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II.1. Definições 
 
1. Por "direitos de acesso" entende-se licenças e direitos de utilização de conhecimentos novos 

ou preexistentes; 
 
2. Por "entidade afiliada" entende-se qualquer entidade jurídica dependente, directa ou 

indirectamente, do controlo de um beneficiário, ou sob o mesmo controlo, directo ou 
indirecto, que o beneficiário, podendo esse controlo assumir qualquer das seguintes formas: 

 
a) Posse directa ou indirecta de mais de 50% do valor nominal do capital social da entidade 
jurídica em causa ou da maioria dos direitos de voto dos accionistas ou associados dessa 
entidade; 
 
b) Detenção directa ou indirecta, de facto ou de direito, do poder de decisão na entidade 
jurídica em causa. 

 
3. Por "Estado associado" entende-se um país terceiro que é Parte num acordo internacional 

com a Comunidade, nos termos do qual ou com base no qual contribui financeiramente para a 
totalidade ou parte do Sétimo Programa-Quadro; 

 
4. Por "conhecimentos preexistentes" entende-se as informações detidas pelos beneficiários antes 

da sua adesão à presente convenção de subvenção, bem como os direitos de autor ou outros 
direitos de propriedade intelectual relacionados com essas informações, cujos pedidos de 
registo tenham sido apresentados antes da respectiva adesão à presente convenção de 
subvenção, e que sejam necessárias para a execução do projecto ou para a utilização de novos 
conhecimentos; 

 
5. Por "difusão" entende-se a divulgação de novos conhecimentos por qualquer meio adequado 

não resultante das formalidades necessárias para a sua protecção e incluindo a publicação de 
novos conhecimentos em qualquer suporte; 

6. Por "condições equitativas e razoáveis" entende-se condições adequadas, inclusive em termos 
financeiros, que tenham em conta as circunstâncias específicas do pedido de acesso, por 
exemplo, o valor real ou potencial dos novos conhecimentos ou dos conhecimentos 
preexistentes aos quais é solicitado o acesso e/ou o âmbito, a duração ou outras características 
da utilização prevista; 

 
7. Por "novos conhecimentos" entende-se os resultados, incluindo as informações, passíveis ou 

não de protecção, gerados no âmbito do projecto. Esses resultados incluem direitos 
relacionados com o direito de autor, direitos relativos a desenhos ou modelos, direitos de 
patente, direitos de protecção de variedades vegetais ou formas similares de protecção; 

 
8. Por "utilização" entende-se a utilização directa ou indirecta de novos conhecimentos noutras 

actividades de investigação para além das abrangidas pelo projecto, ou para fins de 
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desenvolvimento, criação e comercialização de um produto ou processo ou de criação e 
prestação de um serviço; 

9. Por "país terceiro" entende-se um Estado que não é um Estado-Membro; 

10.  Por "irregularidade" entende-se uma violação de uma disposição do direito da Comunidade 
ou de uma obrigação que resulte de acto ou omissão de um beneficiário que tenha ou possa ter 
por efeito lesar o orçamento geral das Comunidades Europeias ou orçamentos por estas 
administrados através de uma despesa indevida; 

 
11.  Por "organismo público" entende-se qualquer entidade jurídica estabelecida como tal pela 

legislação nacional, bem como organizações internacionais;  
 
12. Uma entidade jurídica é designada "sem fins lucrativos" quando é considerada como tal no 

direito nacional ou internacional;  
 
13. Por "organização de investigação" entende-se uma entidade jurídica constituída como 

organização sem fins lucrativos que realiza trabalhos de investigação ou de desenvolvimento 
tecnológico como um dos seus seu principais objectivos; 

 
14. Por "PME" entende-se microempresas, pequenas e médias empresas, na acepção da 

Recomendação 2003/361/CE, na sua versão de 6 de Maio de 2003. 
 
  

Parte A EXECUÇÃO DO PROJECTO 

SECÇÃO 1 - PRINCÍPIOS GERAIS 
 

 

II.2. Obrigações de desempenho específicas do beneficiário 

O beneficiário deve: 

a) Executar os trabalhos a realizar, conforme identificados no Anexo I. Contudo, quando 
necessário para a execução do projecto, pode recorrer a terceiros para a execução de 
determinados elementos, de acordo com as condições estabelecidas no artigo II.6 ou nas 
cláusulas especiais do artigo 6.°. O beneficiário pode utilizar recursos disponibilizados 
por terceiros para a execução da sua parte dos trabalhos; 

b) Assegurar que qualquer acordo ou contrato relacionado com o projecto, celebrado entre o 
beneficiário e terceiros, contenha disposições que estabeleçam que esses terceiros, 
incluindo o auditor que emite o certificado das demonstrações financeiras ou da 
metodologia, não terão quaisquer direitos perante a Comissão ao abrigo da presente 
convenção de subvenção. 

c) Garantir que o direito que assiste à Comissão e ao Tribunal de Contas de realizar 
auditorias inclui o direito de realização de tais auditorias e controlos a todos os terceiros 
cujos custos sejam total ou parcialmente reembolsados através da contribuição 
financeira da Comunidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos na presente 
convenção de subvenção; 
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d) Assegurar que as condições que lhe são aplicáveis nos termos do disposto nos artigos 
II.3.4, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12 e II.20 sejam igualmente aplicáveis aos terceiros cujos 
custos são declarados para reembolso no âmbito do projecto em aplicação das 
disposições da presente convenção de subvenção; 

e) Garantir que as tarefas que lhe forem atribuídas são executadas oportuna e 
correctamente; 

f) Informar a Comissão atempadamente de: 

• nomes da ou das pessoas que irão gerir e controlar o seu trabalho e os seus dados 
de contacto, bem como quaisquer alterações a essa informação; 

• quaisquer acontecimentos susceptíveis de afectar a execução do projecto e os 
direitos da Comunidade;  

• qualquer alteração do seu nome e endereço legal e dos seus representantes legais, 
bem como qualquer alteração jurídica, financeira, orgânica ou técnica, incluindo 
uma mudança de controlo e, em particular, qualquer mudança de estatuto no que 
respeita aos organismos públicos sem fins lucrativos, aos estabelecimentos de 
ensino secundário e superior, às organizações de investigação e às PME;  

• quaisquer circunstâncias que afectem as condições de participação referidas nas 
Regras de Participação1, no Regulamento Financeiro2 e nas suas Normas de 
Execução3 ou quaisquer requisitos da convenção de subvenção, especialmente se 
e quando algum critério de elegibilidade deixar de ser cumprido no período de 
duração do projecto.   

g) Apresentar à Comissão, incluindo o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e o 
Tribunal de Contas, toda a informação solicitada no âmbito de controlos e auditorias; 

h) Participar nas reuniões de supervisão, acompanhamento e avaliação do projecto que lhes 
digam respeito; 

i) Tomar todas as providências necessárias para evitar compromissos incompatíveis com as 
obrigações previstas na presente convenção de subvenção e informar a Comissão de 
quaisquer obrigações incontornáveis que possam ser contraídas durante a vigência da 
convenção de subvenção susceptíveis de afectar alguma das suas obrigações previstas na 
convenção de subvenção; 

j) Assegurar o cumprimento das disposições em matéria de auxílios estatais; 

k) Executar o projecto em conformidade com os princípios éticos fundamentais; 

                                                 
1  Regulamento (CE) n.° 1906/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006, JO L 391 

de 30.12.2006, p.1  

2  Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, JO L 248, de 16.9.2002, p. 1, 
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, Euratom) n.° 1995/2006 de 13 de Dezembro de 
2006 (JO L 390, de 30.12.2006, p. 1) e alterações subsequentes. 

3  Regulamento (CE, Euratom) n.° 2342/2002 da Comissão, de 23 de Dezembro de 2002, JO L 357, de 31.12.2002, 
p.1, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, Euratom) n.° 1248/2006 (JO L 227, de 
19.8.2006, p. 3) e alterações subsequentes. 
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l) Esforçar-se por promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na 
execução do projecto; 

m) Respeitar os princípios gerais da Recomendação da Comissão, de 11 de Março de 2005, 
sobre a Carta Europeia dos Investigadores e o Código de Conduta para o Recrutamento 
de Investigadores, em particular no que diz respeito às condições de trabalho, 
transparência dos processos de recrutamento e progressão na carreira dos investigadores 
recrutados para o projecto; 

n) Tomar todas as medidas de prevenção necessárias para evitar o risco de conflitos de 
interesse relativos a interesses económicos, afinidades políticas ou nacionais, relações 
familiares ou emocionais ou a quaisquer outros interesses susceptíveis de influenciar a 
execução imparcial e objectiva do projecto.  

 

SECÇÃO 2 - RELATÓRIOS E PAGAMENTOS 
 

II.3. Relatórios e prestações concretas 

1. O beneficiário deve apresentar um relatório periódico à Comissão relativo a cada período 
de apresentação de relatórios no prazo de 60 dias após o termo do respectivo período. O 
relatório deve incluir: 

a) Uma panorâmica, incluindo um resumo para publicação, dos progressos dos trabalhos 
realizados para a concretização dos objectivos do projecto, incluindo realizações e 
cumprimento de eventuais marcos e prestações concretas identificados no Anexo I. Esse 
relatório deve indicar as diferenças entre os trabalhos previstos de acordo com o Anexo I 
e os trabalhos efectivamente realizados;  

b) Explicação da utilização dos recursos e   

c) Demonstração financeira.  

2. O beneficiário deve apresentar um relatório final à Comissão no prazo de 60 dias após a 
conclusão do projecto. O relatório deve incluir: 

a) Uma relatório final de síntese para publicação que abranja os resultados, 
conclusões e impacto socioeconómico do projecto. 

b) Um relatório que abranja as implicações societais mais amplas do projecto, 
incluindo as acções relativas à igualdade de géneros, as questões éticas, os esforços 
envidados para incentivar a participação de outros intervenientes e uma maior 
sensibilização, bem como o plano para a utilização e difusão de novos conhecimentos. 

3. Deve ser apresentado um certificado das demonstrações financeiras para pedidos de 
pagamentos intermédios e finais nos casos em que o montante da contribuição financeira da 
Comunidade solicitada pelo beneficiário, sob a forma de reembolso de custos, seja igual ou 
superior a 375 000 euros, quando acumulado com todos os pagamentos anteriores 
relativamente aos quais não foi apresentado um certificado das demonstrações financeiras 
Este certificado deve ser enviado sob a forma de uma descrição pormenorizada certificada 
por um auditor externo (Formulário D - Anexo VII). Contudo, para projectos com uma 
duração igual ou inferior a 2 anos, o certificado das demonstrações financeiras deve ser 
apresentado apenas para pedidos de pagamentos finais nos casos em que o montante da 
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contribuição financeira da Comunidade solicitada pelo beneficiário, sob a forma de 
reembolso de custos, seja igual ou superior a 375 000 euros quando acumulado com todos 
os pagamentos anteriores. 

Os certificados das demonstrações financeiras devem certificar que os custos imputados e as 
receitas declaradas relativamente ao período em causa, bem como a declaração de juros 
gerados pelo pré-financiamento, cumprem as condições estabelecidas na presente convenção 
de subvenção. Quando, no âmbito da convenção de subvenção, se solicita o reembolso de 
custos de terceiros, esses custos devem ser objecto de certificação realizada de acordo com o 
disposto no presente artigo. O auditor deve mencionar no seu certificado que não existe 
qualquer conflito de interesses entre si mesmo e o beneficiário na emissão desse certificado. 

A Comissão tem inteira liberdade para aceitar, a pedido do beneficiário, que este apresente 
um certificado da metodologia de cálculo dos custos que utilizou para preparar os seus 
pedidos no que diz respeito ao pessoal e aos custos indirectos, bem como dos sistemas de 
controlo conexos. Este certificado deve ser enviado sob a forma de uma descrição 
pormenorizada certificada por um auditor externo (Formulário E - Anexo VII). Quando este 
certificado é aceite pela Comissão, não é aplicável o requisito de apresentação de um 
certificado intermédio das demonstrações financeiras para pedidos de pagamentos 
intermédios.  
 
Os certificados das demonstrações financeiras e da metodologia devem ser preparados e 
certificados por um auditor externo e ser emitidos em conformidade com os termos de 
referência que constituem o Anexo VII à presente convenção de subvenção. O beneficiário é 
livre de escolher o auditor externo qualificado que desejar, incluindo o auditor externo com 
quem habitualmente trabalha, desde que sejam respeitados os seguintes requisitos 
cumulativos: 

i) O auditor deve ser independente do beneficiário; 

ii) O auditor deve estar habilitado a efectuar a revisão legal de documentos 
contabilísticos em conformidade com a legislação nacional de aplicação da 8.ª 
Directiva do Conselho relativa à revisão legal das contas anuais e 
consolidadas4, ou com legislação da Comunidade que substitua essa directiva. 
Os beneficiários estabelecidos em países terceiros devem cumprir a 
regulamentação nacional nesse domínio e o certificado das demonstrações 
financeiras apresentado deve consistir num relatório independente das 
verificações factuais elaborado com base em procedimentos especificados pela 
Comunidade. 

Os organismos públicos, os estabelecimentos de ensino secundário e superior e as 
organizações de investigação podem optar pela emissão do certificado das demonstrações 
financeiras e da metodologia por um funcionário público competente, desde que as 
autoridades nacionais competentes tenham estabelecido a capacidade jurídica desse 
funcionário para efectuar a auditoria do organismo em causa e que possa ser assegurada a 
independência desse funcionário, nomeadamente no que diz respeito à preparação das 
demonstrações financeiras. 

                                                 
4 Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006, relativa à revisão legal das 
contas anuais e consolidadas, que altera as Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho e que revoga a 
Directiva 84/253/CEE do Conselho. 
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A certificação por auditores externos nos termos do presente artigo não afecta a 
responsabilidade do beneficiário nem os direitos da Comunidade decorrentes da presente 
convenção de subvenção.  

4. O beneficiário deve enviar à Comissão, por meios electrónicos, os relatórios e outras 
prestações concretas. Além disso, o Formulário C deve ser assinado pela(s) pessoa(s) 
autorizada(s) na organização do beneficiário e os certificados das demonstrações financeiras 
e da metodologia devem ser assinados por uma pessoa autorizada da entidade de auditoria, 
devendo os originais ser enviados à Comissão. 

5. A apresentação e o conteúdo dos relatórios deve obedecer às instruções e orientações 
elaboradas pela Comissão. 

6. A qualidade dos relatórios apresentados à Comissão destinados a publicação deve permitir a 
publicação directa e a sua apresentação à Comissão numa forma para publicação indica que 
esses relatórios não contêm material confidencial. 

7. As prestações concretas indicadas no Anexo I devem ser apresentadas conforme 
estabelecido nesse anexo. 

8. A Comissão pode ser assistida por peritos externos na análise e avaliação dos relatórios e 
das prestações concretas.  

II.4. Aprovação de relatórios e prestações concretas e prazo para pagamentos  

1. No termo de cada período de apresentação de relatórios, a Comissão avaliará os relatórios e 
prestações concretas do projecto previstos nas disposições do Anexo I e efectuará os 
pagamentos correspondentes no prazo de 105 dias após a sua recepção, excepto se o prazo, o 
pagamento ou o projecto tiver sido suspenso.  

2. Os pagamentos são efectuados após a aprovação pela Comissão dos relatórios e/ou 
prestações concretas. A ausência de resposta da Comissão dentro desse prazo não implica a 
sua aprovação. Contudo, a Comissão deveria enviar uma resposta escrita ao beneficiário em 
conformidade com o estabelecido no ponto 3. A Comissão pode rejeitar os relatórios e 
prestações concretas mesmo após o termo do prazo para pagamento. A aprovação dos 
relatórios não implica o reconhecimento da sua regularidade ou da autenticidade das 
declarações e informações neles contidas e não implica a isenção de auditoria ou exame. 

3. Após a recepção dos relatórios, a Comissão pode:  

a) Aprovar os relatórios e prestações concretas, na totalidade ou em parte, ou sujeitar a sua 
aprovação a determinadas condições. 

 
b) Rejeitar os relatórios e prestações concretas mediante justificação adequada e, se 

necessário, iniciar o procedimento de cessação da convenção de subvenção, na totalidade 
ou em parte. 

c) Suspender o prazo se não tiverem sido apresentados um ou mais relatórios ou prestações 
concretas, se estes não estiverem completos, se for necessário algum esclarecimento ou 
informação adicional, se subsistirem dúvidas quanto à elegibilidade dos custos declarados 
na demonstração financeira e/ou se estiverem a ser realizadas verificações adicionais. A 
suspensão será levantada a partir da data em que o último relatório, prestação concreta ou 
informação adicional solicitada seja recebido pela Comissão, ou quando a Comissão 
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decidir proceder a um pagamento intermédio em parte, em conformidade com o 
estabelecido no ponto 4. 

A Comissão informará o beneficiário, por escrito, dessa suspensão e das condições a 
cumprir para o levantamento da mesma. 

A suspensão produz efeitos a partir da data de envio do aviso pela Comissão.  

d) Suspender o pagamento a qualquer momento, relativamente à totalidade ou a parte do 
montante destinado ao beneficiário: 

• se os trabalhos realizados não cumprirem as disposições da convenção de 
subvenção; 

• se o beneficiário tiver de reembolsar ao seu estado nacional um montante 
indevidamente recebido como auxílio estatal; 

• se se verificar uma infracção ou se houver uma suspeita ou presunção de infracção 
às disposições da convenção de subvenção, em especial após a realização de 
auditorias ou verificações previstas nos artigos II.20 e II.21;  

• se houver uma suspeita de irregularidade cometida pelo beneficiário na execução 
da convenção de subvenção;  

• se houver uma suspeita ou verificação de irregularidade cometida pelo 
beneficiário na execução de outra convenção de subvenção financiada pelo 
orçamento geral das Comunidades Europeias ou por orçamentos por estas 
administrados. Nesses casos, proceder-se-á à suspensão dos pagamentos caso a 
irregularidade (ou suspeita de irregularidade) seja de natureza grave e sistemática 
susceptível de afectar o desempenho da presente convenção de subvenção. 

Quando a Comissão suspende o pagamento, o beneficiário será devidamente informado das 
razões pelas quais o pagamento não será efectuado na totalidade ou em parte. 

4.  A Comissão pode efectuar parte de um pagamento intermédio se alguns relatórios ou 
prestações concretas não forem entregues conforme estabelecido ou se apenas tiverem sido 
aprovados parcial ou condicionalmente. Os relatórios e prestações concretas relativos a um 
período de apresentação de relatórios que sejam apresentados com atraso serão avaliados 
juntamente com os relatórios e prestações concretas do período de apresentação de relatórios 
seguinte. 

5. Após o termo do prazo para a aprovação dos relatórios e pagamentos, e sem prejuízo da 
suspensão desse prazo pela Comissão, a Comissão pagará juros de mora de acordo com as 
condições previstas no Regulamento Financeiro e nas suas Normas de Execução, à taxa 
aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de refinanciamento em 
euros, majorada de três pontos e meio. A taxa de referência a que se aplica a majoração é a 
taxa em vigor no primeiro dia do mês do prazo para pagamento, publicada na série C do 
Jornal Oficial da União Europeia.  

Esta disposição não é aplicável aos beneficiários que sejam organismos públicos dos 
Estados-Membros da União Europeia.  

Os juros de mora referem-se ao período compreendido entre a data final de pagamento 
estabelecida, exclusive, e a data em que o pagamento é debitado na conta da Comissão, 
inclusive. Os juros não serão tratados como receitas do projecto para fins da determinação da 
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subvenção final. O pagamento desses juros não é considerado como fazendo parte da 
contribuição financeira da Comunidade.  

6. A suspensão do prazo, do pagamento ou do projecto pela Comissão não pode ser considerada 
um atraso no pagamento.  

7. No final do projecto, a Comissão pode decidir não sujeitar o pagamento da correspondente 
contribuição financeira da Comunidade a uma notificação escrita de um mês relativamente à 
não recepção de um relatório, de um certificado das demonstrações financeiras ou de qualquer 
outra prestação concreta do projecto. 

8. A Comissão informará o beneficiário do montante do pagamento final da contribuição 
financeira da Comunidade e justificará esse montante. O beneficiário dispõe de dois meses a 
contar da data da recepção para apresentar as suas razões para um eventual desacordo.  Após o 
termo desse período, esses pedidos já não serão tidos em conta e considerar-se-á que o 
beneficiário aceitou a decisão da Comissão. A Comissão compromete-se a responder por 
escrito no prazo de dois meses a contar da data de recepção do pedido, fundamentando a sua 
resposta. Este procedimento em nada prejudica o direito que assiste ao beneficiário de recorrer 
da decisão da Comissão.  

II.5. Modalidades de pagamento 

1. A Comissão efectuará os seguintes pagamentos:  

a) Um pré-financiamento em conformidade com o artigo 5.°,  

b) Para projectos com mais de um período de apresentação de relatórios, a Comissão 
efectuará pagamentos intermédios da contribuição financeira da Comunidade 
correspondentes ao montante aceite para cada período de apresentação de relatórios.  

c) A Comissão efectuará um pagamento final da contribuição financeira da 
Comunidade correspondente ao montante aceite para o último período de apresentação 
de relatórios, com eventuais ajustamentos necessários.  

Quando o montante da contribuição financeira da Comunidade correspondente é 
inferior ao montante já pago ao beneficiário, a Comissão recuperará a diferença. 

Quando o montante da contribuição financeira da Comunidade correspondente é 
superior ao montante já pago ao beneficiário, a Comissão procederá ao pagamento da 
diferença como pagamento final, dentro dos limites estabelecidos nos artigos 4.1 e 
II.18. 

2. O montante total do pré-financiamento e dos pagamentos intermédios não será superior a 90% 
da contribuição financeira máxima da Comunidade definida no artigo 4.°. 

3. A Comissão efectuará os pagamentos em euros. 

4. Os custos serão apresentados em euros. Os beneficiários com contas em divisas distintas do 
euro devem apresentar os seus custos utilizando a taxa de conversão publicada pelo Banco 
Central Europeu que seria aplicável na data em que os custos reais foram incorridos ou a taxa 
aplicável no primeiro dia do mês seguinte ao termo do período de apresentação de relatórios. 
Os beneficiários com contas em euros devem converter as despesas incorridas noutras divisas 
de acordo com as suas práticas contabilísticas habituais. 
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5.  A conta bancária mencionada no n.º 3 do artigo 4.° deve permitir a identificação da 
contribuição financeira da Comunidade e dos juros conexos. Caso contrário, os métodos 
contabilísticos do beneficiário ou intermediários devem permitir a identificação da 
contribuição financeira da Comunidade e dos juros ou outros benefícios gerados. 

6. Qualquer pagamento pode ser sujeito a uma auditoria ou exame e ser ajustado ou recuperado 
com base nos resultados dessa auditoria ou exame. 

7. Os pagamentos da Comissão consideram-se efectuados na data em que são debitados na conta 
da Comissão. 

SECÇÃO 3 - EXECUÇÃO 

II.6. Subcontratação  

1. Um subcontratante é um terceiro que celebra um acordo com o beneficiário sobre condições 
comerciais para fins de realização de parte dos trabalhos do projecto, sem a supervisão 
directa do beneficiário e sem uma relação de subordinação. 

O beneficiário, quando subcontrata a execução de algumas partes das tarefas relacionadas 
com o projecto, permanece vinculado às suas obrigações perante a Comissão nos termos da 
convenção de subvenção e continuará a ter a responsabilidade exclusiva pela execução do 
projecto e pelo cumprimento das disposições da convenção de subvenção.  

As disposições da presente convenção de subvenção aplicáveis aos subcontratantes são 
também aplicáveis aos auditores externos que certificam as demonstrações financeiras ou a 
metodologia. 

2. Quando o beneficiário tem necessidade de subcontratar determinados elementos dos 
trabalhos a executar, devem ser satisfeitas as seguintes condições:  

- Os subcontratos apenas podem abranger a execução de uma parte limitada do projecto; 

- O recurso à adjudicação de subcontratos deve ser devidamente justificado no Anexo I 
em função da natureza do projecto e do que é necessário para a sua execução; 

- O recurso à subcontratação por parte do beneficiário não pode afectar os seus direitos e 
obrigações em matéria de conhecimentos preexistentes e novos conhecimentos; 

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

Os subcontratos, cujos custos sejam declarados como custos elegíveis, devem ser 
adjudicados de acordo com os princípios da proposta mais vantajosa (com a melhor relação 
preço-qualidade), da transparência e da igualdade de tratamento. Podem igualmente ser 
aceites subcontratos celebrados entre o beneficiário e um subcontratante com base em 
contratos-quadro antes do início do projecto, em conformidade com os princípios de gestão 
habituais do beneficiário. 

O beneficiário pode utilizar serviços de apoio externos para assistência em tarefas menores que 
não representem, em si mesmas, tarefas de projecto conforme identificadas no Anexo I. 
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II.7. Suspensão do projecto  

1. O beneficiário deve informar imediatamente a Comissão de todos os acontecimentos que 
afectem ou atrasem a execução do projecto.   

2. O beneficiário pode propor a suspensão parcial ou total do projecto caso se verifiquem 
motivos de força maior ou circunstâncias excepcionais que tornem a sua execução 
excessivamente difícil ou não rentável. O beneficiário deve informar imediatamente a 
Comissão de tais circunstâncias e fornecer todas as justificações e informações relacionadas 
com o acontecimento, bem como uma estimativa da data de retoma das actividades do 
projecto. 

3. A Comissão pode proceder à suspensão total ou parcial do projecto caso considere que o 
beneficiário não está a cumprir as suas obrigações estabelecidas ao abrigo da presente 
convenção de subvenção. O beneficiário deve ser imediatamente informado da justificação 
desse acontecimento e das condições necessárias para a retoma dos trabalhos. Esta 
suspensão produz efeitos 10 dias após a data de recepção da notificação pelo beneficiário. 

4. Durante o período de suspensão, não podem ser imputados ao projecto custos relativos à 
execução das partes do projecto que são objecto da suspensão.  

5. A suspensão da totalidade ou parte do projecto pode ser levantada quando as Partes na 
convenção de subvenção entrarem em acordo sobre a continuação do projecto e, conforme 
adequado, quando tiverem sido consignadas, mediante alteração escrita, eventuais 
modificações necessárias, incluindo a prorrogação do período de duração do projecto. 

II.8. Confidencialidade 

1. Durante a realização do projecto e por um período de cinco anos após o seu termo, o 
beneficiário compromete-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 do 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, por parte de quem 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; 
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- a divulgação ou comunicação das informações confidenciais estiver prevista noutras 
disposições da presente convenção de subvenção; 

- a divulgação ou comunicação das informações confidenciais for exigida pelo direito 
nacional do beneficiário. 

3. O beneficiário compromete-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 outro material 
que estejam classificados ("informações classificadas") ou sujeitos a restrições de segurança 
ou ao controlo de exportação ou transferência, deve observar as regras aplicáveis 
estabelecidas na legislação nacional e comunitária relevante para essas informações, 
incluindo o regulamento interno da Comissão para tratamento de informações classificadas5. 
Quando um beneficiário está estabelecido num país terceiro, são também aplicáveis 
quaisquer acordos em matéria de segurança entre esse país terceiro e a Comunidade. 

II.9. Comunicação de dados para fins de avaliação, avaliação do impacto e normalização  

1. O beneficiário deve apresentar, a pedido da Comissão, os dados necessários para: 

- o exame contínuo e sistemático do programa específico e do Sétimo Programa-Quadro; 

- a avaliação e a avaliação de impacto das actividades da Comunidade, incluindo a 
utilização e difusão de novos conhecimentos. 

Esses dados podem ser solicitados durante o período de duração do projecto e no prazo de 
cinco anos após a conclusão do projecto. 

Os dados recolhidos podem ser utilizados pela Comissão nas suas próprias avaliações, mas 
só serão publicados sob a forma de análises de dados anónimos. 

2. Sem prejuízo das disposições relativas à protecção de novos conhecimentos e à 
confidencialidade, o beneficiário deve, quando adequado, comunicar à Comissão e aos 
organismos de normalização europeus, durante a execução do projecto e nos dois anos 
subsequentes à sua conclusão, os novos conhecimentos susceptíveis de contribuir para a 
elaboração de normas europeias ou internacionais.  

II.10. Informações a fornecer aos Estados-Membros e Estados associados 

1. A Comissão deve, mediante pedido, disponibilizar a qualquer Estado-Membro ou Estado 
associado todas as informações úteis na sua posse sobre novos conhecimentos, desde que 
sejam cumulativamente satisfeitas as seguintes condições: 

- A informação em causa seja relevante para a política pública; 

- O beneficiário não tenha apresentado razões sólidas e suficientes para reter a informação 
em causa; 

                                                 
5  Decisão 2001/844/CE, CECA, Euratom da Comissão, de 29 de Novembro de 2001, JO L 317 de 3.12.2001, p. 1 

(com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/548/CE, Euratom, JO L 215 de 5.8.2006, p. 38). 
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- O direito comunitário aplicável sobre informações classificadas não proibir tal acção. 

2. Conforme estabelecido nas Regras de Participação, a disponibilização de informações ao 
abrigo do ponto 1 não transfere para o destinatário quaisquer direitos ou obrigações e o 
destinatário deve tratar essas informações como confidenciais, a menos que estas se tornem 
legitimamente públicas ou que sejam comunicadas à Comissão sem restrições de 
confidencialidade. 

II.11. Informação e comunicação 

1. O beneficiário deve, durante todo o período de duração do projecto, tomar as medidas 
necessárias para comunicar com o público e os meios de comunicação sobre o projecto e 
destacar o apoio financeiro concedido pela Comunidade. Excepto quando solicitado em 
contrário pela Comissão, qualquer publicidade, incluindo numa conferência ou seminário ou 
em qualquer tipo de material informativo ou promocional (brochura, folheto, cartaz, 
apresentação etc.), deve especificar que o projecto beneficiou de financiamento comunitário 
para fins de investigação e incluir o emblema europeu. O emblema europeu, quando 
apresentado em associação com um logotipo, deve receber um destaque adequado. Esta 
obrigação de utilização do emblema europeu relativamente a projectos que beneficiem de 
apoio da Comunidade Europeia não implica qualquer direito de utilização exclusiva. Esta 
obrigação está sujeita a restrições gerais de utilização por terceiros que não permitem a 
apropriação do emblema, ou de marca ou logotipo semelhante, através de registo ou por 
qualquer outro meio. Sujeito a estas condições, o beneficiário está isento da obrigação de 
obter autorização prévia da Comissão para a utilização do emblema. No sítio Europa podem 
ser consultadas informações mais pormenorizadas sobre o emblema da UE.  

Toda a publicidade feita pelo beneficiário relativamente ao projecto, seja qual for a forma e 
o meio de comunicação utilizados, deve especificar que reflecte as opiniões do autor e que a 
Comunidade não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das 
informações nela contidas. 

 
2. A Comissão está autorizada a publicar, por qualquer forma e meio de comunicação, as 

seguintes informações: 
  

– nome do beneficiário; 

– endereços de contacto do beneficiário; 

– objectivo geral do projecto sob forma da síntese fornecida pelo beneficiário; 

– montante e percentagem da contribuição financeira da Comunidade concedida ao 
projecto;  

– localização geográfica das actividades realizadas; 

– lista das actividades de difusão e/ou de (registos de) patentes no que diz respeito aos novos 
conhecimentos; 

– dados pormenorizados/referências e resumos das publicações científicas referentes aos 
novos conhecimentos e, quando fornecidos ao abrigo do artigo II.28.3, a versão publicada ou 
o manuscrito final aceite para publicação; 

– relatórios para publicação que lhe sejam apresentados; 

– qualquer imagem ou material audiovisual ou para a web fornecidos à Comissão no âmbito 
do projecto. 
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O beneficiário deve velar por que tenham sido obtidas todas as autorizações necessárias para 
essa publicação e que a publicação da informação pela Comissão não infrinja quaisquer 
direitos de terceiros. 

Mediante pedido devidamente justificado do beneficiário, a Comissão pode renunciar a essa 
publicidade, caso a divulgação das informações supramencionadas represente um risco para 
a segurança ou interesses académicos ou comerciais do beneficiário. 

II.12. Tratamento de dados pessoais 

1. Todos os dados pessoais constantes da convenção de subvenção serão tratados de acordo com 
o estabelecido no Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados. Esses 
dados serão tratados pelo responsável pelo tratamento dos dados exclusivamente em relação à 
execução e acompanhamento da convenção de subvenção e à avaliação e avaliação do 
impacto das actividades da Comunidade, incluindo a utilização e difusão de novos 
conhecimentos, sem prejuízo da possibilidade de transferência dos dados para os organismos 
responsáveis por uma tarefa de acompanhamento ou de inspecção, ao abrigo da legislação 
comunitária e da presente convenção de subvenção.  

 
2. O beneficiário pode, mediante pedido escrito, aceder aos seus dados pessoais e corrigir 

quaisquer dados erróneos ou incompletos. Para quaisquer questões relativas ao tratamento dos 
seus dados pessoais, o beneficiário deve dirigir-se ao responsável pelo tratamento dos dados. 
No que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais, o beneficiário pode, em qualquer 
momento, interpor um recurso junto da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.  

 
3. Para efeitos da presente convenção de subvenção, o responsável pelo tratamento dos dados 

indicado no n.º 4 do artigo 7.º será o contacto para a Comissão.  

Parte B           DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 

SECÇÃO 1 - DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS GERAIS 

II.13. Custos elegíveis do projecto 

 
1. Para serem considerados elegíveis, os custos incorridos na execução do projecto devem 

satisfazer as seguintes condições: 

a) Ser reais; 

b) Ter sido incorridos pelo beneficiário; 

c) Terem sido incorridos durante a duração do projecto, com excepção de custos incorridos 
em ligação com os relatórios finais e os relatórios correspondentes ao último período, 
bem como com os certificados de demonstrações financeiras quando exigidos no último 
período e nas análises finais, se aplicável, que possam ser incorridos num prazo máximo 
de 60 dias após a conclusão do projecto ou na data da sua cessação, se esta data for 
anterior; 

d) Ser determinados em conformidade com os princípios e práticas habituais de 
contabilidade e gestão do beneficiário. Os procedimentos contabilísticos utilizados no 
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registo dos custos e receitas devem respeitar as regras contabilísticas do Estado em que 
o beneficiário se encontra estabelecido. Os procedimentos internos de contabilidade e 
auditoria do beneficiário devem permitir a conciliação directa dos custos e receitas 
declarados em relação ao projecto com as demonstrações financeiras e documentos 
justificativos correspondentes; 

e) Ser utilizados com o único fim de atingir os objectivos do projecto e dos seus resultados 
esperados, de uma forma coerente com os princípios da economia, eficiência e eficácia;  

f)  Ser registados nas contas do beneficiário. Em caso de eventual contribuição de 
terceiros, devem ser registados nas contas desses terceiros; 

g) Ser indicados no orçamento previsional global constante do Anexo I. 

 
2. Os custos incorridos por terceiros relativamente a recursos que estes disponibilizem 

gratuitamente ao beneficiário podem ser declarados pelo beneficiário, desde que satisfaçam 
as condições estabelecidas nos pontos 1 e 3, mutatis mutandis, e sejam declarados em 
conformidade com o estabelecido no artigo II.15.   

3. Os custos decorrentes de um subcontrato adjudicado pelo beneficiário para fins da execução 
do projecto são elegíveis desde que sejam cumpridas as condições estabelecidas no artigo 
II.6. 

4. Os seguintes custos serão considerados não-elegíveis e não podem ser imputados ao 
projecto: 

a) Impostos indirectos identificáveis, incluindo o imposto sobre o valor acrescentado;  

b) Direitos,  

c) Juros devedores;  

d) Provisões para eventuais perdas ou encargos no futuro;  

e) Perdas cambiais, custos associados à rendibilidade do capital;  

f) Custos declarados, incorridos ou reembolsados no âmbito de outro projecto da 
Comunidade;  

g) Dívidas e encargos da dívida, despesas excessivas ou imprudentes. 

 

II.14. Identificação dos custos directos e indirectos 

 
1. São custos directos todos os custos elegíveis susceptíveis de serem imputados directamente 

ao projecto e identificados pelo beneficiário como tal, de acordo com os seus princípios 
contabilísticos e as suas regras internas habituais. 

2. Os custos directos elegíveis podem assumir a forma de custos elegíveis reais e/ou taxas fixas 
e/ou montantes fixos. As condições de reembolso dos custos directos elegíveis estão 
definidas no Anexo III. 
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3. Os custos directos com pessoal referentes ao investigador nomeado são elegíveis no que diz 
respeito aos trabalhos realizados no âmbito do projecto. 

4. Regra geral, o investigador nomeado deve dedicar-se ao projecto a tempo completo e 
continuamente para ter direito a solicitar a contribuição em benefício dos investigadores, 
conforme estabelecido no Anexo III. Todavia, em casos específicos e devidamente 
justificados, conforme estabelecido no Anexo III, o investigador pode dedicar-se ao projecto 
em regime de tempo parcial por motivos relacionados com circunstâncias pessoais ou 
familiares, podendo as suas actividades no âmbito do mesmo ser executadas em várias fases. 
Nestes casos específicos e devidamente justificados, o montante da contribuição pode ser 
adaptado proporcionalmente ao tempo efectivamente dedicado ao projecto.  

5. Os custos com pessoal para além dos relativos ao investigador nomeado no âmbito do 
projecto são elegíveis quando expressamente previstos no Anexo III. Neste caso, apenas 
podem ser imputados os custos das horas efectivas de trabalho das pessoas que realizaram 
directamente tarefas no âmbito do projecto. Essas pessoas devem: 

- ser contratadas directamente pelo beneficiário em conformidade com a legislação 
nacional do seu país, 

– trabalhar sob a exclusiva supervisão técnica e responsabilidade deste último e 

– ser remuneradas em conformidade com as práticas normais do beneficiário. 

Os custos relacionados com a licença parental das pessoas que executam directamente o 
projecto são custos elegíveis, em proporção ao tempo dedicado ao projecto, desde que sejam 
obrigatórios ao abrigo da legislação nacional. 

          Os custos directos para actividades de gestão incluem: 

− a gestão global aos níveis legal, ético, financeiro e administrativo;  

− a obtenção dos certificados das demonstrações financeiras e da metodologia e os 
custos referentes a auditorias financeiras e revisões técnicas, 

− quaisquer outras actividades de gestão previstas nos anexos, excepto a coordenação 
de actividades de investigação e de desenvolvimento tecnológico.  

 

6. Entende-se por custos indirectos todos os custos elegíveis que não podem ser identificados 
pelo beneficiário como sendo directamente imputáveis ao projecto, mas que o seu sistema 
contabilístico pode identificar e justificar como sendo directamente relacionados com os 
custos directos elegíveis atribuídos ao projecto. Não podem incluir custos directos elegíveis. 

Os custos indirectos devem representar uma repartição equitativa das despesas gerais globais da 
organização. Pode ser imputada ao projecto, de acordo com o Anexo III, uma taxa fixa calculada 
com base nos custos directos elegíveis, excluindo os custos directos elegíveis relativos a 
subcontratação e os custos dos recursos disponibilizados por terceiros que não sejam utilizados 
nas instalações do beneficiário.  

II.15. Receitas do projecto 

As receitas do projecto podem provir de:  
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a) Recursos disponibilizados por terceiros ao beneficiário mediante transferências 
financeiras ou contribuições em espécie a título gratuito: 

i. serão considerados receitas do projecto se essa contribuição de terceiros se 
destinar especificamente a utilização no projecto; 

ii. não serão consideradas receitas do projecto se a sua utilização ficar ao critério 
da gestão do beneficiário. 

b) Os rendimentos gerados pelo projecto: 

i. serão considerados receitas do beneficiário quando gerados por acções realizadas na 
execução do projecto e pela venda de activos adquiridos no âmbito da convenção de 
subvenção até ao valor do custo inicialmente imputado ao projecto pelo beneficiário; 

ii. não serão considerados receitas do beneficiário quando gerados pela utilização de 
novos conhecimentos resultantes do projecto. 

II.16. Participação financeira da Comunidade 

1. A "contribuição financeira da Comunidade" para o projecto será determinada com base nos 
custos reais elegíveis e/ou às taxas fixas e/ou montantes fixos aceites pela Comissão. 

2. As condições para a aplicação das taxas fixas e/ou montantes fixos estão indicadas no 
Anexo III. O montante máximo das taxas fixas e/ou montantes fixos é determinado de 
acordo com as taxas de referência estabelecidas no programa de trabalho e o montante total 
estimado da contribuição financeira da Comunidade está indicado no Anexo I . 

3. A contribuição financeira da Comunidade será calculada relativamente ao custo do projecto 
no seu conjunto e o seu reembolso basear-se-á nos custos aceites do beneficiário. 

4. A contribuição financeira da Comunidade não pode gerar lucros para o beneficiário. Para 
tal, no momento da apresentação da última demonstração financeira, o montante final da 
contribuição financeira da Comunidade terá em contra todas as receitas do projecto 
recebidas pelo beneficiário. A contribuição financeira da Comunidade não pode ser 
superior aos custos elegíveis, deduzidas as receitas do projecto. 

5. O montante total dos pagamentos efectuados pela Comunidade não será, em circunstância 
alguma, superior ao montante máximo da contribuição financeira da Comunidade referida 
no artigo 4.°.  

6. Sem prejuízo do direito de pôr termo à convenção de subvenção, ao abrigo do artigo II.33, e 
sem prejuízo do direito da Comissão de aplicar as penas referidas nos artigos II.22 e II.23 
em caso de não execução ou de execução incorrecta, parcial ou tardia do projecto, a 
Comissão pode reduzir a subvenção inicialmente prevista em função da situação real de 
execução do projecto, nas condições previstas na presente convenção de subvenção. 

7. O financiamento sob a forma de taxas fixas e/ou montantes fixos está limitado aos 
montantes estabelecidos no Anexo I .  Se as condições ou razões para a concessão dessas 
contribuições não forem cumpridas ou apenas estejam parcialmente cumpridas quando da 
conclusão do projecto, a Comissão retirará ou reduzirá a sua contribuição em função do 
efectivo cumprimento das condições ou requisitos. 
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II.17. Juros gerados pelo pré-financiamento pago pela Comissão 

1. O pré-financiamento permanece propriedade da Comunidade até ao pagamento final. 

2. A Comissão recuperará do beneficiário, relativamente a cada período de apresentação de 
relatórios que se segue à implementação da convenção de subvenção, o montante dos juros 
gerados se esse pré-financiamento for superior ao montante fixado no Regulamento 
Financeiro e nas suas Normas de Execução.  

 

SECÇÃO 2 - FUNDO DE GARANTIA E RECUPERAÇÕES 

II.18. Fundo de Garantia  

1. A responsabilidade financeira do beneficiário limita-se à sua própria dívida, sujeita ao 
disposto nos pontos seguintes. 

 
2. De acordo com o artigo 5.°, o beneficiário contribuirá para o Fundo de Garantia 

(seguidamente designado o Fundo) estabelecido para gerir o risco associado à 
não-recuperação de somas devidas à Comunidade por beneficiários de convenções de 
subvenção no âmbito do 7.° PQ. Essa contribuição a transferir pela Comissão em nome do 
beneficiário não pode ser deduzida de qualquer dívida pendente que este possa ter perante 
a Comunidade.   

 
3. O Fundo é propriedade dos beneficiários das convenções de subvenção em curso no 

âmbito do 7.° PQ. O Fundo será gerido pela Comunidade, representada pela Comissão, na 
qualidade de agente executivo em nome dos participantes.  O Fundo será depositado num 
banco (seguidamente designado o Banco) escolhido pela Comunidade, representada pela 
Comissão na sua qualidade de agente executivo.  

 
4. Os juros gerados pelo Fundo ser-lhe-ão adicionados e serão utilizados pela Comissão para 

transferências ou recuperações do Fundo referidas nos pontos 1 e 2 do artigo II.19 (em 
seguida designadas as operações).   
 
As operações podem ser realizadas a partir do dia da entrada em vigor da primeira 
convenção de subvenção no âmbito do 7.° PQ e até o dia do pagamento final da última 
convenção de subvenção. No final desse período, quaisquer juros remanescentes 
tornar-se-ão propriedade da Comunidade. 

 
Caso os juros sejam insuficientes para cobrir as operações, as contribuições para o Fundo 
podem ser utilizadas até um limite não superior a 1% da contribuição financeira da 
Comunidade devida a beneficiários que não os mencionados no ponto 5, no final do 
período referido no parágrafo anterior. Para além desses limites ou após esse período, a 
Comissão procederá directamente junto dos beneficiários à recuperação de qualquer 
montante devido. 

 
5. Quando do pagamento final efectuado após a conclusão do projecto, o montante 

transferido para o Fundo ao abrigo da presente convenção de subvenção será devolvido ao 
beneficiário.  

 
  O montante a devolver será igual a: 
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"contribuição para o Fundo ao abrigo da presente convenção de subvenção" x "índice 
do Fundo" 

 
O "índice do Fundo" é estabelecido no final de cada mês pelo Banco, para aplicação durante 
o mês seguinte, e será igual ao seguinte rácio reduzido a 1 quando for superior: 
 

Índice do Fundo = (C + I + B)/C 
em que:  
 
 C = contribuições para o Fundo de todos os projectos em curso no momento do 
estabelecimento do índice 
 
 I = juros acumulados gerados pelo Fundo desde o início do período 
 
 B = (recuperações em benefício do Fundo) - (transferências do Fundo & recuperações 
entradas no Fundo)   
 
Quando, após este cálculo, o montante a devolver ao beneficiário é inferior ao montante 
pago ao Fundo ao abrigo da presente convenção de subvenção, essa dedução não será 
superior a 1% da contribuição financeira da Comunidade e não será aplicável a montantes 
devidos a organismos públicos ou entidades jurídicas cuja participação na convenção de 
subvenção esteja garantida por um Estado-Membro ou um Estado associado e por 
estabelecimentos de ensino secundário e superior. 
 
O beneficiário aceita pela presente que o montante a devolver-lhe seja atribuído ao 
pagamento de qualquer dívida do referido beneficiário à Comunidade ao abrigo da presente 
convenção de subvenção ou de qualquer outra obrigação, independentemente da sua origem, 
sem quaisquer outras formalidades. 
 

II.19. Reembolsos e restituições 

 
1. Quando um montante devido à Comunidade pelo beneficiário deve ser restituído após a 

cessação ou o termo de uma convenção de subvenção no âmbito do 7.° PQ, a Comissão 
solicitará, por meio de uma ordem de cobrança emitida contra o beneficiário, a restituição 
do montante em dívida. Se o pagamento não for efectuado na data de vencimento, as 
somas devidas à Comunidade podem ser recuperadas por dedução nos montantes por esta 
devidos ao beneficiário, depois de este ser devidamente informado. Em circunstâncias 
excepcionais, justificadas pela necessidade de salvaguardar os interesses financeiros das 
Comunidades, a Comissão pode proceder à recuperação por dedução antes do vencimento 
da data de pagamento. Não será exigido o acordo prévio do beneficiário. Quando não é 
possível proceder-se à dedução, a Comissão recuperará efectivamente do Fundo os 
montantes em dívida. 

2. Quando um montante devido pelo beneficiário tiver sido recuperado do Fundo de acordo 
com o estabelecido no ponto 1, o beneficiário restituirá esse montante ao Fundo. Para tal, 
a Comissão emitirá contra o beneficiário uma ordem de cobrança em benefício do Fundo. 

3. O beneficiário aceita pela presente que: 

• qualquer pagamento pendente, com exclusão do pré-financiamento devido pela 
Comunidade ao beneficiário, independentemente da sua origem, seja afectado ao 
pagamento dessa dívida do beneficiário ao Fundo; 
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• a Comissão pode adoptar uma decisão de cobrança em conformidade com o 
estabelecido no ponto 5. 

4. O beneficiário reconhece que, ao abrigo do artigo 256.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e conforme previsto no Regulamento Financeiro, a Comissão pode 
adoptar uma decisão que constitui título executivo estabelecendo formalmente um 
montante devido por pessoas que não sejam Estados. 

5. Se a obrigação de pagamento do montante devido não for satisfeita na data fixada pela 
Comissão, serão devidos juros pelo montante em dívida à taxa indicada no artigo II.4. Os 
juros de mora abrangerão o período compreendido entre a data de pagamento estabelecida, 
exclusive, e a data em que a Comissão recebe o pagamento integral do montante em 
dívida, inclusive. Qualquer pagamento parcial será imputado primeiramente às despesas e 
juros de mora e em seguida ao capital. 

SECÇÃO 3 – CONTROLOS E SANÇÕES  
 

II.20. Controlos e auditorias financeiras 

1. A Comissão pode, a qualquer momento durante a execução do projecto e até cinco anos 
após a conclusão do projecto, proceder a auditorias financeiras a executar por auditores 
externos ou pelos próprios serviços da Comissão, incluindo o OLAF. O procedimento de 
auditoria será considerado iniciado na data de recepção da notificação relevante enviada pela 
Comissão.  Essas auditorias podem abranger aspectos financeiros, sistémicos e outros (como 
os princípios contabilísticos e de gestão) relativos à execução correcta da convenção de 
subvenção. Essas auditorias têm carácter confidencial. 

2. O beneficiário disponibilizará directamente à Comissão todas as informações e dados que 
possam ser solicitados pela Comissão ou por qualquer representante por esta autorizado, 
para fins de verificação da execução e gestão correctas da convenção de subvenção de 
acordo com as suas disposições e da imputação correcta dos custos de acordo com a mesma. 
Esses dados e informações devem ser precisos, completos e reais. 

3. O beneficiário conservará os originais ou, em casos excepcionais, cópias devidamente 
autenticadas – incluindo cópias electrónicas - de todos os documentos relativos à convenção 
de subvenção durante cinco anos a contar da conclusão do projecto. Esses documentos serão 
disponibilizados à Comissão, quando solicitados, em qualquer auditoria efectuada ao abrigo 
da convenção de subvenção. 

4. Para a realização dessas auditorias, o beneficiário assegurará, em todos os momentos 
razoáveis, aos serviços da Comissão e a todos os organismos externos por ela nomeados o 
acesso no local designadamente aos seus escritórios, aos seus dados informáticos e 
contabilísticos e a todas as informações necessárias para a realização dessas auditorias, 
incluindo informações sobre os salários individuais das pessoas envolvidas no projecto. O 
beneficiário assegurará a pronta disponibilização das informações no local no momento da 
auditoria e, quando solicitado, a entrega dos dados num formato adequado. 

5. Com base nos factos apurados na auditoria financeira, será elaborado um relatório 
provisório. Esse relatório será comunicado pela Comissão ou pelo seu representante 
autorizado ao beneficiário, que dispõe do prazo máximo de um mês a contar da sua recepção 
para apresentar observações. A Comissão pode decidir não tomar em consideração as 
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observações comunicadas ou os documentos enviados após esse prazo. O relatório final será 
enviado ao beneficiário no prazo de dois meses após o termo do prazo supramencionado.  

6. Com base nas conclusões da auditoria, a Comissão tomará todas as medidas adequadas que 
considere necessárias, incluindo a emissão de ordens de cobrança relativamente à totalidade 
ou parte dos pagamentos por ela efectuados e a aplicação de eventuais sanções. 

7. O Tribunal de Contas Europeu gozará dos mesmos direitos que a Comissão, nomeadamente 
o direito de acesso, para fins de controlo e auditoria, sem prejuízo da aplicação das suas 
regras próprias. 

8. Além disso, a Comissão pode realizar controlos e inspecções no local, de acordo com o 
estabelecido no Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de Novembro 
de 1996, relativo às inspecções e verificações no local efectuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das Comunidades Europeias contra a fraude e outras 
irregularidades6 e com o Regulamento (CE) n.° 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativo aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF)7.  

II.21. Revisões e auditorias técnicas 

1. A Comissão pode iniciar uma revisão ou auditoria técnica a qualquer momento durante a 
execução do projecto e até cinco anos após a conclusão do mesmo. O objectivo da revisão 
ou auditoria técnica é avaliar o trabalho executado no âmbito do projecto num 
determinado período, nomeadamente através da avaliação dos relatórios e prestações 
concretas do projecto relevantes para o período em questão. Essas revisões e auditorias 
podem abranger aspectos científicos, tecnológicos e outros relacionados com a execução 
adequada do projecto e da convenção de subvenção.  

2. No que diz respeito à descrição dos trabalhos (Anexo I), a revisão ou auditoria avaliará 
objectivamente os seguintes aspectos: 

- grau de cumprimento do plano de trabalho do projecto para o período relevante e das 
prestações concretas conexas; 

- permanente relevância dos objectivos e potencial para descobertas no que diz respeito ao 
estado da técnica a nível científico e industrial; 

- recursos previstos e utilizados em relação aos progressos alcançados, de uma maneira 
coerente com os princípios da economia, eficiência e eficácia; 

- procedimentos e métodos de gestão do projecto; 
- contribuições do beneficiário e sua integração no projecto; 
- impacto potencial esperado em termos económicos, concorrenciais e sociais e plano do 

beneficiário para a utilização e difusão dos novos conhecimentos. 
 

3. As auditorias e revisões serão consideradas iniciadas na data de recepção pelo beneficiário 
da notificação relevante enviada pela Comissão.  

4. Essas revisões e auditorias têm carácter confidencial. 

                                                 
6      JO L 292 de 15.11.1996, p. 2 

7  JO L 136 de 31.5.1999. 
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5. A Comissão pode ser assistida nas revisões e auditorias técnicas por peritos científicos ou 
tecnológicos externos. Antes da realização da avaliação, a Comissão comunicará ao 
beneficiário a identidade dos peritos nomeados. O beneficiário têm o direito de recusar a 
participação de um perito científico ou tecnológico externo específico por motivos de 
confidencialidade comercial. 

6. As revisões e auditorias podem ser efectuadas à distância na residência ou local de 
trabalho do perito ou implicar sessões com representantes do projecto, quer nas instalações 
da Comissão quer nas instalações do beneficiário. A Comissão ou o perito científico ou 
tecnológico externo pode ter acesso aos locais e instalações onde está a ser efectuado o 
trabalho, bem como a qualquer documento referente ao trabalho.  

7. O beneficiário disponibilizará directamente à Comissão todas as informações e dados que 
possam ser solicitados pela Comissão ou pelo perito científico ou tecnológico externo com 
vista a verificar que o projecto está a ser/foi devidamente executado e gerido de acordo 
com as disposições da presente convenção de subvenção. 

8. Será elaborado um relatório com os resultados das auditorias e revisões. Esse relatório será 
enviado pela Comissão ao beneficiário em causa, que dispõe do prazo máximo de um mês 
a contar da sua recepção para apresentar observações. A Comissão pode decidir não tomar 
em consideração as observações transmitidas após esse prazo.  

9. Com base nas recomendações formais dos peritos, a Comissão informará o beneficiário da 
sua decisão de: 

- aceitar ou rejeitar as prestações concretas; 

- permitir a continuação do projecto sem alteração do Anexo I ou com pequenas 
alterações; 

- considerar que o projecto só pode continuar com alterações importantes;  

- dar início à cessação da convenção de subvenção de acordo com o estabelecido no 
artigo II.33; 

- emitir uma ordem de cobrança relativamente à totalidade ou parte dos pagamentos 
efectuados pela Comissão e aplicar uma eventual sanção.  

10. Pode ser realizada, ao critério dos serviços da Comissão, uma auditoria ética até cinco 
anos após a conclusão do projecto. Os pontos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são aplicáveis, mutatis 
mutandis. 

II.22. Indemnizações  

1. Caso se verifique que um beneficiário declarou custos superiores aos custos reais e que, por 
conseguinte, recebeu uma contribuição financeira indevida da Comunidade, esse 
beneficiário estará sujeito, sem prejuízo de quaisquer outras medidas previstas na presente 
convenção de subvenção, ao pagamento de uma indemnização pelos danos sofridos, 
seguidamente designada "indemnização". Essa indemnização é devida em suplemento da 
restituição pelo beneficiário da contribuição financeira injustificada da Comunidade. Em 
casos excepcionais, a Comissão pode renunciar ao seu direito de exigir uma indemnização.   
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2. O montante da indemnização será proporcional ao montante declarado em excesso e à parte 
injustificada da contribuição financeira da Comunidade. Será utilizada a seguinte fórmula 
para calcular as indemnizações: 

Indemnização = contribuição financeira da Comunidade injustificada X (montante 
declarado em excesso/total da contribuição financeira da Comunidade solicitada) 

O cálculo das indemnizações só terá em conta o período de apresentação de relatórios que 
corresponde ao pedido de contribuição financeira da Comunidade apresentado pelo 
beneficiário para esse período. A indemnização não será calculada em relação à totalidade 
da contribuição financeira da Comunidade.  

3. A Comissão notificará por escrito o seu pedido de indemnização ao beneficiário que 
considere responsável pelo pagamento dessa indemnização, através de carta registada com 
aviso de recepção. O beneficiário dispõe de um período de 30 dias para dar resposta ao 
pedido da Comunidade. 

4. O procedimento de restituição da contribuição financeira da Comunidade injustificada e de 
pagamento da indemnização será estabelecido em conformidade com o disposto no artigo 
II.19. A indemnização será deduzida de qualquer outro pagamento ou estará sujeito a 
recuperação pela Comissão. 

5. A Comissão tem direito a uma indemnização relativamente a qualquer montante declarado 
em excesso detectado após o termo do projecto, de acordo com o disposto nos pontos 1 a 4. 

II.23. Sanções financeiras 

1. O beneficiário declarado culpado de falsas declarações ou de falta grave de execução, em 
razão do não respeito das suas obrigações contratuais no âmbito da presente convenção de 
subvenção, está sujeitos a sanções financeiras de 2% a 10% do valor da contribuição 
financeira da Comunidade recebida por esse beneficiário.  Essa percentagem pode ser 
aumentada para 4% a 20% em caso de reincidência nos cinco anos subsequentes ao primeiro 
incumprimento.  

2. Nos casos previstos no ponto 1, o beneficiário será excluídos de todas as subvenções da 
Comunidade durante um período máximo de dois anos a contar da data da comprovação do 
incumprimento.  

3. As disposições do presente artigo em nada prejudicam eventuais sanções administrativas ou 
financeiras que possam ser impostas ao beneficiário faltoso em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, nem outras medidas civis de reparação que possam estar ao dispor 
da Comunidade. Além disso, as presentes disposições não excluem o recurso a acções penais 
que possam ser intentadas pelas autoridades dos Estados-Membros.  
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Parte C           DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 
UTILIZAÇÃO E DIFUSÃO 

SECÇÃO 1 – NOVOS CONHECIMENTOS 

II.24. Propriedade 

1. Os novos conhecimentos são propriedade do beneficiário que executa as actividades que dão 
origem a esses novos conhecimentos. 

2. Caso os empregados ou outro pessoal ao serviço de um beneficiário possam fazer valer 
direitos sobre novos conhecimentos, o beneficiário deve garantir que esses direitos possam 
ser exercidos de forma compatível com as obrigações que para ele decorrem da convenção 
de subvenção. 

II.25. Transferência 

1. Em caso de transferência da propriedade de novos conhecimentos, o beneficiário transferirá 
para o cessionário as suas obrigações ligadas a esses novos conhecimentos, incluindo a 
obrigação de transferir essas obrigações para um eventual cessionário ulterior. 

2.  Caso um beneficiário tencione transferir a propriedade de novos conhecimentos para um 
terceiro estabelecido num país terceiro não associado ao Sétimo Programa-Quadro, a 
Comissão pode opor-se a essa transferência de propriedade dos novos conhecimentos, se 
considerar que tal não é consentâneo com os interesses do desenvolvimento da 
competitividade da economia europeia ou é contrário a princípios éticos ou considerações de 
segurança. 

Em tais casos, a transferência não terá lugar enquanto a Comissão não obtiver garantias de 
que serão adoptadas salvaguardas adequadas e não tiver autorizado por escrito a 
transferência. 

II.26. Protecção 

1. No caso de novos conhecimentos susceptíveis de aplicação industrial ou comercial, o seu 
proprietário assegurará a sua protecção de modo adequado e eficaz, tendo na devida 
consideração os seus interesses legítimos.  

2. Os pedidos de registo de patentes referentes aos novos conhecimentos apresentados pelo 
beneficiário ou em seu nome devem incluir a seguinte declaração a fim de indicar que os 
referidos novos conhecimentos foram gerados com o apoio financeiro da Comunidade: 

Os trabalhos que conduziram a esta invenção beneficiaram de financiamento do 
Sétimo Programa-Quadro ([7.ºPQ/2007-2013] da Comunidade Europeia nos termos da 
convenção de subvenção n.° [xxxxxx]8.  

                                                 
8 Esta declaração terá de ser traduzida para a língua de registo da patente. Serão disponibilizadas as traduções em 

todas as línguas comunitárias. 
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Além disso, todos os pedidos de registo de patentes relacionados com novos conhecimentos 
serão comunicados no plano de utilização e difusão de novos conhecimentos, incluindo 
dados/referências suficientes para permitir à Comissão seguir a pista (de registo) da patente. 
Eventuais pedidos de registo de patentes apresentados após a elaboração do relatório final 
devem ser comunicados à Comissão, com os dados/referências supramencionados. 

3. Caso os novos conhecimentos sejam susceptíveis de aplicação industrial ou comercial e o 
seu proprietário não os proteja nem os transfira para uma entidade afiliada estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado ou para terceiros estabelecidos num Estado-Membro 
ou Estado associado juntamente com as obrigações conexas, nos termos previstos no artigo 
II.28, não poderá ser realizada qualquer actividade de difusão relacionada com esses novos 
conhecimentos sem que a Comissão tenha sido previamente informada. A Comissão deve 
ser informada com uma antecedência mínima de 45 dias relativamente à data prevista para a 
actividade de difusão. 

Em tal caso, a Comunidade pode, com o acordo do beneficiário, assumir a propriedade 
desses novos conhecimentos e adoptar medidas para a sua protecção adequada e eficaz. O 
beneficiário só pode recusar o seu consentimento se puder demonstrar que nesse caso 
sofreria danos desproporcionadamente elevados.  

Caso a Comunidade assuma a posse, assumirá também as obrigações relativas à concessão 
de direitos de acesso. 

II.27. Utilização 

1.  O beneficiário utilizará ou assegurará a utilização dos novos conhecimentos de que é 
proprietário.  

2.  O beneficiário comunicará a utilização prevista para esses novos conhecimentos no plano de 
utilização e difusão de novos conhecimentos. As informações devem ser suficientemente 
pormenorizadas para permitir à Comissão efectuar uma eventual auditoria. 

II.28. Difusão 

1. O beneficiário garantirá que os novos conhecimentos sejam difundidos tão rapidamente 
quanto possível. Caso não o faça, a Comissão pode proceder à difusão desses novos 
conhecimentos.  

2. As actividades de difusão devem ser compatíveis com a protecção dos direitos de 
propriedade intelectual, as obrigações de confidencialidade e os legítimos interesses do(s) 
proprietário(s) dos novos conhecimentos. 

3.  As publicações ou qualquer forma de difusão relacionada com novos conhecimentos deverão 
incluir a seguinte declaração, a fim de indicar que os referidos novos conhecimentos foram 
gerados com o apoio financeiro da Comunidade: 

Os trabalhos de investigação que conduziram a estes resultados beneficiaram de 
financiamento do Sétimo Programa-Quadro ([7.ºPQ/2007-2013] da Comunidade 
Europeia nos termos da convenção de subvenção n.° [xxxxxx]9. 

                                                 
9 Esta declaração terá de ser traduzida para a língua da actividade de difusão. Serão disponibilizadas as traduções em 

todas as línguas comunitárias. 
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Todas as actividades de difusão devem ser comunicadas no plano de utilização e difusão de 
novos conhecimentos, incluindo dados/referências suficientes para permitir à Comissão 
seguir essa actividade. No que se refere a publicações científicas referentes a novos 
conhecimentos publicadas antes ou após a apresentação do relatório final, devem ser 
fornecidos à Comissão os referidos dados/referências e um resumo da publicação, o mais 
tardar dois meses após a publicação. Além disso, deverá também ser simultaneamente 
apresentada à Comissão uma cópia electrónica da versão publicada ou o manuscrito final 
aceite para publicação para os fins estabelecidos no artigo II.11.2, se tal não infringir 
eventuais direitos de terceiros. 

SECÇÃO 2 – DIREITOS DE ACESSO 

II.29. Conhecimentos preexistentes abrangidos 

O beneficiário pode definir os conhecimentos preexistentes necessários para o projecto e, 
quando adequado, pode excluir conhecimentos preexistentes específicos10.  

II.30. Princípios 

1. Todos os pedidos de direitos de acesso devem ser apresentados por escrito. 

2. A concessão de direitos de acesso pode ser subordinada à aceitação de condições 
específicas, com vista a garantir que sejam unicamente utilizados para o fim previsto, e de 
compromissos adequados no que diz respeito à sua confidencialidade. 

3. Salvo acordo em contrário do proprietário dos conhecimentos preexistentes ou novos, os 
direitos de acesso não conferem o direito à concessão de sublicenças. 

4. Contudo, caso o beneficiário tencione conceder uma licença exclusiva de novos 
conhecimentos a um terceiro estabelecido num país terceiro não associado ao Sétimo 
Programa-Quadro, a Comissão pode opor-se à concessão dessa licença exclusiva, se 
considerar que tal não é consentâneo com os interesses do desenvolvimento da 
competitividade da economia europeia ou é contrário a princípios éticos ou considerações de 
segurança.  

Nesses casos, a concessão de licença exclusiva não terá lugar, a menos que a Comissão 
considere que estão previstas salvaguardas adequadas e que autorize a concessão da licença 
por escrito. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

                                                                                                                                                               
 

10 Essa exclusão pode ser temporária (por exemplo a fim de permitir a protecção adequada dos conhecimentos 
preexistentes antes da concessão do acesso) ou limitada. Dado que os conhecimentos preexistentes são, por 
definição, considerados necessários para a implementação ou utilização, o impacto dessa exclusão no projecto, 
particularmente no que diz respeito a uma exclusão que não seja de carácter temporário, deveria ser examinado 
pelo beneficiário.   
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II.31. Pedidos de alteração e de cessação por iniciativa do 
beneficiário 

 
1. As alterações à presente convenção de subvenção podem ser solicitadas por qualquer uma 

das Partes. Os pedidos de alteração e cessação serão assinados pelo representante legal das 
Partes e apresentados em conformidade com o estabelecido no artigo 7.°.  

2. Um pedido de alteração que inclua mais de uma modificação à convenção de subvenção será 
considerado um conjunto que não pode ser separado em vários pedidos e será aprovado ou 
rejeitado pela outra Parte na totalidade, excepto se o pedido indicar explicitamente que 
contém pedidos distintos que podem ser aprovados independentemente. 

3. As alterações não podem ter como objectivo ou efeito introduzir alterações à convenção de 
subvenção que possam pôr em causa a decisão de concessão da subvenção. 

 

Os pedidos de cessação da convenção de subvenção devem incluir a justificação dessa 
cessação e os relatórios e prestações concretas referidos no artigo II.3 referentes ao trabalho 
realizado até à data em que a cessação produz efeitos. 

II.32. Aprovação de alterações e de cessação solicitadas pelo 
beneficiário  

1. As Partes na presente convenção de subvenção comprometem-se a aprovar ou rejeitar 
qualquer pedido válido de alteração ou cessação no prazo de 45 dias a contar da sua recepção.  
A ausência de resposta no prazo de 45 dias após a recepção desse pedido será considerada 
uma rejeição. 

3. A aprovação da Comissão relativamente à alteração ou cessação solicitada será notificada ao 
beneficiário.  

4.  As alterações e cessações produzem efeitos na data acordada pelas Partes; quando não for 
indicada uma data, estas produzirão efeitos na data da aprovação pela Comissão. 

II.33. Cessação da convenção de subvenção por iniciativa da 
Comissão  

1. A Comissão pode proceder à cessação de uma convenção de subvenção nos seguintes casos: 

a) Em caso de não execução ou de execução deficiente dos trabalhos ou de incumprimento 
de uma obrigação principal imposta na presente convenção de subvenção que não seja 
corrigida após um pedido escrito ao beneficiário para rectificação da situação num prazo 
de 30 dias;  

b) Quando o beneficiário cometeu uma irregularidade com dolo ou negligência na 
execução de qualquer convenção de subvenção celebrada com a Comissão;  

c) Quando o beneficiário infringiu princípios éticos fundamentais; 

d) Quando os relatórios ou prestações concretas exigidos não foram apresentados ou a 
Comissão não aprova os relatórios ou prestações concretas apresentados; 
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e) Por razões técnicas ou económicas importantes que afectem adversamente e de forma 
substancial a finalização do projecto; 

f) Caso se verifique uma diminuição considerável no potencial de utilização dos novos 
conhecimentos; 

   g) Quando uma alteração jurídica, financeira, orgânica ou técnica ou uma mudança de 
controlo do beneficiário puser em causa a decisão da Comissão de aceitar a sua 
participação; 

h) Quando uma das alterações referidas na alínea g) ou a cessação da participação do 
beneficiário em causa afectar substancialmente a execução do projecto ou os interesses 
da Comunidade ou puser em causa a decisão de concessão da contribuição da 
Comunidade; 

i) Em caso de força maior notificado em conformidade com o artigo II.35, quando for 
impossível a reactivação do projecto após a suspensão; 

j) Quando já não forem satisfeitas as condições de participação no projecto estabelecidas 
nas Regras de Participação ou alteradas pelo convite à apresentação de propostas no 
âmbito do qual o projecto foi apresentado, excepto se a Comissão considerar que a 
continuação do projecto é essencial para a execução do programa específico; 

k) Quando o beneficiário for condenado por sentença transitada em julgado por qualquer 
delito que afecte a sua honorabilidade profissional ou cometer uma falta profissional 
grave comprovada por qualquer meio justificado; 

l) Quando o beneficiário é objecto de uma declaração de falência ou de um processo de 
liquidação. 

2. A cessação da convenção de subvenção por iniciativa da Comissão será notificada ao 
beneficiário e produzirá efeitos na data indicada na notificação e, o mais tardar, 30 dias após 
a sua recepção pelo beneficiário. 

3. No prazo de 45 dias a contar da data em que a cessação produz efeitos, o beneficiário 
apresentará todos os relatórios e prestações concretas referidos no artigo II.4 relativos aos 
trabalhos realizados até essa data. Se não forem recebidos esses documentos nos prazos 
supramencionados, a Comissão pode, 30 dias após a notificação escrita da não-recepção 
desses documentos, decidir não ter em conta quaisquer outros pedidos de reembolso de 
custos ou não proceder a mais nenhum pagamento e, se necessário, exigir a restituição de 
um eventual pré-financiamento devido pelo beneficiário. 

II.34. Contribuição financeira após a cessação e outras 
consequência da cessação  

1. Em caso de cessação, a contribuição financeira da Comunidade está limitada aos custos 
elegíveis incorridos e aceites até à data em que a cessação produz efeitos e a compromissos 
legitimamente assumidos antes dessa data que não possam ser cancelados.  

2. Em derrogação ao estabelecido no ponto supra: 

- no caso previsto na alínea a) do artigo II.33.1, a contribuição financeira da Comunidade 
está limitada aos custos elegíveis incorridos até a data da recepção do pedido escrito para 
a rectificação do incumprimento. 
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3. Além disso, nos casos previstos nas alíneas a), b), c), d) e k) do artigo II.33.1, a Comissão 
pode exigir a restituição, na totalidade ou em parte, da contribuição financeira da 
Comunidade. No caso previsto na alínea a) do artigo II.33.1, a Comissão terá em conta a 
natureza e os resultados dos trabalhos realizados e a sua utilidade para a Comunidade no 
contexto do programa específico em causa. 

4. Os relatórios e prestações concretas apresentados no âmbito de uma cessação são 
considerados como apresentados no final do período de apresentação de relatórios 
correspondente. 

5. Caso a Comunidade proceda a um pagamento após a cessação da convenção de subvenção, 
esse pagamento será considerado como um pagamento final. 

Não obstante a cessação da convenção de subvenção ou da participação de um ou mais 
beneficiários, as disposições referidas nos artigos II.8, II.9, II.10, II.11, II.19, II.20, II.21, II.22, 
II.23, II.31, II.33, II.36 e II.37 e na Parte C do Anexo II continuarão a ser aplicáveis após a 
cessação da convenção de subvenção. 

II.35. Força maior 

1. Por “força maior” entende-se um acontecimento imprevisível e excepcional, que afecta o 
cumprimento pelas Partes de uma obrigação ao abrigo da presente convenção de subvenção, 
que está fora do seu controlo e que não pode ser ultrapassado apesar dos seus esforços 
razoáveis. Não constituem força maior os defeitos de um produto, as deficiências de um 
serviço ou os atrasos na sua disponibilização para fins da execução da presente convenção 
de subvenção e que afectem essa execução, incluindo, nomeadamente anomalias no 
funcionamento ou desempenho do referido produto ou serviço, conflitos laborais, greves ou 
dificuldades financeiras. 

2. Caso o beneficiário se encontre numa situação de força maior que possa afectar o 
cumprimento das suas obrigações ao abrigo da presente convenção de subvenção, deverá 
notificar imediatamente a Comissão do facto, indicando a natureza, a duração provável e os 
efeitos previsíveis de tal situação.  

3. Caso a Comunidade se encontre numa situação de força maior que possa afectar o 
cumprimento das suas obrigações ao abrigo da presente convenção de subvenção, deverá 
notificar imediatamente o beneficiário do facto, indicando a natureza, a duração provável e 
os efeitos previsíveis de tal situação.  

4. A não execução do projecto por uma Parte não será considerada uma violação das suas 
obrigações contratuais de execução do projecto caso se deva a motivo de força maior. Se o 
beneficiário não puder cumprir as suas obrigações contratuais relativas à execução do 
projecto por motivos de força maior, o reembolso dos custos elegíveis incorridos aceites 
será limitado às tarefas efectivamente executadas até à data do acontecimento identificado 
como força maior. Devem ser adoptadas todas as medidas necessárias para limitar os 
prejuízos ao mínimo. 

II.36. Cessão  

Excepto nos casos previstos no artigo II.25 (transferência de novos conhecimentos), o beneficiário 
não cederá quaisquer direitos ou obrigações decorrentes da convenção de subvenção sem a 
autorização prévia escrita da Comissão.  
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II.37. Responsabilidade  

1. A Comunidade não pode ser responsabilizada por actos ou omissões do beneficiário na 
execução da presente convenção de subvenção. A Comunidade não é responsável por 
quaisquer defeitos de produtos ou deficiências de processos ou serviços criados a partir de 
novos conhecimentos do projecto, incluindo nomeadamente anomalias do seu 
funcionamento ou desempenho.  

2. O beneficiário presta garantia integral à Comunidade, e compromete-se a indemnizá-la, em 
caso de acção, reclamação ou procedimento de um terceiro contra a Comunidade 
apresentado na sequência de danos causados por acto ou omissão do beneficiário na 
execução da presente convenção de subvenção ou por produtos, processos ou serviços 
criados pelo beneficiário a partir de novos conhecimentos resultantes do projecto. 

Em caso de acções intentadas por terceiros contra o beneficiário relacionadas com a 
execução da presente convenção de subvenção, a Comissão pode assistir o beneficiário, 
mediante pedido escrito. Os custos incorridos pela Comissão para este fim serão suportados 
pelo beneficiário.  

3. O beneficiário será o único responsável por garantir que os seus actos no âmbito deste 
projecto não infringem os direitos de terceiros.  

4. A Comunidade não pode ser responsabilizada por quaisquer consequências decorrentes do 
pleno exercício dos direitos da Comunidade ao abrigo das Regras de Participação ou da 
presente convenção de subvenção.  
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