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ANEXO III 
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
 
 
 

REGIME INTERNACIONAL MARIE CURIE DE 
INTERCÂMBIO DE PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO 

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

1) Investigador em início de carreira: um investigador profissional nos primeiros 4 
anos (equivalente a tempo inteiro) da sua carreira de investigação, incluindo o 
período de formação pela investigação, a contar da data de obtenção do grau que 
o habilita oficialmente a iniciar o doutoramento no país em que foi obtido esse 
grau ou no país em que são realizadas as actividades de mobilidade, 
independentemente de estar ou não previsto um doutoramento. 

 
2) Investigador experiente: um investigador profissional 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) a contar da data de obtenção do grau que o habilita 
formalmente a iniciar o doutoramento no país em que foi obtido esse 
grau/diploma ou no país em que são realizadas as actividades no âmbito do 
projecto. 

 
3) Organização de origem: o beneficiário ou organização parceira de cujo pessoal 

o investigador faz parte. 
 

4) Organização de acolhimento: o beneficiário ou organização parceira que acolhe 
o investigador durante o período de destacamento. 

 
5) Actividades de mobilidade: as actividades de partilha de conhecimentos e de 

ligação em rede relacionadas com o investigador no âmbito do projecto. 
 

6) Acordo de parceria: um acordo assinado entre os beneficiários e as organizações 
parceiras para fins do projecto. Considera-se que este acordo foi assinado antes 
da assinatura da convenção de subvenção. 
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7) Organização parceira: um signatário do acordo de parceria que participa nas 
actividades de mobilidade. 

 
8) Investigador: um investigador em início de carreira ou um investigador 

experiente seleccionado e nomeado pela organização de origem de entre os 
membros do seu pessoal para beneficiar do intercâmbio de pessoal no âmbito do 
projecto. O pessoal técnico e de gestão é equiparado aos investigadores em início 
de carreira ou aos investigadores experientes em função do seu nível de 
experiência profissional, sendo elegível se participar em actividades relacionadas 
com a investigação. 

 
9) Período de destacamento: o(s) período(s) despendido(s) por um investigador 

numa organização de acolhimento no âmbito do projecto.   
 

10) Programa de Trabalho: o programa anual adoptado pela Comissão para a 
execução do Programa Específico “Pessoas” (2007-2013), em cujo âmbito foi 
realizado o convite à apresentação de propostas em resposta ao qual foi 
apresentada a proposta que é objecto da presente convenção de subvenção. 

 
 
PARTE A: EXECUÇÃO DO PROJECTO 
 
III.2 - Obrigações de desempenho 
 
1. Para além das obrigações estabelecidas no artigo II.2, o consórcio deve assegurar que: 
 

a)  Seja assinado um acordo de parceria, o qual será disponibilizado à Comissão a 
seu pedido; 

 
b) O salário do investigador seja mantido durante o período de destacamento; 
 
c) O investigador tenha direito a regressar à sua organização de origem após o 

período de destacamento; 
 

d) A duração total do período de destacamento não seja superior a 12 meses por 
investigador; 

 
e) A organização de acolhimento acolha o investigador no período de 

destacamento; 
 
f) O investigador se dedique às actividades de mobilidade durante o período de 

destacamento;  
 
g) O investigador seja informado que é considerado um bolseiro Marie Curie; 
 
h) O investigador beneficie de um seguro adequado de acidente e doença; 
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i) O investigador beneficie das mesmas normas de saúde e segurança no trabalho 

aplicadas aos investigadores locais em situação semelhante da organização de 
acolhimento; 

 
j) Durante o período de destacamento, o investigador disponha dos meios, incluindo 

a infra-estrutura, equipamentos e produtos, para a execução do projecto nos 
domínios científicos e técnicos em causa; 

 
k) Seja prestada uma assistência razoável ao investigador em todos os 

procedimentos administrativos exigidos pelas autoridades competentes da 
organização de origem, bem como em todos os procedimentos administrativos 
necessários para o destacamento, como a obtenção de vistos e autorizações de 
trabalho, exigidos pelas autoridades competentes do país da organização de 
acolhimento; 

 
l) As actividades de mobilidade sejam realizadas 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; 

 
m) As disposições que vinculam a organização de acolhimento e o investigador 

durante e após as actividades de mobilidade relativas aos direitos de propriedade 
intelectual, especialmente o acesso a conhecimentos preexistentes, a utilização de 
novos conhecimentos, a publicidade e confidencialidade, sejam compatíveis com 
o disposto nos artigos II.9, II.12, II.25-II.33 e nos artigos III.5, III.6, III.8 e III.9;  

 
n) Seja reconhecido o apoio concedido pela Comunidade no âmbito do Regime 

Internacional Marie Curie de Intercâmbio de Pessoal de Investigação em 
quaisquer publicações ou outros meios de comunicação relevantes, de acordo com 
o disposto nos artigos II.12 e III.6; 

 
o) A Comissão seja informada de qualquer evento susceptível de afectar a execução 

do projecto e os direitos da Comunidade, bem como de todas as circunstâncias 
que afectem as condições de participação referidas nas Regras de Participação, 
no Regulamento Financeiro e nas disposições da convenção de subvenção. 

 
 

III.3 - Selecção do investigador 
  
Em conformidade com as condições mencionadas nos artigos III.1.1, III.1.2 e III.1.8, os 
beneficiários devem garantir que a organização de origem seleccione, de comum acordo 
com a organização de acolhimento em causa, o número necessário de investigadores em 
função dos objectivos do projecto e da distribuição indicativa apresentada no Anexo I. 
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III.4 - Relatórios e prestações concretas 

Para além do disposto no artigo 4.° e no artigo II.4, o consórcio 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 consórcio deve apresentar, 
relativamente a cada investigador, as seguintes informações relativas ao projecto:  

• nome e dados de contacto, sexo e nacionalidade de cada investigador; 

• nome e localização da organização de origem e da organização de acolhimento; 

• duração do período de destacamento no período de apresentação de relatórios em 
causa. 

Além disso, no termo do projecto, o consórcio deve comunicar a duração total do período 
de destacamento de cada investigador. 

 
III.5 – Confidencialidade 

Os beneficiários devem assegurar que o investigador tenha os direitos e obrigações 
referidos no artigo II.9. 

III.6 – Publicidade 

Os beneficiários devem assegurar que o investigador tenha os direitos e obrigações 
referidos no artigo II.12. 

PARTE B - DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS  

III.7 - Contribuição financeira da Comunidade 

A contribuição financeira da Comunidade consiste num montante fixo por 
investigador-mês de acordo com as taxas de referência estabelecidas no Programa de 
Trabalho e fixadas no Anexo I. 

Em casos específicos e devidamente justificados, previstos no Anexo I, a contribuição da 
Comunidade pode abranger destacamentos de investigadores de entidades jurídicas 
estabelecidas num país parceiro da cooperação internacional. Nestes casos, os custos 
adicionais da actividade de mobilidade serão assumidos pelo beneficiário, o qual tem 
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também direito à contribuição financeira da Comunidade conforme estabelecido no 
Anexo I. 

 

PARTE C - DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

III.8 – Direitos de acesso 

Para além do disposto nos artigos II.30-II.33, os beneficiários devem assegurar que o 
investigador beneficie, a título gratuito, de direitos de acesso aos conhecimentos 
preexistentes e aos novos conhecimentos, caso estes sejam necessários à execução das 
actividades do investigador no âmbito do projecto. 

III.9 - Compromissos incompatíveis ou limitativos  

Os beneficiários a quem sejam solicitados direitos de acesso devem informar, logo que 
possível, o investigador de qualquer restrição que possa eventualmente afectar de forma 
substancial a concessão de direitos de acesso.  
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