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ANEXO III 

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

CO-FINANCIAMENTO MARIE CURIE DE PROGRAMAS 
REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

III.1 – Definições  

Para além das previstas no artigo II.1, aplicam-se à presente convenção de subvenção as 
seguintes definições: 

1. Programa: um programa regional, nacional ou internacional que financia a 
mobilidade transnacional de investigadores experientes através da concessão de 
bolsas.  

2. Organização de acolhimento: entidade jurídica em que o investigador experiente 
desenvolve as actividades de formação pela investigação durante a mobilidade de 
entrada, de saída ou de reinserção. 

3. Actividades de formação pela investigação: as actividades relativas à formação pela 
investigação e à progressão na carreira a proporcionar ao investigador experiente no 
âmbito do projecto, tal como descritas na convenção de subvenção. 

4. Convenção de bolsa: o acordo assinado entre o beneficiário, a organização de 
acolhimento ou qualquer entidade jurídica indicada no programa e o investigador 
experiente que determina as condições de realização das actividades de formação 
pela investigação e os respectivos direitos e obrigações. 

5. Investigadores experientes: os investigadores profissionais 1) já na posse de um 
diploma de doutoramento, independentemente do tempo despendido para a sua 
obtenção ou 2) com, pelo menos, 4 anos de experiência de investigação (equivalente a 
tempo inteiro), incluindo o período de formação pela investigação, a contar da data de 
obtenção do grau que os habilita oficialmente a iniciar o doutoramento no país em 
que foi obtido esse grau/diploma ou no país em que é realizada a formação pela 
investigação, independentemente de estar ou não previsto um doutoramento. 

6. Mobilidade de entrada: o período despendido por um investigador experiente nas 
instalações de uma organização de acolhimento situada num Estado-Membro ou 
Estado associado com excepção do país da sua nacionalidade ou residência, em 
conformidade com o Anexo I da presente convenção de subvenção. 

7. Mobilidade de saída: o período despendido por um investigador experiente nas 
instalações de uma organização de acolhimento situada num Estado-Membro, Estado 
associado ou país terceiro, com excepção do país da sua nacionalidade ou residência, 
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incluindo uma possível fase de reinserção, em conformidade com o Anexo I da 
presente convenção de subvenção. 

8. Mobilidade de reintegração: o período despendido por um investigador experiente, 
que é um nacional de um Estado-Membro ou Estado associado, nas instalações de 
uma organização de acolhimento situada num Estado-Membro ou num Estado 
associado após ter realizado investigação num país terceiro durante pelo menos 3 
anos. 

PARTE A: EXECUÇÃO DO PROJECTO 

III.2 - Obrigações de desempenho  

Para além das obrigações estabelecidas no artigo II.2, o beneficiário deve assegurar que:  

a) Cada investigador experiente seja seleccionado em função dos critérios de 
elegibilidade estabelecidos no artigo III.3, bem como em conformidade com as regras 
do programa;  

b) Seja celebrado com cada investigador experiente uma convenção de bolsa relativa a 
um período com início dentro da vigência do projecto, que abranja todo o período das 
actividades de formação pela investigação e que esteja em conformidade com as 
disposições da convenção de subvenção;  

c) Todos os pagamentos a que o investigador experiente tem direito sejam efectuados de 
acordo com a convenção de bolsa;  

d) Cada investigador experiente seleccionado no âmbito do projecto desenvolva as 
actividades de formação pela investigação conforme definidas na convenção de bolsa 
concedida no âmbito do programa; 

e) Cada investigador experiente seja informado que é considerado um bolseiro Marie 
Curie; 

f) Cada investigador experiente esteja abrangido pela legislação em matéria de segurança 
social aplicável de acordo com o Título II do Regulamento (CEE) n.° 1408/71 do 
Conselho de 14 de Junho de 1971;  
 
Quando o investigador experiente desenvolver as actividades de formação pela 
investigação num Estado que não é membro da UE, o beneficiário deve garantir que o 
investigador experiente esteja abrangido por um regime de segurança social que 
proporcione uma protecção pelo menos equivalente à dos investigadores locais numa 
situação semelhante; 

g) Cada investigador experiente beneficie, em todos os locais de realização das 
actividades de investigação pela formação, das mesmas normas de saúde e segurança 
no trabalho aplicadas aos investigadores locais em situação semelhante;  

h) Cada investigador experiente disponha de acesso, ao longo de todo o período 
abrangido pela convenção de bolsa, aos meios, incluindo a infra-estrutura, 
equipamentos e produtos, para realizar as actividades de formação pela investigação; 
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i) A organização de acolhimento disponha dos meios referidos na alínea h) e que 
disponibilize esses meios ao investigador experiente, segundo as necessidades, durante 
o período abrangido pela convenção de bolsa; 

 
j) Seja prestado um auxílio razoável ao investigador experiente em todos os 

procedimentos administrativos exigidos pelas autoridades competentes; 
 

k) As actividades de formação pela investigação sejam exercidas no respeito do quadro 
ético do Sétimo Programa-Quadro, de toda a legislação aplicável, de toda a legislação 
futura relevante e do Programa Específico “Pessoas” do Sétimo Programa-Quadro;  

 
l) A Comissão seja informada de qualquer alteração referente à informação que serviu de 

base à selecção do programa ou do investigador experiente, em particular no que diz 
respeito ao nível de co-financiamento pela Comunidade; 

 
m) As disposições que vinculam a organização de acolhimento ou qualquer entidade 

jurídica especificada no programa e o investigador experiente durante e após as 
actividades de formação pela investigação relativas aos direitos de propriedade 
intelectual, especialmente o acesso a conhecimentos preexistentes, a utilização de 
novos conhecimentos, a publicidade e a confidencialidade, sejam compatíveis com o 
disposto nos artigos II.8, II.11, II.24-II.30 e nos artigos III.5, III.6, III.8 e III.9. 

III.3 - Selecção dos investigadores experientes 

1. De acordo com as condições infra, o beneficiário deve garantir que seja seleccionado o 
número necessário de investigadores experientes em função dos objectivos do projecto e da 
distribuição indicativa da contribuição financeira da Comunidade referida no Anexo I.  

2. Critérios de elegibilidade do(s) investigador(es) experiente(s) 

Os investigadores experientes devem satisfazer, no momento do início das actividades de 
formação pela investigação, os requisitos aplicáveis a investigadores experientes conforme 
definidos no artigo III.1.5, bem como as condições relativas aos tipos de mobilidade 
transnacional em causa (entrada/saída/reinserção) definidos nos artigos III.1.6, III.1.7 ou 
III.1.8 e quaisquer outros critérios de elegibilidade estabelecidos no Anexo I ou na 
convenção de bolsa.  

3. Procedimento de selecção  

a) Publicação de vagas 

Os convites à apresentação de propostas destinados aos investigadores experientes no 
âmbito do projecto devem ser objecto de divulgação e publicidade adequadas, 
nomeadamente nos sítios Web requeridos pela Comissão. 

b) Critérios de selecção  

O beneficiário deve assegurar que os investigadores experientes sejam seleccionados na 
sequência de procedimentos de selecção abertos, transparentes, imparciais e equitativos. 
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III.4 - Relatórios e prestações concretas 

Para além das disposições do artigo 3.° e do artigo II.3, o beneficiário deve apresentar, 
relativamente a cada período de apresentação de relatórios, um relatório de progresso 
intercalar. 

No termo de cada período de apresentação de relatórios, o beneficiário deve apresentar, 
relativamente a cada investigador experiente, as seguintes informações relativas ao projecto:  

• nome e dados de contacto, sexo e nacionalidade; 

• duração total da bolsa e tempo despendido durante o período de apresentação de 
relatórios em causa, bem como qualquer período de suspensão ou cessação 
antecipada da bolsa; 

• data de nomeação e natureza do estatuto (contrato de trabalho ou subvenção); 

• local em que as actividades foram realizadas; 

• regime de mobilidade aplicado (entrada, reinserção e/ou saída). 

III.5 – Confidencialidade  

O beneficiário deve assegurar que o investigador experiente e a organização de acolhimento 
tenham os mesmos direitos e obrigações que o beneficiário, tal como disposto no artigo II.8.  

III.6 – Publicidade  

O beneficiário deve assegurar que o investigador experiente e a organização de acolhimento 
tenham os mesmos direitos e obrigações que o beneficiário, tal como disposto no artigo 
II.11. Além disso, os programas seleccionados devem referenciar as bolsas elegíveis 
concedidas como “Co-financiadas pelas Acções Marie Curie”. 

PARTE B - DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS  

III.7 - Contribuição financeira da Comunidade 
No Anexo I à presente convenção de subvenção é definido um montante fixo por 
investigador experiente-ano determinado para cada tipo de mobilidade, que inclui também 
os custos de gestão e os custos indirectos incorridos pelo beneficiário para a gestão do 
programa ligado ao projecto e/ou pela organização de acolhimento para a implementação 
das bolsas concedidas no âmbito do projecto. 

Se aplicável, as subvenções serão adaptadas proporcionalmente às partes do período da 
convenção de bolsa que sejam elegíveis para financiamento ao abrigo da convenção de 
subvenção. 
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PARTE C - DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

III.8 - Direitos de acesso 

Para além do disposto nos artigos II.29-II.30, o beneficiário deve assegurar que o 
investigador experiente beneficie, a título gratuito, de direitos de acesso aos conhecimentos 
preexistentes e aos novos conhecimentos, caso estes sejam necessários à execução das suas 
actividades de formação pela investigação. 

III. 9 - Compromissos incompatíveis ou limitativos  

O beneficiário deve assegurar que o investigador experiente seja informado, logo que 
possível, de qualquer restrição que possa eventualmente afectar de forma substancial a 
concessão de direitos de acesso. 
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