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 indicado no Formulário C. 
Estes custos não serão incluídos no Formulário C 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 montante dos custos elegíveis incorridos pelos 
terceiros e pelo beneficiário, conforme declarado nas suas demonstrações financeiras individuais 
e que será apenso ao Formulário C do beneficiário.  

Ao apresentar os relatórios referidos no artigo II.4, o consórcio identificará o trabalho executado e os 
recursos afectados por cada terceiro, indicando o beneficiário correspondente. 
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3. A elegibilidade dos custos de terceiros imputados pelo beneficiário está sujeita a controlos e 
auditorias dos terceiros, em conformidade com os artigos II.22 e II.23. 

4. O beneficiário tem responsabilidade exclusiva perante a [União] [Euratom] e os outros beneficiários 
pelos terceiros a ele ligados. O beneficiário deve assegurar que os terceiros respeitem as 
disposições da convenção de subvenção. 

 

11. PARA A UE - NOTIFICAÇÃO À COMISSÃO EXIGIDA EM CASO DE TRANSFERÊNCIA PREVISTA DE 
PROPRIEDADE E/OU DE CONCESSÃO PREVISTA DE UMA LICENÇA EXCLUSIVA 

1. Quando um beneficiário tenciona transferir a propriedade de novos conhecimentos ou conceder uma 
licença exclusiva sobre novos conhecimentos a terceiros estabelecidos num país terceiro não 
associado ao Sétimo Programa-Quadro durante o projecto e por um período de X1 anos após a sua 
conclusão, deve notificar a Comissão 90 dias antes da referida transferência ou concessão. 

A notificação deve dizer apenas respeito a novos conhecimentos existentes e especificamente 
definidos. Deve incluir pormenores suficientes sobre esses novos conhecimentos, o cessionário ou o 
detentor da licença previsto e a utilização (potencial) dos novos conhecimentos e dos possíveis 
direitos de acesso. Além disso, deve ser incluída uma avaliação justificada da transferência ou 
licença prevista no que respeita ao seu impacto na competitividade da economia europeia, à sua 
coerência com os princípios éticos e às suas implicações em matéria de segurança. 

A Comissão pode, a qualquer momento, notificar o beneficiário de que uma notificação não está 
completa ou solicitar informações adicionais. Não pode ter lugar nenhuma transferência nem ser 
concedida nenhuma licença até que a Comissão, no período estabelecido no próximo parágrafo, 
tenha tido a oportunidade de objectar. 

2. A Comissão pode opor-se a essa transferência prevista da propriedade de novos conhecimentos ou 
à concessão de uma licença exclusiva sobre novos conhecimentos no prazo de 60 dias a contar, 
respectivamente, da recepção de uma notificação completa ou, se aplicável, a contar da recepção 
das informações adicionais solicitadas, se considerar que a transferência ou a licença prevista não 
são consentâneas com os interesses do desenvolvimento da competitividade da economia europeia 
ou não são coerentes com os princípios éticos ou as preocupações de segurança. 

Em tais casos, não se procederá à transferência ou à concessão da licença enquanto a Comissão 
não obtiver garantias de que serão adoptadas salvaguardas adequadas e enquanto não tiver 
autorizado por escrito a transferência ou a concessão da licença. 
 

[Apenas para as convenções de subvenção multi-beneficiários, se necessário:  
3. Sem prejuízo do disposto nos artigos II.27.4 e II.32.8 e no n.º 2 anterior, a Comissão não se opõe à 

transferência de propriedade de novos conhecimentos ou à concessão de uma licença exclusiva 
sobre novos conhecimentos prevista por beneficiários que não recebam uma contribuição financeira 
da União se a transferência ou a concessão prevista incidir sobre novos conhecimentos por eles 
gerados. Estas transferências ou concessões previstas são também excluídas da notificação à 
Comissão referida no n.º 1 anterior.] 

 

11 A)  Para a EURATOM - NOTIFICAÇÃO À COMISSÃO EXIGIDA EM CASO DE TRANSFERÊNCIA 
PREVISTA DE PROPRIEDADE E/OU DE CONCESSÃO PREVISTA DE UMA LICENÇA 

1) Quando um beneficiário tencionar transferir a propriedade de novos conhecimentos ou conceder 
uma licença exclusiva sobre novos conhecimentos a terceiros estabelecidos num país terceiro não 
associado ao Sétimo Programa-Quadro durante o projecto e por um período de X1 anos após a sua 

                                                 
1 A determinar de acordo com o domínio de investigação, os objectivos e os resultados prováveis do projecto. 



Convenção de Subvenção no âmbito do 7.° PQ – Lista de Cláusulas Especiais Versão 8, 14/11/2011 

 9

conclusão, deve notificar a Comissão 90 dias antes da referida transferência ou licença. São, 
contudo, dispensadas desta obrigação de notificação complementar as transferências ou licenças 
previstas pelos beneficiários que não recebam contribuição financeira da Euratom desde que a 
transferência ou licença prevista se refiram a novos conhecimentos por eles gerados. 

A notificação deve dizer apenas respeito a novos conhecimentos existentes e especificamente 
definidos. Deve incluir pormenores suficientes sobre esses novos conhecimentos, o cessionário ou o 
detentor da licença previsto e a utilização (potencial) dos novos conhecimentos e dos possíveis 
direitos de acesso. Além disso, deve ser incluída uma avaliação justificada da transferência ou 
licença prevista no que respeita ao seu impacto na competitividade da economia europeia, à sua 
coerência com os princípios éticos e às suas implicações nos interesses de defesa dos Estados-
Membros na acepção do artigo 24.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom). 

A Comissão pode, a qualquer momento, notificar o beneficiário de que uma notificação não está 
completa ou solicitar informações adicionais. Não pode ter lugar nenhuma transferência nem ser 
concedida nenhuma licença até que a Comissão, no período estabelecido no próximo parágrafo, 
tenha tido a oportunidade de se opor. 

2) A Comissão pode opor-se a essa transferência prevista da propriedade de novos conhecimentos ou 
à concessão de uma licença exclusiva sobre novos conhecimentos no prazo de 60 dias a contar, 
respectivamente, da recepção de uma notificação completa ou, se aplicável, a contar da recepção 
das informações adicionais solicitadas, se considerar que a transferência ou a licença prevista não 
estão em conformidade com os interesses de desenvolvimento da competitividade da economia 
europeia ou não são coerentes com os princípios éticos ou os interesses de defesa dos 
Estados-Membros na acepção do artigo 24.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom). 

Em tais casos, não se procederá à transferência ou à concessão da licença enquanto a Comissão 
não obtiver garantias de que serão adoptadas salvaguardas adequadas e enquanto não tiver 
autorizado por escrito a transferência ou a concessão da licença. 

 

12. AUSÊNCIA DE DIREITOS DE ACESSO PARA ENTIDADES AFILIADAS  

O artigo II.34.3 relativo aos direitos de acesso para entidades afiliadas não se aplica à presente 
convenção de subvenção. 

 

13. NORMAS ÉTICAS  

1. Os beneficiários devem respeitar o enquadramento ético do 7.° PQ, toda a legislação aplicável, a 
eventual futura legislação relevante e os programas específicos do 7.° PQ em matéria de 
«Cooperação», «Ideias», «Pessoas», «Capacidades» (2007-2013) e «Euratom» (2007-2011)2. 

2. Os beneficiários comprometem-se a não realizar investigação no âmbito deste projecto que envolva 
uma das seguintes actividades: 

a) Actividades de investigação destinadas à clonagem humana para efeitos de reprodução, 

b) Actividades de investigação destinadas a alterar o património genético dos seres humanos e que 
possam tornar essas alterações hereditárias e 

                                                 
2 Decisões do Conselho relativas aos programas específicos: 2006/971/CE no domínio «Cooperação», 2006/972/CE no domínio «Ideias», 
2006/973/CE no domínio «Pessoas», 2006/974/CE no domínio «Capacidades» e 2006/976/Euratom no domínio «Euratom». 
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c) Actividades de investigação destinadas à criação de embriões humanos, exclusivamente para fins de 
investigação ou para fins de aquisição de células estaminais, nomeadamente por transferência de 
núcleos de células somáticas. 

 

14. ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVAM A UTILIZAÇÃO DE EMBRIÕES HUMANOS E 
DE CÉLULAS ESTAMINAIS EMBRIONÁRIAS HUMANAS  

Os beneficiários devem informar a Comissão por escrito de quaisquer actividades de investigação que 
envolvam a utilização de embriões humanos ou de células estaminais embrionárias humanas, a menos 
que tais disposições tenham sido especificamente aprovadas no âmbito do Anexo I à convenção de 
subvenção. Essa investigação não pode ser realizada sem o acordo prévio por escrito da Comissão. O 
acordo da Comissão está sujeito aos seus procedimentos internos. Se tal investigação não for aprovada, 
a Comissão não a financiará como parte do projecto e pode denunciar a convenção de subvenção se o 
projecto não puder prosseguir sem essa investigação. 

 

15. EXAME ÉTICO  

1. O(s) beneficiário(s) enviarão à Comissão uma declaração em que confirmam que receberam (um) 
parecer(es) favorável(eis) do(s) comité(s) ético(s) relevante(s) e, se aplicável, a aprovação 
regulamentar da(s) autoridade(s) nacional(ais) ou local(ais) competente(s) no país em que a 
investigação será realizada antes do início de qualquer investigação financiada pela Comissão que 
exija tais pareceres ou aprovações. Deve ser também apresentado à Comissão um exemplar da 
aprovação oficial dos comités éticos nacionais ou locais relevantes.  

 
[2. O(s) beneficiário(s) devem assegurar que, sempre que tenha sido efectuado pela Comissão um 

exame ético, sejam plenamente respeitados pela investigação realizada no âmbito do projecto as 
seguintes exigências adicionais decorrentes do exame ético: 

 
Texto livre com conclusões operacionais claras decorrentes do exame ético.] 

 

16.  INVESTIGAÇÃO CLÍNICA (específica da investigação biomédica que envolva seres humanos)  

1. O(s) beneficiário(s) enviarão à Comissão uma declaração em que confirmam que receberam (um) 
parecer(es) favorável(eis) do(s) comité(s) ético(s) relevante(s) e, se aplicável, a aprovação 
regulamentar da(s) autoridade(s) nacional(ais) competente(s) no país em causa antes do início de 
quaisquer trabalhos de investigação biomédica que envolvam seres humanos.  

 
2. (No caso da investigação biomédica que envolva seres humanos, incluindo ensaios clínicos ou 

outros) A Comissão nunca será considerada um promotor de ensaios clínicos na acepção da 
Directiva 2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano.  

 
O Anexo I indicará o(s) nome(s) desse(s) promotor(es).  
 
No que respeita a ensaios não abrangidos pela Directiva 2001/20/CE, o Anexo I indicará o nome da 
pessoa ou organização responsável pelo início, coordenação e acompanhamento do ensaio. 
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17. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O REEMBOLSO DO ACESSO A SERVIÇOS CIENTÍFICOS 
LIVREMENTE DISPONÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE COMUNICAÇÃO  

A : Obrigações de desempenho 
O beneficiário responsável pelo fornecimento de acesso à(s) infra-estrutura(s) ou instalação(ões), tal 
como especificado no Anexo I – o fornecedor de acesso - deve, para além das restantes disposições da 
presente convenção de subvenção: 

a) oferecer acesso gratuito através de redes de comunicação aos serviços científicos descritos no 
Anexo I; 

b) mandar avaliar periodicamente os serviços oferecidos à comunidade científica por um painel 
externo composto por peritos internacionais na matéria, nomeado pelo consórcio com a 
aprovação escrita da Comissão.  

B : Disposições financeiras 
O apoio financeiro da [União] [Euratom] aos custos de acesso não excederá 20% das despesas de 
funcionamento incorridas pela instalação que oferece o acesso durante todo o projecto, excluindo todas 
as contribuições para os investimentos de capital da infra-estrutura. 

 

18. ACTIVIDADES LIGADAS À INFRA-ESTRUTURA ELECTRÓNICA 

Definições 
Para além das previstas no artigo II.1, aplicam-se à convenção de subvenção as seguintes 
definições: 
 
Conectividade: um conjunto de um ou vários circuitos que permitem a transmissão em fluxo contínuo 
de dados em duplex pleno («full duplex») entre dois pontos terminais definidos, tal como 
especificado no Anexo I. 
 
Serviços de conectividade: quaisquer outras actividades previstas no artigo II.16 para fornecer 
conectividade. 

 
Disposições financeiras 

Em derrogação do artigo II.16, para o fornecimento e actualização contínuos dos serviços de 
conectividade necessários, especificados no Anexo I, a taxa máxima de reembolso é de 50% dos 
custos totais elegíveis. 

 

19. LIMITAÇÃO DOS CUSTOS INDIRECTOS PARA INTEGRAR ACTIVIDADES/ INFRA-ESTRUTURAS E 
A FASE PREPARATÓRIA 

O reembolso dos custos indirectos relativos às acções de coordenação e apoio, com excepção dos 
ligados à respectiva gestão, é limitado a um máximo de 7% dos custos directos elegíveis dessas acções, 
excluindo os custos directos elegíveis relativos à subcontratação e os custos de recursos disponibilizados 
por terceiros que não sejam utilizados nas instalações do beneficiário.  
 

20. PAGAMENTO DO PRIMEIRO PRÉ-FINANCIAMENTO (específico da DG TREN) 

Sem prejuízo do disposto no artigo 6.°, o pré-financiamento é pago ao coordenador no prazo de 45 dias 
a contar da data em que a Comissão for informada da adesão à convenção de subvenção de todos os 
beneficiários identificados no artigo 1.1. 
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21. DADOS OU INFORMAÇÕES CLASSIFICADOS OU MATERIAIS PERIGOSOS3 (específico dos 
projectos relacionados com a segurança) 

Se as informações classificadas forem utilizadas como conhecimentos preexistentes, ou se prevê que 
sejam, ou já são efectivamente, geradas informações classificadas como novos conhecimentos, ou se 
forem exigidas licenças de exportação ou de transferência para a transferência de materiais ou 
substâncias perigosas4, ou se um tópico estiver sujeito a restrições jurídicas específicas, nacionais ou 
europeias, em matéria de segurança, ser acrescentada em anexo à presente convenção de subvenção, 
como parte integrante do Anexo I, uma carta sobre questões de segurança (Security Aspect Letter - 
SAL). 

22. TRATAMENTO DE DADOS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU CLASSIFICADOS OU DE 
MATERIAIS PERIGOSOS (específico dos projectos relacionados com a segurança) 

1. Cada beneficiário deve cumprir todas as exigências de segurança previstas na carta sobre questões 
de segurança (SAL) que consta do Anexo I à presente convenção de subvenção. A Comissão pode 
denunciar a convenção de subvenção ou pôr fim à participação do(s) beneficiário(s), em 
conformidade com o artigo II.38, no caso de não cumprimento desta obrigação. Essa acção não será 
impeditiva de eventuais acções judiciais. 

 
2. A presente carta sobre questões de segurança é válida para todo o projecto.  

 
3. Os beneficiários da presente convenção de subvenção informam a Comissão através do 

coordenador de qualquer modificação das exigências de segurança surgida durante a realização do 
projecto. Essa modificação será introduzida na carta sobre questões de segurança mediante 
alteração em conformidade com as regras relativas a alterações do Anexo I. 

 
4. Quando um beneficiário não puder cumprir exigências crescentes de segurança, será denunciada a 

presente convenção de subvenção. 

5. Os beneficiários asseguram o cumprimento por quaisquer subcontratantes ou outros terceiros das 
exigências de segurança estabelecida na carta sobre questões de segurança.  

 

23. ACTIVIDADES COM O OBJECTIVO DE DESENVOLVER CAPACIDADES ALTAMENTE FIÁVEIS COM 
IMPACTO NA SEGURANÇA DOS CIDADÃOS EUROPEUS (específico dos projectos relacionados 
com a segurança) 

Sem prejuízo do disposto no artigo II.16.1, para actividades de investigação e de desenvolvimento 
tecnológico relacionadas com a segurança, a contribuição financeira da União pode atingir um máximo 
de 75% dos custos elegíveis totais para todos os beneficiários em caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com uma dimensão de mercado muito limitada e com risco de «falha de 
mercado», bem como para o desenvolvimento acelerado de equipamento em resposta a novas ameaças.  
 

                                                 
3 Por «materiais perigosos» entendem-se materiais ou substâncias de natureza sensível ou perigosa que, se divulgados publicamente, poderiam vir a 
estar na origem de um risco ou perigo para a saúde pública ou para a segurança dos cidadãos ou do ambiente ou que poderiam afectar negativamente 
os interesses de segurança nacional dos Estados em causa ou representar qualquer outro tipo de risco, incluindo as mercadorias perigosas de alto 
risco e, por conseguinte, cuja manipulação e transporte estejam sujeitos a regras de segurança e protecção específicas a nível nacional, da União e 
internacional, como os materiais sensíveis ou perigosos no domínio dos materiais biológicos, químicos, nucleares, radioactivos ou explosivos. 
4 Por «substâncias» entendem-se elementos químicos e os seus compostos tal como ocorrem em estado natural ou tal como produzidos pela indústria 
em conformidade com a Directiva 76/769/CE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e 
preparações perigosas (JO L 262 de 27.9.1976, p. 201-203). 
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24. DIFUSÃO LIMITADA DE NOVOS CONHECIMENTOS FORA DO CONSÓRCIO POR RAZÕES DE 
SEGURANÇA (específico dos projectos relacionados com a segurança) 

Os novos conhecimentos gerados durante o projecto não devem ser divulgados a nenhuma entidade 
jurídica fora do consórcio existente, excepto acordo em contrário entre os beneficiários e a Comissão.  
 
A presente regra aplica-se igualmente às entidades afiliadas ou empresas-mãe. 

 

25. SUBCONTRATAÇÃO NAS SUBVENÇÕES A BENEFICIÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS5 (específico dos 
projectos relacionados com o espaço) 

O artigo II.7 da convenção de subvenção passa a ter a seguinte redacção:  
 
1. Um subcontratante é um terceiro que concluiu um acordo sobre condições comerciais com um ou 

mais beneficiários para a execução de parte das tarefas relacionadas com o projecto.  
 
 Quando celebra um contrato de subcontratação para a execução de partes das tarefas relacionadas 

com o projecto, o beneficiário permanece vinculado às suas obrigações para com a Comissão e os 
outros beneficiários nos termos da convenção de subvenção e é o único responsável pela execução 
do projecto e pelo cumprimento do disposto na convenção de subvenção.  

As disposições da presente convenção de subvenção aplicáveis aos subcontratantes aplicam-se 
igualmente aos auditores externos que efectuam a certificação de demonstrações financeiras ou da 
metodologia. 

2. Quando os beneficiários tiverem necessidade de subcontratar partes do trabalho a executar, devem 
ser satisfeitas as seguintes condições:  

- O total global dos subcontratos não pode exceder 85% dos custos elegíveis totais do projecto; 

- O recurso à celebração de subcontratos deve ser devidamente justificado e descrito em pormenor 
no Anexo I tendo em conta a natureza do projecto e o que for necessário para a sua execução; 

- O recurso à celebração de subcontratos por um beneficiário não pode afectar os direitos e 
obrigações dos beneficiários no que respeita a conhecimentos preexistentes e novos 
conhecimentos; 

- O Anexo I deve indicar as tarefas a subcontratar e uma estimativa dos custos. 

3. Os subcontratos, cujos custos devem ser declarados como custos elegíveis, devem ser adjudicados 
segundo os princípios da melhor relação qualidade-preço, transparência e igualdade de tratamento. 
As regras por que se regem os procedimentos de adjudicação estão sujeitas à aprovação prévia da 
Comissão e fazem parte integrante do Anexo I. 

Podem também ser aceites os subcontratos concluídos com base em contratos-quadro celebrados 
entre um beneficiário e um subcontratante antes do início do projecto em conformidade com os 
princípios habituais de gestão de beneficiário.  

4. Os beneficiários podem utilizar serviços externos em apoio a pequenas tarefas que não constituam 
em si mesmas tarefas de projecto tal como identificadas no Anexo I.  

                                                 
5 Para a investigação espacial no caso dos beneficiários mencionados no programa específico e/ou programa de trabalho «Espaço» em conformidade 
com o artigo 14.º das Regras de Participação (a seguir designados «beneficiários pré-definidos») que se candidatem a uma subvenção ao abrigo do 
mecanismo de financiamento das acções de coordenação e apoio. 
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5. A Comissão e o Tribunal de Contas têm o direito de exercer os seus poderes de controlo de 
documentos e instalações sobre todos os beneficiários e subcontratantes que tenham beneficiado de 
financiamento da União. 

26. ALARGAMENTO DO CONSÓRCIO (específico dos projectos relacionados com o espaço) 

Sem prejuízo das obrigações dos consórcios referidos no artigo II.35, as regras e procedimentos por que 
se regem tais concursos estão sujeitas à aprovação prévia da Comissão, que será consultada pelo 
menos 90 dias antes da data prevista de publicação. 

27. CONTA BANCÁRIA ESPECIFICAMENTE DEDICADA AO PROJECTO (específico dos projectos 
relacionados com a segurança) 

A conta bancária referida no artigo 5.3 será especificamente dedicada ao projecto. 

28. DIREITO DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA FINS DA UNIÃO EUROPEIA (específico 
dos projectos relacionados com o espaço) 

A União goza de direitos de acesso às informações especificamente adquiridas para o projecto e a novos 
conhecimentos para efeitos de desenvolvimento, aplicação e controlo de políticas da União relacionadas 
com o ambiente e a segurança. Os direitos de acesso são concedidos a título gratuito. 

 

29. DIREITOS DE ACESSO A NOVOS CONHECIMENTOS PARA FINS POLÍTICOS E TRANSFERÊNCIA 
DE PROPRIEDADE DE NOVOS CONHECIMENTOS (específico da investigação no domínio do 
ambiente) 

1. O projecto deve assegurar que os protocolos e planos de recolha e armazenagem de dados estejam 
em conformidade com a política da União Europeia em matéria de dados. 

 
2. As instituições e organismos da União Europeia gozam de direitos de acesso a novos 

conhecimentos para efeitos de desenvolvimento, aplicação e controlo das políticas ambientais. Tais 
direitos de acesso são concedidos pelo beneficiário em causa a título gratuito. 

 
3. Quando os novos conhecimentos já não forem utilizados pelo beneficiário nem transferidos, o 

beneficiário em causa informará a Comissão. Nesse caso, a Comissão pode solicitar a transferência 
da propriedade dos novos conhecimentos para a União Europeia. Essa transferência é feita a título 
gratuito e sem restrições quanto à sua utilização e difusão.  

 

30. SERVIÇOS /INSTITUTOS ETC. DE UMA ENTIDADE JURÍDICA CAPAZES DE IDENTIFICAR OS 
RESPECTIVOS CUSTOS INDIRECTOS REAIS QUANDO A ENTIDADE JURÍDICA (NO SEU TODO) 
NÃO OS PODE IDENTIFICAR 
[Nome do serviço /instituto etc.], que é parte integrante de [beneficiário] [terceiro identificado na cláusula 
especial 10] [nome do beneficiário /terceiro] dispõe de um sistema de contabilidade analítica que lhe 
permite identificar os seus custos indirectos reais. Por conseguinte, e sem prejuízo do disposto no artigo 
II.15.3, [nome do serviço /instituto etc.] pode declarar nas convenções de subvenção do 7.º PQ os custos 
indirectos com base nos seus custos reais, ainda que o [beneficiário] [terceiro identificado na cláusula 
especial 10] tenha optado por uma taxa fixa. 
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31. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE GARANTIA 
Sem prejuízo do disposto no artigo 6.°, o pré-financiamento é pago ao coordenador de acordo com o 
seguinte calendário: 

 
- 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 dos beneficiários 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 dos beneficiários para o Fundo de Garantia, inserir o montante previsto no 
artigo 6.2] a transferir pela Comissão em nome dos beneficiários 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. 

 

32. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS ÀS ACÇÕES COST 
1. Todas as referências aos beneficiários, ao consórcio ou ao coordenador na presente convenção de 

subvenção e nos seus anexos devem ser interpretadas como referências ao beneficiário. 
 

2. Não se aplica à presente convenção de subvenção o limite de 90% previsto no artigo II.6.2 para os 
pagamentos. 

 
3. Caso uma alteração à presente convenção de subvenção preveja um aumento da contribuição 

financeira máxima da União estabelecida no artigo 5.1, deve ser pago um novo pré-financiamento. O 
montante correspondente a este pré-financiamento será fixado na referida alteração. O artigo 6.º 
aplica-se mutatis mutandis. 

 
4. O beneficiário deve assegurar que as disposições do artigo II.22 se apliquem aos beneficiários finais 

das acções financiadas pelo beneficiário no âmbito da presente convenção de subvenção.  

5. O beneficiário respeitará as seguintes condições relativas à concessão de subvenções aos 
beneficiários finais: 

 
a. As subvenções concedidas aos beneficiários finais devem contribuir para o objectivo geral da 

cooperação COST: estabelecer e manter um sistema intergovernamental de cooperação e 
ligação em rede dos investigadores e actividades de investigação europeus que beneficiam de 
financiamento nacional. 

 
b. Os procedimentos para a concessão de subvenções devem ser abertos e transparentes. Devem 

ser baseados numa abordagem competitiva adoptando em geral um sistema de convites 
abertos em permanência, com objectivos e orçamento claramente estabelecidos e sujeitos a 
revisão por peritos externos. As decisões finais de concessão serão adoptadas pelo comité de 
gestão da acção ou pelo comité de domínio. Os procedimentos são estabelecidos em pormenor 
no Anexo I à presente convenção de subvenção. 

 
c. Serão concedidas subvenções aos seguintes tipos de actividades: 

 
 1) Funcionamento dos comités de domínio COST 

2) Acções COST (iniciativas de coordenação e ligação em rede a nível europeu baseadas 
num convite aberto em permanência, da base para o topo) 
3) Missões científicas a curto prazo 

 4) Escolas de formação 
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 5) Difusão e publicação de resultados científicos 
6) Quaisquer outras actividades relacionadas, acordadas entre as Partes e estabelecidas 
no Anexo I à presente convenção de subvenção 

 
d. Os montantes máximos do apoio financeiro aos beneficiários finais são estabelecidos no 

Anexo I à presente convenção de subvenção. 
 

33. DADOS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU CLASSIFICADOS OU MATERIAIS PERIGOSOS no 
âmbito do artigo II.9. – Confidencialidade (específico dos projectos relacionados com a 
segurança) 

 
O artigo II.9 da convenção de subvenção passa a ter a seguinte redacção: 

 
1. Durante a realização do projecto e por um período de cinco anos após o seu termo, ou qualquer 

outro período posterior estabelecido no acordo de consórcio, os beneficiários comprometem-se a 
respeitar a confidencialidade de todos os dados, documentos ou outro material que seja identificado 
como confidencial em relação à execução do projecto ("informações confidenciais"). A Comissão 
compromete-se a respeitar a confidencialidade das "informações confidenciais" até cinco anos após 
o termo do projecto. Mediante um pedido devidamente fundamentado de um beneficiário, a 
Comissão pode concordar com a prorrogação desse período relativamente a informações 
confidenciais específicas. 

 
Caso as informações confidenciais tenham sido comunicadas oralmente, o seu carácter confidencial 
deve ser confirmado por escrito pela Parte que os comunica no prazo de 15 dias após a sua 
comunicação. 

 
2. O ponto 1 deixa de ser aplicável se: 

 
- as informações confidenciais se tornarem acessíveis ao público por outros meios que não uma 
violação das obrigações de confidencialidade; 

 
- a Parte que as comunicou informar subsequentemente o destinatário que as informações 
confidenciais já não são confidenciais; 

 
- as informações confidenciais forem subsequentemente comunicadas ao destinatário sem qualquer 
obrigação de confidencialidade por um terceiro que esteja na posse legal das mesmas e que não 
esteja vinculado pela obrigação de confidencialidade. 

 
3. Os beneficiários comprometem-se a utilizar essas informações confidenciais apenas em relação à 

execução do projecto, excepto quando acordado em contrário com a Parte que comunica as 
informações. 

 
4. Em derrogação dos pontos anteriores, o tratamento dos dados, documentos ou outras informações 

definidos como requerendo protecção contra a divulgação não autorizada e assim designados por 
uma classificação de segurança ("informações classificadas"), deve observar as regras aplicáveis 
estabelecidas na legislação nacional, da Comunidade Europeia, da União Europeia e internacional 
relevante, incluindo o regulamento interno da Comissão para o tratamento de informações 
classificadas. Esta obrigação aplica-se também à manipulação de materiais ou substâncias 
perigosos e a todas as informações ou materiais sujeitos a restrições de segurança ou ao controlo 
de exportação ou transferência. Quando um beneficiário está estabelecido num país terceiro ou é 
uma organização internacional que estabeleceu com a União ou a Euratom um acordo bilateral 
específico em matéria de segurança, incluindo a manipulação, o tratamento ou a transferência de 
materiais perigosos, é também aplicável qualquer desses acordos em matéria de segurança. Os 
beneficiários devem assegurar que o acordo de consórcio entre eles concluído respeite a legislação 
relevante em matéria de segurança. 
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34. PROJECTO QUE INCLUA COORDENAÇÃO COM OUTRO PROJECTO FINANCIADO POR UM PAÍS 

TERCEIRO EM RESULTADO DE UM CONVITE COORDENADO COM ESSE PAÍS TERCEIRO  
 

1. O projecto será coordenado com o projecto do país terceiro intitulado [inserir o nome do projecto do 
país terceiro], tal como descrito no anexo I («o projecto do país terceiro»). 

 
2. Acordo de coordenação 

Considera-se que os beneficiários terão concluído um acordo de coordenação com os parceiros do 
projecto do país terceiro, que deve ser coerente com as disposições da presente convenção de 
subvenção e do acordo de consórcio. O acordo de coordenação rege, nomeadamente, os seguintes 
aspectos: 

i. a organização interna entre os projectos, incluindo os procedimentos de tomada de decisão; 

ii. as regras relativas aos direitos de propriedade intelectual (por exemplo, em matéria de protecção, 
difusão, utilização e direitos de acesso); 

iii. a resolução de litígios internos, incluindo casos de abuso de poder; 

iv. as disposições em matéria de responsabilidade, indemnização e confidencialidade acordadas 
entre os participantes. 

 
3. Cessação 

Para além dos casos previstos no artigo II.38, a Comissão pode pôr termo à convenção de 
subvenção: 
- Caso o projecto do país terceiro não tenha início, o mais tardar, na data especificada no anexo I. 
Nesse caso, os custos incorridos pelo consórcio no âmbito do projecto não podem ser aprovados 
nem aceites como elegíveis para reembolso pela [União] [Euratom]. O eventual pré-financiamento 
concedido ao consórcio, bem como os juros gerados por esse pré-financiamento, devem ser 
restituídos na íntegra à Comissão.  
- Caso seja posto termo ao correspondente projecto do país terceiro ou caso este deixe de estar em 
condições de satisfazer os compromissos técnicos ou económicos, tal como definidos no anexo I. 
 
Em ambos os casos, aplica-se o procedimento descrito no artigo II.38. 

 
 
35. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM A UTILIZAR APENAS A PEDIDO DE ENTIDADES QUE NÃO 

RECEBAM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA [UNIÃO] [EURATOM], QUE ESTEJAM 
ESTABELECIDAS NUM PAÍS TERCEIRO NÃO ASSOCIADO AO 7.º PQ E QUE, POR RAZÕES DE 
DIREITO INTERNO, NÃO ESTEJAM SUJEITAS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA OU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA 

 
1. Qualquer litígio entre a [União] [Euratom] e [nome do beneficiário] (individualmente designado no 

presente artigo como «Parte» e colectivamente como «Partes») relativo à convenção de subvenção, 
que não possa ser resolvido de comum acordo, será submetido a arbitragem em conformidade com 
o procedimento a seguir indicado. 

 
2. As Partes podem recorrer a um árbitro único, nomeado de comum acordo. Na falta de acordo, é 

nomeado um comité de arbitragem composto de três árbitros. Nesse caso, cada Parte nomeia um 
árbitro. Os dois árbitros assim nomeados escolhem o terceiro árbitro, que exerce as funções de 
árbitro-presidente do comité. 
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Cada Parte deve notificar a outra da sua intenção de recorrer à arbitragem, informando-a 
simultaneamente do árbitro por si nomeado. Se, no prazo de um mês após a recepção da notificação 
por uma Parte da nomeação de um árbitro, a outra Parte não tiver notificado a primeira do árbitro por 
si nomeado, a primeira Parte pode requerer ao Secretário-Geral do Tribunal Permanente de 
Arbitragem que designe o segundo árbitro. 

 
3. No prazo de um mês após a nomeação dos árbitros, as Partes acordarão o mandato do comité de 

arbitragem, incluindo o procedimento a seguir. Na falta de acordo depois de transcorrido esse prazo, 
e para todas as questões não abrangidas por esse mandato, aplica-se o Regulamento Facultativo de 
Arbitragem do Tribunal Permanente de Arbitragem para os Estados e as Organizações 
Internacionais ou Organizações Internacionais e Particulares, em função da natureza das entidades 
em causa.  

 
 4. O processo de arbitragem terá lugar em Bruxelas. 
 

5. Na resolução do litígio, o árbitro ou o comité de arbitragem aplica as disposições da convenção de 
subvenção, dos actos da [Euratom] [Comunidade Europeia e União Europeia] relativos ao 7.° PQ, do 
Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral e das suas normas de execução, de outra 
legislação da [Euratom e da União Europeia] [Comunidade Europeia e da União Europeia] e, 
subsidiariamente, o direito de [país da sede do gestor orçamental competente segundo as regras 
internas de execução do orçamento geral da União Europeia]. O árbitro ou o comité de arbitragem 
fundamenta, de forma pormenorizada, na sua sentença os motivos da sua decisão. 

 
6. 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. 
 

7. Os custos, incluindo todos os honorários razoáveis dispendidos pelas Partes numa arbitragem neste 
âmbito, serão repartidos entre as Partes pelo árbitro ou pelo comité de arbitragem. 

 
8. A língua a utilizar no processo de arbitragem é a inglesa. 

 
 
36. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PELA COMISSÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS DE PROPRIEDADE OU À 

CONCESSÃO DE DIREITOS EXCLUSIVOS POR BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBAM 
FINANCIAMENTO 

 
Sem prejuízo do disposto nos artigos II.27.4 e II.32.8, a Comissão não se opõe à transferência de 
propriedade de novos conhecimentos ou à concessão de uma licença exclusiva sobre novos 
conhecimentos a terceiros estabelecidos num país terceiro não associado ao Sétimo Programa-Quadro, 
prevista por beneficiários que não recebam uma contribuição financeira da [União] [Euratom] se a 
transferência ou a concessão prevista incidir sobre novos conhecimentos por eles gerados.  

 
 
36B (ESPECÍFICO PARA OS PROJECTOS RELACIONADOS COM A SEGURANÇA) AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PELA 

COMISSÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS DE PROPRIEDADE OU À CONCESSÃO DE DIREITOS 
EXCLUSIVOS POR BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBAM FINANCIAMENTO 

 
Sem prejuízo do disposto nos artigos II.27.4 e II.32.8, a Comissão não se opõe à transferência de 
propriedade de novos conhecimentos ou à concessão de uma licença exclusiva sobre novos 
conhecimentos a terceiros estabelecidos num país terceiro não associado ao Sétimo Programa-Quadro, 
prevista por beneficiários estabelecidos nesse país terceiro que não recebam uma contribuição financeira 
da [União] [Euratom] se a transferência ou a concessão prevista incidir sobre novos conhecimentos por 
eles gerados com base nos seus próprios conhecimentos preexistentes. 
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37. DIREITO DE ACESSO A NOVOS CONHECIMENTOS PARA FINS DA EURATOM 
 

A Euratom dispõe de direitos de acesso, a título gratuito, aos novos conhecimentos gerados no âmbito 
do projecto para negociar e concluir acordos internacionais de investigação e colaboração no domínio da 
energia nuclear e para neles participar. Esses direitos de acesso incluem o direito de conceder 
sublicenças sobre os referidos novos conhecimentos a terceiros participantes em conformidade com as 
disposições do correspondente acordo de colaboração. 

 
38. CASO ESPECIAL EM QUE O COORDENADOR É UM ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

SECUNDÁRIO OU SUPERIOR OU UM ORGANISMO PÚBLICO E EM QUE É DADA «AUTORIZAÇÃO 
PARA ADMINISTRAR» A UM TERCEIRO CRIADO, CONTROLADO OU AFILIADO AO 
COORDENADOR 

 
A conta bancária indicada no artigo 5.º é a conta bancária de [inserir o terceiro com «autorização para 
administrar»]. A contribuição financeira da [União] [Euratom] é paga a [inserir o terceiro com «autorização 
para administrar»] que a recebe em nome do coordenador, que por sua vez a recebe em nome do 
consórcio. O pagamento da contribuição financeira da [União] [Euratom] ao coordenador exonera a 
Comissão da sua obrigação em matéria de pagamentos.  

 
O coordenador pode delegar as tarefas indicadas no artigo II.2.3, alíneas a), b) e c), nesta entidade. O 
beneficiário tem responsabilidade exclusiva pela contribuição financeira da [União] [Euratom] e pelo 
cumprimento das disposições da convenção de subvenção. 

 
 

39. ACESSO ABERTO (ESPECÍFICO PARA OS DOMÍNIOS TEMÁTICOS «SAÚDE», «ENERGIA», 
«AMBIENTE (INCLUINDO ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS)», «TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO» (DESAFIOS N.º 2 E 4), E «CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS», BEM COMO AS ACTIVIDADES «INFRA-ESTRUTURAS DE INVESTIGAÇÃO» 
(INFRA-ESTRUTURAS ELECTRÓNICAS) E «CIÊNCIA NA SOCIEDADE») 

 
Para além do disposto no artigo II.30.4, os beneficiários devem depositar uma cópia electrónica da 
versão publicada, ou o manuscrito final aceite para publicação, dos artigos científicos relativos a novos 
conhecimentos publicados antes ou depois do relatório final num banco de dados institucional ou 
temático no momento da publicação.  

Os beneficiários devem envidar os melhores esforços para assegurar que essa cópia electrónica esteja 
disponível livremente e por via electrónica através dessa base de dados: 

- Imediatamente se o artigo científico for publicado em «acesso aberto», isto é, se estiver também 
disponível gratuitamente uma versão electrónica através do editor, ou 

- No prazo de [X6] meses após a publicação. 

 

                                                 
6 O número X será de 6 meses para os domínios temáticos «Saúde», «Energia», «Ambiente (incluindo alterações climáticas)», «Tecnologias da 
informação e comunicação» (Desafios n.º 2 e 4) e para a actividade «Infra-estruturas de investigação» (infra-estruturas electrónicas), e de 12 meses 
para o domínio temático «Ciências socioeconómicas e ciências humanas» e a actividade «Ciência na sociedade». 
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40. DIFUSÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS (ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO TEMA «CIÊNCIA 
NA SOCIEDADE» - A UTILIZAR APENAS PARA ACÇÕES DE COORDENAÇÃO E DE APOIO SE A 
SUA UTILIZAÇÃO ESTIVER PREVISTA NO PROGRAMA DE TRABALHO) 

 
A Comissão está autorizada a publicar quaisquer novos conhecimentos difundidos pelo consórcio, por 
qualquer forma e meio, em especial por intermédio de um prestador de informação a nível europeu 
actuando em seu nome. A fim de promover o acesso de terceiros a esses novos conhecimentos, a 
Comissão pode adaptar esses novos conhecimentos da forma que entender, nomeadamente mediante a 
sua tradução. Todas as partes terceiras estão autorizadas a utilizar gratuitamente esses novos 
conhecimentos publicados para fins educativos não comerciais. 

 
Com esse fim em vista, o consórcio deve fornecer à Comissão, por intermédio do coordenador, uma 
cópia electrónica dos novos conhecimentos quando da sua difusão, bem como assegurar que foram 
obtidas as eventuais autorizações necessárias e que não aceitou obrigações jurídicas que possam ser 
incompatíveis com a presente cláusula. 
 

41. CONVENÇÕES DE SUBVENÇÃO COMPLEMENTARES 

1. Para além das disposições do artigo II.1, aplicam-se à presente convenção de subvenção as seguintes 
definições: 

a) «Convenção de subvenção complementar», convenção concluída com a União respeitante a 
actividades complementares do projecto e referida no n.º 2 abaixo. 

b) «Beneficiário complementar», beneficiário de uma convenção de subvenção complementar da 
presente convenção de subvenção. 

2. A presente convenção de subvenção é complementar da(s) [convenção/ões de subvenção: número, 
título/coordenador] [convenção/ões de subvenção decorrente(s) do processo de selecção do(s) 
convite(s) [nome do(s) convite(s)]].  

3. Os direitos e as obrigações dos beneficiários complementares são idênticos aos dos beneficiários no 
que respeita aos artigos II.32, II.33 e II.34 do anexo II {Direitos de Acesso}. Contudo, esses direitos e 
obrigações dos beneficiários complementares estão limitados aos conhecimentos novos, não 
abrangendo os conhecimentos preexistentes. Os beneficiários complementares não são membros do 
consórcio para efeitos da presente convenção de subvenção. 

4. O coordenador deve apresentar cópias dos relatórios a que se referem os artigos II.4.1, alínea a), 
II.4.2, alínea a), e II.4.2, alínea b), do anexo II ao(s) coordenador(es) da(s) convenção/ões de 
subvenção complementar(es). Os beneficiários complementares devem tratar esta informação de 
acordo com o estabelecido no artigo II.9 {Confidencialidade} e na parte C do anexo II {Direitos de 
Propriedade Intelectual, Utilização e Difusão}.  

5. Coordenação entre convenções de subvenção complementares: 

a) Considera-se que os beneficiários complementares concluíram uma convenção escrita respeitante à 
coordenação entre convenções de subvenção complementares. 

b) A fim de assegurar a coerência do trabalho realizado no âmbito das convenções de subvenção 
complementares, os beneficiários devem criar e participar em órgãos de gestão e estruturas 
consultivas em conjunto com representantes das convenções de subvenção complementares. Os 
beneficiários destas convenções de subvenção complementares devem organizar em conjunto a 
colaboração e a sincronização das actividades, nomeadamente no que se refere à gestão dos 
resultados, às abordagens comuns da normalização, à participação das PME, às ligações com as 
actividades de regulamentação e de decisão política e às actividades comuns de difusão e 
sensibilização. 
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