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PT 
 

ANEXO XII  
 
 

H20201 — MODELO DE CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO DO CEI PARA 
SUBVENÇÕES DE VALOR REDUZIDO2 (ERC LOW-VALUE — MONO) 

 
 O quadro seguinte contém as instruções para a composição do modelo de convenção de 

subvenção específica («Specific MGA»). 
 
 

Observações gerais: 
 
 

 

• Com base no MGA Geral para beneficiário único 
• A referência a [Agência][Comissão] deve ser substituída pela referência a 

«Agência»  
• Devem ser escolhidas as opções para convenções de subvenção de valor 

reduzido (menos de 60 000) 
• As opções para terceiros associados devem ser suprimidas 
• Devem ser suprimidas as referências à Euratom e as respetivas opções 
• Os anexos 2 e 4 das convenções de subvenção do CEI de valor reduzido 

serão diferentes 
• O índice deve ser adaptado 
• As referências cruzadas nas notas de pé de página devem ser adaptadas 

 
Partes Opções para convenções de subvenção do CEI de valor reduzido para 

beneficiário único:  
 
a Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação 
(ERCEA) (a «Agência»), em conformidade com os poderes delegados 
pela Comissão Europeia («a Comissão»),3 
 

Anexos Anexos da convenção de subvenção do CEI de valor reduzido para 
beneficiário único: 
 
Anexo 1       Descrição da ação  
 
Anexo 2     Orçamento previsional da ação  
 
Anexo 3    Não aplicável 
 
Anexo 4 Modelo de demonstrações financeiras 
 
Anexo 5 Não aplicável  
 

                                                 
1  Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que 

cria o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) («Regulamento (UE) n.º 
1291/2013 (Programa-Quadro H2020)») (JO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 

2  As subvenções do CEI de valor reduzido financiam iniciativas, ações ou estudos que possam reforçar o 
impacto direto ou indireto na investigação ou nos investigadores que beneficiam de financiamento do CEI. 

3  O texto em itálico indica as opções do modelo de convenção de subvenção aplicáveis à presente convenção 
de subvenção. 
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Anexo 6 Não aplicável 
 

CAPÍTULO 2 
 
ARTIGO 4.º — 
ORÇAMENTO 
PREVISIONAL E 
TRANSFERÊNCI
AS 
ORÇAMENTAIS 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 4.º — ORÇAMENTO PREVISIONAL E 
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS 
 
4.1 Orçamento previsional 
 
O «orçamento previsional» da ação é estabelecido no anexo 2. 
 
Contém a categoria orçamental, os custos elegíveis estimados e os tipos de 
custos (ver os artigos 5.º e 6.º). 
 
4.2  Transferências orçamentais  
 
Não aplicável 

CAPÍTULO 3  
 
ARTIGO 5.º — 
MONTANTE DA 
SUBVENÇÃO, 
FORMA DA 
SUBVENÇÃO, 
TAXA DE 
REEMBOLSO E 
TIPO DE CUSTOS 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 5.º — MONTANTE DA SUBVENÇÃO, FORMA DA 
SUBVENÇÃO, TAXA DE REEMBOLSO E TIPO DE CUSTOS 
 
5.1 Montante máximo da subvenção  
 
O montante máximo da subvenção é de [inserir o montante] EUR 
[(inserir o montante por extenso)]. 
 
5.2       Forma da subvenção, taxa de reembolso e tipo de custos 
 
A subvenção reembolsa 100% dos custos elegíveis da ação (ver o 
artigo 6.º) («reembolso dos custos elegíveis no âmbito da subvenção») 
(ver o anexo 2).  
 
Os custos elegíveis estimados da ação são de [inserir o montante] EUR 
[(inserir o montante por extenso)].   
 
Os custos diretos e indiretos elegíveis da ação (ver o artigo 6.º) devem ser 
declarados de acordo com o montante fixo estabelecido no anexo 2 (ou 
seja, sob a forma de «custos a montante fixo»).] 
 
5.3  Montante final da subvenção — Cálculo 
 
O montante final da subvenção depende da boa execução da ação nos 
termos e condições da presente convenção.  
 
Este montante é calculado pela Agência  — quando é efetuado o 
pagamento do saldo (ver o artigo 21.º)  — de acordo com as seguintes 
etapas:  



H2020 — Modelo de convenção de subvenção: H2020 — Subvenção do CEI de valor reduzido — Mono: 
setembro de 2014 

 

3 
 

 
Etapa 1 — Aplicação da taxa de reembolso  

 
Etapa 2 — Redução decorrente do incumprimento de obrigações 

 
5.3.1 Etapa 1 — Aplicação das taxas de reembolso aos custos elegíveis 
 
A taxa de reembolso (ver o artigo 5.2) é aplicada aos custos elegíveis 
(custos a montante fixo; ver o artigo 6.º) declarados pelo beneficiário e 
aprovados pela Agência (ver o artigo 21.º). 
 
5.3.2 Etapa 2 — Redução decorrente de incumprimento de obrigações 
não relacionadas com uma execução incorreta — Montante máximo 
da subvenção reduzida — Cálculo 
 
Se a subvenção for reduzida (ver o artigo 43.º), a Agência calcula o 
montante máximo da subvenção reduzida deduzindo, do montante máximo 
da subvenção previsto no artigo 5.1, o montante da redução (calculado 
proporcionalmente à gravidade do incumprimento das obrigações, de 
acordo o disposto no artigo 43.2). 

 
Nesse caso, o montante final da subvenção será o menor dos dois 
montantes seguintes:  
 

- o montante obtido na etapa 1 ou  
 

- o montante obtido na etapa 2. 
 

5.4 Montante final revisto da subvenção — Cálculo 
 
Se — após o pagamento do saldo (em especial, após os controlos, revisões, 
auditorias ou inquéritos; ver o artigo 22.º) — a Agência rejeitar custos (ver 
o artigo 42.º) ou reduzir a subvenção (ver o artigo o 43.º), esta calcula o 
«montante final revisto da subvenção».  
  
Este montante é calculado pela Agência com base nas verificações, do 
seguinte modo:  
 

- em caso de rejeição dos custos: aplicando a taxa de reembolso aos 
custos elegíveis revistos aprovados pela Agência; 

 
- em caso de redução da subvenção: proporcionalmente à gravidade 

do seu incumprimento das obrigações (ver o artigo 43.2).  
 
Em caso de rejeição dos custos e de redução da subvenção, o montante 
final revisto da subvenção será o menor dos dois montantes supra.  
 

ARTIGO 6.º — 
CUSTOS 
ELEGÍVEIS E 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 
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NÃO ELEGÍVEIS ARTIGO 6.º — CUSTOS ELEGÍVEIS E NÃO ELEGÍVEIS 
 
6.1 Custos elegíveis 
 
Custos para a categoria orçamental: 
 

A. Custos diretos e indiretos da ação 
 
São elegíveis («custos elegíveis») se corresponderem ao montante fixo 
estabelecido no anexo 2 e as correspondentes tarefas ou partes da ação 
tiverem sido adequadamente executadas em conformidade com o anexo 1. 
 
6.2 Custos não elegíveis  
 
Os «custos não elegíveis» são os seguintes: 
 

(a) Custos que não satisfaçam as condições supramencionadas (ver o 
artigo 6.1) e 
 

(b) Custos reembolsados no âmbito de outra subvenção da UE ou da 
Euratom (incluindo subvenções concedidas por um Estado-Membro 
e financiadas pelo orçamento da UE ou da Euratom e subvenções 
concedidas por organismos que não a Agência para fins de 
execução do orçamento da UE ou da Euratom; em particular, custos 
indiretos se o beneficiário já estiver a receber uma subvenção de 
funcionamento financiada pelo orçamento da UE ou da Euratom no 
mesmo período. 
 

[(c) OPÇÃO para categorias de custos explicitamente excluídas do 
programa de trabalho: [inserir o nome da categoria de custos 
excluída]].  

 
6.3 Consequências da declaração de custos não elegíveis 
 
Os custos declarados que não são elegíveis serão rejeitados (ver o 
artigo 42.º).  
 
Tal pode igualmente implicar a aplicação das outras medidas descritas no 
capítulo 6.  
 

CAPÍTULO 4 
 
ARTIGO 7.º — 
OBRIGAÇÃO 
GERAL DE BOA 
EXECUÇÃO DA 
AÇÃO 
 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 7.º — OBRIGAÇÃO GERAL DE BOA EXECUÇÃO DA 

AÇÃO 
 
7.1  Obrigação geral de boa execução da ação 
 
O beneficiário deve executar a ação conforme descrito no anexo 1 e em 
conformidade com as disposições da convenção e com todas as obrigações 
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legais estabelecidas pelo direito da UE, internacional e nacional.  
 
7.2 Consequências do incumprimento  
 
Caso o beneficiário não execute corretamente a ação (ou parte desta), os 
custos correspondentes serão considerados não elegíveis (ver o artigo 6.º) e 
serão rejeitados (ver o artigo 42.º). 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer outra das suas obrigações, a 
subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 43.º).  
 
Tal pode igualmente implicar a aplicação das outras medidas descritas no 
capítulo 6.  
 

ARTIGO 8.º — 
RECURSOS PARA 
A EXECUÇÃO DA 
AÇÃO — 
TERCEIROS 
ENVOLVIDOS NA 
AÇÃO 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 8.º — RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA AÇÃO — 
TERCEIROS ENVOLVIDOS NA AÇÃO 
 
O beneficiário deve dispor dos recursos adequados para executar a ação.  
 
Se for necessário para a execução da ação, o beneficiário pode:  
 

- adquirir produtos, obras e serviços (ver o artigo 10.º) e  
 

- recorrer a subcontratantes para a execução de tarefas no âmbito da 
ação descritas no anexo 1 (ver o artigo 13.º); 

 
Nesses casos, o beneficiário mantém a responsabilidade exclusiva perante a 
Agência pela execução da ação. 
 

ARTIGO 10.º — 
AQUISIÇÃO DE 
BENS, OBRAS OU 
SERVIÇOS 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 10.º — AQUISIÇÃO DE BENS, OBRAS OU SERVIÇOS 
 
10.1  Regras aplicáveis à aquisição de bens, obras ou serviços 
 
Quando necessário para a execução da ação, o beneficiário pode adquirir 
bens, obras ou serviços.  
 
O beneficiário deve proceder a essas aquisições de acordo com o princípio 
da proposta economicamente mais vantajosa ou, se adequado, do preço 
mais baixo. Ao fazê-lo, deve evitar qualquer conflito de interesses (ver o 
artigo 35.º).  
 
O beneficiário deve garantir que a Agência, a Comissão, o Tribunal de 
Contas Europeu (TCE) e o Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) possam exercer os seus direitos ao abrigo dos artigos 22.º e 23.º, 
também em relação aos respetivos contratantes. 
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10.2  Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos 
termos do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o 
artigo 43.º). 
 
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6. 
 

ARTIGO 11.º — 
UTILIZAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÕES 
EM ESPÉCIE 
FORNECIDAS 
POR TERCEIROS 
A TÍTULO 
ONEROSO 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 11.º — UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EM 
ESPÉCIE FORNECIDAS POR TERCEIROS A TÍTULO ONEROSO 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 12.º — 
UTILIZAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÕES 
EM ESPÉCIE 
FORNECIDAS 
POR TERCEIROS 
A TÍTULO 
GRATUITO 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 12.º — UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EM 
ESPÉCIE FORNECIDAS POR TERCEIROS A TÍTULO 
GRATUITO 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 13.º — 
EXECUÇÃO DE 
TAREFAS NO 
ÂMBITO DA 
AÇÃO POR 
SUBCONTRATAN
TES 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 13.º — EXECUÇÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA 
AÇÃO POR SUBCONTRATANTES 
 
13.1 Regras aplicáveis à subcontratação de tarefas no âmbito da 
ação 
 
Quando necessário para a execução da ação, o beneficiário pode adjudicar 
subcontratos para a execução de determinadas tarefas no âmbito da ação 
descritas no anexo 1. 
 
O beneficiário deve adjudicar os subcontratos de acordo com o princípio da 
proposta economicamente mais vantajosa ou, se adequado, do preço mais 
baixo. Ao fazê-lo, deve evitar qualquer conflito de interesses (ver o 
artigo 35.º).  
 
O beneficiário deve garantir que a Agência, a Comissão, o Tribunal de 
Contas Europeu (TCE) e o Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) possam exercer os seus direitos ao abrigo dos artigos 22.º e 23.º, 
também em relação aos respetivos subcontratantes. 
 
O beneficiário deve garantir que as suas obrigações nos termos dos 
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artigos 35.º, 36.º, 38.º e 46.º sejam igualmente aplicáveis aos 
subcontratantes. 
 
13.2  Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos 
termos do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o 
artigo 43.º).  
 
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6. 
 

ARTIGO 14.º — 
EXECUÇÃO DE 
TAREFAS NO 
ÂMBITO DA 
AÇÃO POR 
TERCEIROS 
ASSOCIADOS 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 14.º — EXECUÇÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA 
AÇÃO POR TERCEIROS ASSOCIADOS 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 15.º — 
APOIO 
FINANCEIRO A 
TERCEIROS  

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 15.º — APOIO FINANCEIRO A TERCEIROS 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 16.º — 
FORNECIMENTO 
DE ACESSO 
TRANSNACIONA
L OU VIRTUAL A 
INFRAESTRUTU
RAS DE 
INVESTIGAÇÃO  

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 16.º — FORNECIMENTO DE ACESSO 
TRANSNACIONAL OU VIRTUAL A INFRAESTRUTURAS DE 
INVESTIGAÇÃO  
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 17.º — 
OBRIGAÇÃO 
GERAL DE 
INFORMAÇÃO 

17.1 Obrigação geral de facultar informações a pedido  
 
O beneficiário deve facultar — durante a execução da ação ou 
posteriormente — todas as informações solicitadas para fins de verificação 
da boa execução da ação e do respeito das obrigações decorrentes da 
convenção. 

ARTIGO 18.º — 
MANUTENÇÃO 
DE REGISTOS — 
DOCUMENTOS 
COMPROVATIV
OS 
 
 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
ARTIGO 18.º — MANUTENÇÃO DE REGISTOS — 
DOCUMENTOS COMPROVATIVOS 
 
18.1 Obrigação de manutenção de registos e outros documentos 

comprovativos dos custos declarados 
 
O beneficiário deve — durante um período de três anos após o pagamento 
do saldo, — manter registos adequados e outros documentos 
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comprovativos para atestar a boa execução das correspondentes tarefas ou 
parte da ação conforme descrito no anexo I. O beneficiário não tem 
necessidade de identificar os custos reais elegíveis abrangidos nem de 
apresentar documentos comprovativos (como demonstrações 
contabilísticas) para atestar o montante declarado como montante fixo 
 
Deve disponibilizá-los mediante pedido (ver o artigo 17.º) ou no contexto 
de controlos, revisões, auditorias ou inquéritos (ver o artigo 22.º).  
 
Se estiver em curso um controlo, revisão, auditoria, inquérito, litígio ou 
outra reclamação de créditos ao abrigo da convenção (incluindo o 
alargamento das verificações; ver o artigo 22.º), o beneficiário deve manter 
os registos e outros documentos comprovativos até ao termo desses 
procedimentos. 
 
O beneficiário deve conservar os documentos originais. Os documentos 
digitais e digitalizados são considerados originais se forem autorizados 
pela legislação nacional aplicável. A Agência pode aceitar documentos não 
originais se considerar que oferecem um nível comparável de fiabilidade. 
 
18.2 Consequências do incumprimento 
 
Caso o beneficiário não cumpra qualquer uma das suas obrigações ao 
abrigo do presente artigo, os custos insuficientemente justificados serão 
considerados não elegíveis (ver o artigo 6.º) e serão rejeitados (ver o 
artigo 42.º).  
 
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6. 
 

ARTIGO 20.º — 
RELATÓRIOS — 
PEDIDOS DE 
PAGAMENTO 
 
 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
ARTIGO 20.º — RELATÓRIOS — PEDIDOS DE PAGAMENTO 
 
20.1 Obrigação de apresentação de relatórios  
 
O beneficiário deve apresentar à Agência (ver o artigo 52.º) o relatório 
final previsto no presente artigo. O relatório financeiro inclui o pedido de 
pagamento.  
 
O relatório deve ser elaborado utilizando os formulários e modelos 
fornecidos no sistema de intercâmbio eletrónico de dados (ver o 
artigo 52.º).  
 
20.2 Período de apresentação de relatórios 
 
A ação tem um período de apresentação de relatórios (RP): 
 
 - RP1: do mês 1 ao mês [X] 
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20.3 Relatórios periódicos — Pedidos de pagamentos intermédios 
 
Não aplicável 
 
20.4 Relatório final — Pedido de pagamento do saldo 
 
O beneficiário deve apresentar à Agência (ver o artigo 52.º) —  no prazo 
de 60 dias após o termo do período de apresentação de relatórios —  um 
relatório final que inclui o pedido de pagamento do saldo. 
 
O relatório final deve incluir o seguinte: 

 
(a) Um «relatório técnico final» que contenha um resumo com: 

 
(i) uma panorâmica dos resultados; 

 
(ii) as conclusões sobre a ação; 

 
(b) Um «relatório financeiro final» com uma «demonstração 

financeira» (ver o anexo 4) que inclua o pedido de pagamento do 
saldo.  

 
A demonstração financeira deve apresentar dados pormenorizados 
sobre os custos elegíveis (custos a montante fixo; ver o artigo 6.º e o 
anexo 2). 
 
Os montantes que não sejam declarados na demonstração financeira 
não serão tidos em conta pela Agência. 
. 
 
O beneficiário deve certificar que: 
 

- a informação prestada é completa, fiável e verdadeira; 
 

- os custos declarados são elegíveis (ou seja, que a ação foi 
corretamente executada; ver o artigo 6.º); 
 

- os custos (ou seja, a boa execução da ação) podem ser 
atestados por registos e documentos comprovativos 
adequados (ver o artigo 18.º) que serão fornecidos mediante 
pedido (ver o artigo 17.º) ou no contexto de controlos, 
revisões, auditorias e inquéritos (ver o artigo 22.º). 

 
20.5 Informações sobre despesas cumulativas incorridas 
 
Não aplicável 
 
20.6 Moeda para as demonstrações financeiras  
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As demonstrações financeiras devem ser apresentadas em euros.  
 
20.7 Língua do relatório 
 
O relatório (relatório técnico e financeiro final, incluindo a demonstração 
financeira) deve ser apresentado na língua da convenção. 
 
20.8 Consequências do incumprimento — Suspensão do prazo de 

pagamento — Cessação 
 
Se o relatório apresentado não cumprir o disposto no presente artigo, a 
Agência pode suspender o prazo de pagamento (ver o artigo 47.º) e aplicar 
qualquer uma das outras medidas descritas no capítulo 6. 
 
Se o beneficiário não cumprir a sua obrigação de apresentação de relatórios 
e não a cumprir no prazo de 30 dias após uma notificação escrita nesse 
sentido enviada pela Agência, pode ser posto termo à convenção (ver o 
artigo 50.º). 
 

ARTIGO 21.º — 
PAGAMENTOS E 
MODALIDADES 
DE PAGAMENTO 
 
Artigo 21.1 
Pagamentos a 
efetuar  
 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
21.1 Pagamentos a efetuar  
 
São efetuados os seguintes pagamentos ao beneficiário: 
  

- um pagamento de prefinanciamento; 
 

- um pagamento do saldo, com base no pedido de pagamento do 
saldo (ver o artigo 20.º). 

 
Artigo 2.1 
Pagamento de 
prefinanciamento 
— Montante — 
Montante retido 
para o Fundo de 
Garantia 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
21.2 Pagamento de prefinanciamento — Montante — Montante retido 
para o Fundo de Garantia 
 
[OPÇÃO por defeito: O objetivo do prefinanciamento é proporcionar ao 
beneficiário um fundo de tesouraria. 
  
O prefinanciamento permanece propriedade da UE até ao pagamento do 
saldo. 
 
O montante do pagamento de prefinanciamento será de [inserir o 
montante] EUR [(inserir o montante por extenso)].  
   
A Agência procede — exceto se for aplicável o artigo 48.º — ao 
pagamento de prefinanciamento ao beneficiário no prazo de 30 dias a 
contar da data de entrada em vigor da convenção (ver o artigo 58.º) ou 10 
dias antes da data de início da ação (ver o artigo 3.º), consoante a data 
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que for posterior.  
  
Um montante de [inserir montante] EUR [(inserir o montante por 
extenso], correspondente a 5% do montante máximo da subvenção (ver o 
artigo 5.1), é deduzido pela Agência do pagamento de prefinanciamento e 
transferido para o «Fundo de Garantia».] 
 
[OPÇÃO se o JRC for o beneficiário: A Agência procede a um pagamento 
de prefinanciamento de  [inserir montante] , incluindo os 5% a pagar ao 
Fundo de Garantia] EUR [(inserir o montante por extenso)], no prazo de 
30 dias a contar da apresentação de uma nota de débito do JRC após a 
assinatura da «convenção».  

 
O JRC aceita que o montante de [inserir o montante:] [5% do montante 
da subvenção destinado ao JRC] EUR (inserir o montante por extenso)], 
correspondente à sua contribuição para o Fundo de Garantia (ver o artigo 
21.2), seja transferido, em seu nome, pela Agência para o Fundo de 
Garantia.] 
 

Artigo 21.3
 Pagamentos 
intermédios — 
Montante — 
Cálculo 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
21.3 Pagamentos intermédios — Montante — Cálculo 
 
Não aplicável 
 

21.4 Pagamento 
do saldo — 
Montante — 
Cálculo — 
Liberação 
do montante 
retido para 
o Fundo de 
Garantia 

 

21.4 Pagamento do saldo — Montante — Cálculo — Liberação do 
montante retido para o Fundo de Garantia 

 
O pagamento do saldo reembolsa a parte restante dos custos elegíveis 
incorridos pelo beneficiário para a execução da ação.  
 
Caso o montante total dos pagamentos anteriores seja superior ao montante 
final da subvenção (ver o artigo 5.3), o pagamento do saldo assume a 
forma de uma recuperação (ver o artigo 44.º).  
 
Caso o montante total dos pagamentos anteriores seja inferior ao montante 
final da subvenção, a Agência paga o saldo no prazo de 90 dias a contar da 
receção do relatório final (ver o artigo 20.4), exceto se forem aplicáveis os 
artigos 47.º ou 48.º. 
 
O pagamento está sujeito à aprovação do relatório final. A sua aprovação 
não implica o reconhecimento da regularidade, nem do caráter autêntico, 
completo e correto das informações. 
 
O montante devido como saldo é calculado pela Agência deduzindo o 
montante total do prefinanciamento já pago do montante final da 
subvenção determinado em conformidade com o disposto no artigo 5.3: 
 

{montante final da subvenção (ver o artigo 5.3) 
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menos 
 

prefinanciamento pago}. 
 
Quando do pagamento do saldo, o montante retido para o Fundo de 
Garantia (ver supra) é liberado e: 
 

- se o saldo for positivo: o montante liberado é pago na íntegra ao 
beneficiário juntamente com o montante devido como saldo;  

 
- se o saldo for negativo (o pagamento do saldo assumindo a forma 

de recuperação): é deduzido do montante liberado (ver o artigo 
44.1.2). Se o montante resultante: 
 

- for positivo, o montante é pago ao beneficiário 
 

- for negativo, o montante é recuperado.  
 
O montante a pagar pode, no entanto, ser deduzido — sem necessidade de 
consentimento do beneficiário — de qualquer outro montante devido pelo 
beneficiário à Agência, à Comissão ou a uma outra agência de execução (a 
partir do orçamento da UE ou da Euratom) até ao limite da contribuição 
máxima da UE indicada, relativamente ao beneficiário, no orçamento 
previsional (ver o anexo 2). 
 

Artigo 21.5 
Notificação dos 
montantes devidos 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
21.5 Notificação dos montantes devidos 
 
A Agência notifica formalmente o beneficiário do montante devido e 
estabelece o montante final da subvenção.  
 
Em caso de redução da subvenção ou de recuperação de montantes 
indevidos, a notificação é precedida pelo procedimento contraditório 
estabelecido nos artigos 43.º e 44.º. 
 

ARTIGO 23.º-A — 
GESTÃO DA 
PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 
 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 23.º-A — GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 24.º — 
ACORDO SOBRE 
CONHECIMENT
OS 
PREEXISTENTES 
 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 24.º — ACORDO SOBRE CONHECIMENTOS 

PREEXISTENTES 
 
Não aplicável 
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ARTIGO 25.º — 
DIREITOS DE 
ACESSO A 
CONHECIMENT
OS 
PREEXISTENTES 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 25.º — DIREITOS DE ACESSO A CONHECIMENTOS 

PREEXISTENTES 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 26.º — 
PROPRIEDADE 
DOS 
RESULTADOS 

Opções para convenções de subvenção do CEI de valor reduzido para 
beneficiário único: 

 
ARTIGO 26.º — PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 
 
[OPÇÃO: 26.1 Direito de propriedade do beneficiário que gera os 
resultados 
 
Os resultados são propriedade do beneficiário que os gera.  
 
Por «resultados» entende-se quaisquer realizações (tangíveis ou 
intangíveis) da ação, tais como dados, conhecimentos ou informações — 
independentemente da sua forma ou natureza, quer sejam ou não passíveis 
de proteção — gerados no âmbito da ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de propriedade intelectual.  
 
26.2 Copropriedade de vários beneficiários 
 
Não aplicável 
 
26.3 Direitos de terceiros (incluindo o pessoal)   
 
Se terceiros (incluindo o pessoal) puderem fazer valer direitos sobre os 
resultados, o beneficiário deve garantir o cumprimento das suas 
obrigações ao abrigo da convenção.  
 
Se um terceiro gerar resultados, o beneficiário deve obter todos os direitos 
necessários (transferência, licenças ou outros) do terceiro, para fins de 
cumprimento das suas obrigações como se esses resultados tivessem sido 
gerados pelo próprio beneficiário. 
 
Se a obtenção dos direitos for impossível, o beneficiário deve abster-se de 
recorrer ao terceiro para gerar os resultados. 
 
26.4  Direito de propriedade da Agência para fins de proteção dos 

resultados  
 
26.4.1 A Agência pode — com o consentimento do beneficiário — assumir 
a propriedade dos resultados para fins da sua proteção, se o beneficiário 
tencionar — até quatro anos após o período estabelecido no artigo 3.º — 
difundir os seus resultados sem proceder à respetiva proteção, exceto num 
dos seguintes casos: 
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(a) A ausência de proteção deve-se ao facto de a proteção dos 
resultados não ser possível, razoável ou justificada (tendo em conta 
as circunstâncias);  

 
(b) A ausência de proteção justifica-se pela inexistência de potencial 

para a exploração comercial ou industrial ou 
 
(c) O beneficiário tenciona transferir os resultados para um terceiro 

estabelecido num Estado-Membro ou país associado da UE4, que 
assegurará a sua proteção. 

  
Antes da difusão dos resultados e exceto nos casos em que sejam 
aplicáveis as alíneas a), b) ou c), o beneficiário deve notificar formalmente 
a Agência e, simultaneamente, informá-la dos eventuais motivos de recusa 
do consentimento. O beneficiário só pode recusar o seu consentimento se 
puder demonstrar que os seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. 
 
Se a Agência decidir assumir a propriedade, deve informar formalmente o 
beneficiário no prazo de 45 dias a contar da receção da notificação. 
 
A difusão relativa a esses resultados não pode ter lugar antes do termo 
desse período ou, se a Agência adotar uma decisão favorável, até ter 
tomado as medidas necessárias para proteger os resultados.  
 
26.4.2 A Agência pode — com o consentimento do beneficiário — assumir 
a propriedade dos resultados para fins da sua proteção, se o beneficiário 
tencionar — até quatro anos após o período estabelecido no artigo 3.º — 
deixar de proteger os seus resultados ou não solicitar o prolongamento da 
proteção, exceto num dos seguintes casos:  
 

(a) A proteção cessar por falta de potencial para a sua exploração 
comercial ou industrial; 

 
(b) O prolongamento não for justificado dadas as circunstâncias. 

 
O beneficiário que tencione pôr termo à proteção dos resultados ou não 
solicitar um prolongamento deve — exceto nos casos referidos nas alíneas 
a) ou b) supra — notificar formalmente a Agência com uma antecedência 
mínima de 60 dias relativamente ao termo da proteção ou da data em que 
o seu prolongamento deixa de ser possível e, simultaneamente, informá-la 
dos motivos da recusa de consentimento. O beneficiário só pode recusar o 
seu consentimento se puder demonstrar que os seus interesses legítimos 

                                                 
4  Ver a definição no artigo 2.º, n.º 1, ponto 3, do Regulamento (UE) n.º 1290/2013 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao 
«Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)» («Regulamento (UE) n.º 
1290/2013 (Regras de Participação)»: «país associado», um país terceiro que é parte num acordo 
internacional com a União, mencionado no artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1291/2013 (Programa-Quadro 
H2020). O artigo 5.º estabelece as condições para a associação de países não-UE ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020. 
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seriam significativamente prejudicados. 
 
Se a Agência decidir assumir a propriedade, deve informar formalmente o 
beneficiário no prazo de 45 dias a contar da receção da notificação. 
 
26.5 Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos 
termos do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o 
artigo 43.º).  
  
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6]. 
 
[Não aplicável] 
 

ARTIGO 27.º — 
PROTEÇÃO DOS 
RESULTADOS — 
VISIBILIDADE 
DO 
FINANCIAMENT
O DA UE 
 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 27.º — PROTEÇÃO DOS RESULTADOS — 
VISIBILIDADE DO FINANCIAMENTO DA UE 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 28.º — 
EXPLORAÇÃO 
DOS 
RESULTADOS 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 28.º — EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 29.º — 
DIFUSÃO DOS 
RESULTADOS — 
ACESSO ABERTO 
— VISIBILIDADE 
DO 
FINANCIAMENT
O DA UE 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 29.º — DIFUSÃO DOS RESULTADOS — ACESSO 
ABERTO — VISIBILIDADE DO FINANCIAMENTO DA UE 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 30.º — 
TRANSFERÊNCI
A DE 
RESULTADOS E 
CONCESSÃO DE 
LICENÇAS 

Opções para convenções de subvenção do CEI de valor reduzido para 
beneficiário único: 

 
ARTIGO 30.º — TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS E 

CONCESSÃO DE LICENÇAS 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 31.º — 
DIREITOS DE 
ACESSO AOS 
RESULTADOS 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
ARTIGO 31.º — DIREITOS DE ACESSO AOS RESULTADOS 
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[OPÇÃO: 31.1 Direitos de acesso das instituições, organismos, 
serviços ou agências da UE e dos Estados-Membros da UE  
 
O beneficiário deve facultar acesso aos seus resultados — a título gratuito 
— a instituições, organismos, serviços ou agências da UE para fins de 
desenvolvimento, execução ou acompanhamento das políticas ou 
programas da UE.  
 
Os referidos direitos de acesso estão limitados à utilização não comercial 
e não concorrencial. 
 
Esta disposição em nada afeta o direito de utilização de qualquer material, 
documento ou informação recebido do beneficiário para atividades de 
comunicação e publicidade (ver o artigo 38.2). 
 
31.2 Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos 
termos do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o 
artigo 43.º).] 
 
[OPÇÃO: Não aplicável] 
 

ARTIGO 32.º — 
RECRUTAMENT
O E CONDIÇÕES 
DE TRABALHO 
DOS 
INVESTIGADORE
S 
 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 32.º — RECRUTAMENTO E CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DOS INVESTIGADORES 
 
Não aplicável 

ARTIGO 33.º — 
IGUALDADE DE 
GÉNEROS 
 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 33.º — IGUALDADE DE GÉNEROS 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 35.° — 
CONFLITO DE 
INTERESSES 

Opções para convenções de subvenção do CEI de valor reduzido para 
beneficiário único: 

 
ARTIGO 35.° — CONFLITO DE INTERESSES  
 
[OPÇÃO: 35.1 Obrigação de prevenção de um conflito de 

interesses 
 
O beneficiário deve tomar todas as medidas necessárias para evitar 
situações em que a execução imparcial e objetiva da ação seja 
comprometida por motivos relacionados com interesses económicos, 
afinidades políticas ou nacionais, relações familiares ou afetivas ou 
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qualquer outra comunidade de interesses («conflito de interesses»). 
 
Deve notificar formalmente a Agência, sem demora, de qualquer situação 
que constitua ou possa conduzir a um conflito de interesses e tomar 
imediatamente todas as medidas necessárias para resolver a situação.  
 
A Agência reserva-se o direito de verificar se as medidas tomadas são 
adequadas e pode exigir que sejam adotadas medidas adicionais dentro de 
um determinado prazo. 
 
35.2 Consequências do incumprimento  
 
Caso o beneficiário não cumpra qualquer uma das suas obrigações ao 
abrigo do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 
43.º) e pode ser posto termo à convenção (ver o artigo 50.º). 
 
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6.] 
 
[Não aplicável] 

ARTIGO 36.° — 
CONFIDENCIALI
DADE 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
ARTIGO 36.° — CONFIDENCIALIDADE 
 
36.1 Obrigação geral de manter a confidencialidade 
 
As partes devem manter a confidencialidade de todos os dados, 
documentos ou outro material (sob qualquer forma) que estejam 
identificados como confidenciais no momento em que são comunicados 
(«informações confidenciais»). 
 
Podem utilizar informações confidenciais para fins de execução da 
convenção.  
 
As obrigações de confidencialidade deixam de ser aplicáveis se: 
 

(a) A parte que comunicou as informações concordar em desvincular a 
outra parte dessas obrigações; 
 

(b) As informações já forem do conhecimento do destinatário ou lhe 
tiverem sido comunicadas sem obrigação de confidencialidade por 
um terceiro não vinculado a qualquer obrigação nesta matéria; 
 

(c) O destinatário provar que as informações foram desenvolvidas sem 
a utilização de informações confidenciais; 
 

(d) As informações passarem a estar disponíveis ao público em geral 
sem infringir qualquer obrigação de confidencialidade ou 
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(e) A divulgação das informações for exigida pelo direito da UE ou 
nacional.  
 

36.2 Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos 
termos do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o 
artigo 43.º).  
 
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6. 
 

ARTIGO 37.º — 
OBRIGAÇÕES 
EM MATÉRIA DE 
SEGURANÇA 
 

Subvenções do CEI de valor reduzido para beneficiário único: 
 
ARTIGO 37.º — OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA 
 
Não aplicável 
 

ARTIGO 38.º — 
PROMOÇÃO DA 
AÇÃO — 
VISIBILIDADE 
DO 
FINANCIAMENT
O DA UE 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
ARTIGO 38.º — PROMOÇÃO DA AÇÃO — VISIBILIDADE DO 

FINANCIAMENTO DA UE 
 
38.1 Obrigação de promoção da ação e dos seus resultados  — 
Informação sobre o financiamento da UE — Obrigação e direito de 
utilização do emblema da UE — Declaração de exoneração de 
responsabilidade da Agência — Direito da Agência de utilização de 
qualquer material, documento ou informação 
 
O beneficiário deve promover a ação e os seus resultados.  
 
Salvo solicitação ou acordo em contrário da Agência ou caso seja 
impossível, qualquer atividade de comunicação relacionada com a ação 
(incluindo em formato eletrónico, através dos meios de comunicação 
social, etc.) e quaisquer infraestruturas, equipamentos e resultados 
importantes financiados pela subvenção devem: 
 

(a) Incluir o emblema da UE, o logótipo do CEI e 
 

(b) Conter a seguinte menção: 
 

No caso das atividades de comunicação: «Este projeto beneficiou de 
financiamento do Conselho Europeu de Investigação (CEI) no âmbito do 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (convenção de subvenção n.º [número]». 
 
No caso das infraestruturas, equipamentos e resultados importantes: 
«Este/a [infraestrutura][equipamento][inserir o tipo de resultado] faz 
parte de um projeto que beneficiou de financiamento do Conselho Europeu 
de Investigação (CEI) no âmbito do Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União Europeia (convenção de subvenção n.º 
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[número])». 
 
Qualquer atividade de comunicação relacionada com a ação deve indicar 
que reflete exclusivamente o ponto de vista do autor e que a Agência não é 
responsável pela utilização que possa ser feita das informações nela 
contidas. 
 
A Agência pode utilizar, nas suas atividades de comunicação e de 
publicidade, informações relativas à ação e documentos, nomeadamente 
resumos para publicação e prestações concretas públicas, bem como 
quaisquer outros materiais, como imagens ou material audiovisual que 
receba do beneficiário (incluindo em formato eletrónico). 
 
O direito de utilização de materiais, documentos e informações do 
beneficiário inclui: 
 

(a) A utilização para os seus próprios fins (em especial, 
disponibilizando-os a pessoas que trabalham para a Agência ou 
para qualquer outra instituição, organismo, serviço ou agência da 
UE ou qualquer organismo ou instituição dos Estados-Membros da 
UE; e a sua cópia ou reprodução, em parte ou na íntegra, em 
número ilimitado); 

 
(b) A distribuição ao público (em especial, a publicação sob a forma 

de cópias em papel e em suporte eletrónico ou formato digital, a 
publicação na Internet sob a forma de ficheiros telecarregáveis ou 
não, a radiodifusão por qualquer canal, a afixação ou apresentação 
pública, a comunicação através de serviços de imprensa ou a 
inclusão em bases de dados ou índices amplamente acessíveis); 

 
(c) A edição ou reformulação para atividades de comunicação e de 

publicidade (incluindo redução, resumo, inserção de outros 
elementos (como metadados, legendas e outros elementos gráficos, 
visuais, sonoros ou textuais), extração de partes (por exemplo, 
ficheiros áudio ou vídeo), divisão em partes, utilização numa 
compilação);   

 
(d) A tradução;  

 
(e) A concessão de acesso em resposta a pedidos individuais ao 

abrigo do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, sem direito de 
reprodução ou exploração; 

 
(f) O armazenamento em formato papel, eletrónico ou outro; 

 
(g) O arquivo de acordo com as regras aplicáveis de gestão de 

documentos e 
 

(h) O direito de autorizar terceiros a agir em seu nome ou a conceder a 
terceiros sublicenças relativas aos modos de exploração previstos 
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nas alíneas b), c), d) e f), se necessário para as atividades de 
comunicação e publicidade da Agência. 

 
38.2 Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos 
termos do presente artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o 
artigo 43.º).  
 
Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das 
outras medidas descritas no capítulo 6. 
 

ARTIGO 39.º — 
TRATAMENTO 
DE DADOS 
PESSOAIS 

ARTIGO 39.º — TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  
 
[OPÇÃO: 39.1 Tratamento de dados pessoais pela Agência e a 

Comissão  
 
Todos os dados pessoais no âmbito da convenção serão tratados pela 
Agência ou pela Comissão ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 45/20015 e 
de acordo com as «notificações de operações de tratamento de dados» ao 
responsável pela proteção de dados (RPD) da Agência ou da Comissão 
(acessíveis ao público no registo RPD).  
 
Os referidos dados serão tratados pelo «responsável pelo tratamento dos 
dados» da Agência ou da Comissão para fins da execução, gestão e 
acompanhamento da convenção ou da proteção dos interesses financeiros 
da UE ou da Euratom (incluindo controlos, revisões, auditorias e 
inquéritos; ver o artigo 22.º).  
 
As pessoas cujos dados pessoais serão tratados têm o direito de acesso e 
correção dos seus dados pessoais. Para o efeito, devem enviar quaisquer 
pedidos de informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais ao 
responsável pelo tratamento de dados, por intermédio do ponto de 
contacto indicado na(s) «Declaração(ões) de privacidade específica(s) 
(DPE)» publicada(s) nos sítios Web da Agência e da Comissão. 
 
Têm também o direito de recorrer, a qualquer momento, à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados (AEPD).  
 
39.2 Tratamento de dados pessoais pelo beneficiário  
 
O beneficiário deve proceder ao tratamento dos dados pessoais ao abrigo 
da convenção de acordo com o direito da UE e nacional aplicável em 
matéria de proteção de dados (incluindo autorizações ou requisitos de 
notificação). 
 

                                                 
5  Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1).  
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O beneficiário pode conceder ao seu pessoal acesso apenas aos dados que 
sejam estritamente necessários para a execução, gestão e 
acompanhamento da convenção.  
 
O beneficiário deve informar o pessoal cujos dados pessoais são 
recolhidos e tratados pela Agência ou pela Comissão. Para esse efeito, 
deve enviar a(s) declaração(ões) de privacidade específica(s) (DPE) (ver 
supra), antes de transmitir os seus dados à Agência ou à Comissão.  
 
39.3 Consequências do incumprimento 
 
Se o beneficiário não cumprir uma das suas obrigações nos termos do 
artigo 39.2, a Agência pode aplicar qualquer uma das medidas previstas 
no capítulo 6.] 
 
[Não aplicável] 
 

CAPÍTULO 6 
 
ARTIGO 42.º — 
REJEIÇÃO DE 
CUSTOS NÃO 
ELEGÍVEIS   
 
Artigo 42.1 
Condições 
 
Artigo 42.1.1 
 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
42.1 Condições 
 
42.1.1. A Agência — quando do pagamento do saldo ou posteriormente 
— rejeita todos os custos que não sejam elegíveis (i.e., se a ação, conforme 
descrita no anexo 1, não tiver sido adequadamente executada; ver o 
artigo 6.º), nomeadamente na sequência de controlos, revisões, auditorias 
ou inquéritos (ver o artigo 22.º). 

Artigo 4.2 Custos 
não elegíveis a 
rejeitar — Cálculo 
— Procedimento 

42.2 Custos não elegíveis a rejeitar — Cálculo — Procedimento 
 
Os custos não elegíveis são rejeitados proporcionalmente às tarefas ou 
partes da ação não executadas. 
 
Se a Agência rejeitar custos sem redução da subvenção (ver o artigo 43.º) 
ou recuperação de montantes pagos indevidamente (ver o artigo 44.º), 
notifica formalmente o beneficiário da rejeição de custos, dos montantes e 
dos respetivos motivos (se aplicável, juntamente com a notificação dos 
montantes devidos; ver o artigo 21.5). O beneficiário pode — no prazo de 
30 dias a contar da receção da notificação — informar formalmente a 
Agência do seu desacordo e das respetivas razões.  
 
Se a Agência rejeitar custos com redução da subvenção ou recuperação 
dos montantes pagos indevidamente, notifica formalmente a rejeição na 
«carta de pré-informação» sobre a redução ou recuperação estabelecida 
nos artigos 43.º e 44.º. 
 

42.3 Efeitos 42.3 Efeitos 
 
Se a Agência rejeitar os custos no momento do pagamento do saldo, 
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procede à dedução do montante rejeitado dos custos totais elegíveis 
declarados, relativamente à ação, na demonstração financeira final (ver o 
artigo 20.4). Procede então ao cálculo do pagamento do saldo conforme 
estabelecido no artigo 21.4.    
 
Se a Agência rejeitar os custos após o pagamento do saldo, procede à 
dedução do montante rejeitado dos custos totais elegíveis declarados na 
demonstração financeira. Procede então ao cálculo do montante final 
revisto da subvenção conforme estabelecido no artigo 5.4.  
 

ARTIGO 47.º — 
SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE 
PAGAMENTO  
 

47.1 Condições 
 
A Agência pode — em qualquer momento — suspender o prazo de 
pagamento (ver o artigo 21.2 a 21.4) se um pedido de pagamento (ver o 
artigo 20.º) não puder ser aprovado pelo facto de:  
 

(a) Não cumprir o disposto na convenção (ver o artigo 20.º);  
 

(b) O relatório técnico ou financeiro não ter sido apresentado, não estar 
completo ou serem necessárias informações adicionais, ou 
 

(c) Haver dúvidas sobre a elegibilidade dos custos declarados na 
demonstração financeira e serem necessários controlos, revisões, 
auditorias ou inquéritos adicionais. 

 
47.2 Procedimento 
 
A Agência notifica formalmente o beneficiário da suspensão e dos 
respetivos motivos.  
 
A suspensão produz efeitos na data em que a Agência envia a notificação 
(ver o artigo 52.º).  
 
Se as condições que levaram à suspensão do prazo de pagamento deixarem 
de existir, a suspensão é levantada — e recomeça a contagem do período 
restante. 
 
Se a suspensão for superior a dois meses, o beneficiário pode perguntar à 
Agência se a suspensão irá continuar.  
 
Se o prazo de pagamento tiver sido suspenso devido ao incumprimento de 
obrigações relativas ao relatório técnico ou financeiro (ver o artigo 20.º) e 
se a demonstração financeira ou o relatório revisto não tiver sido 
apresentado ou tiver sido apresentado mas tiver também sido rejeitado, a 
Agência pode igualmente pôr termo à convenção (ver o artigo 50.3.1, 
alínea l)). 
 

ARTIGO 48.º —  
SUSPENSÃO DE 
PAGAMENTOS  

48.1 Condições  
 
A Agência pode — em qualquer momento — suspender, no todo ou em 
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 parte, o pagamento de prefinanciamento ou do saldo, se o beneficiário: 
 

(a) Tiver cometido - ou houver suspeitas de que tenha cometido — 
erros substanciais, irregularidades, fraudes ou violação grave das 
suas obrigações no âmbito do processo de concessão da subvenção 
ou no âmbito da presente convenção ou  

 
(b) Tiver cometido — no âmbito de outras subvenções da UE ou da 

Euratom concedidas ao abrigo de condições similares — de forma 
sistemática e recorrente, erros, irregularidades, fraudes ou violação 
grave das obrigações que tenham um impacto material na presente 
subvenção (alargamento à presente subvenção das verificações 
no âmbito de outras subvenções; ver o artigo 22.5.2).  

 
48.2 Procedimento 
 
Antes da suspensão dos pagamentos, a Agência notifica formalmente o 
beneficiário:  
 

- informando-o da sua intenção de proceder à suspensão dos 
pagamentos e dos respetivos motivos e  
 

- convidando-o a apresentar as suas observações no prazo de 30 dias 
a contar da receção da notificação. 

  
Se a Agência não receber quaisquer observações ou decidir aplicar o 
procedimento apesar das observações recebidas, notifica formalmente a 
confirmação da suspensão. Caso contrário, notifica formalmente que o 
processo de suspensão é abandonado.  

 
A suspensão produz efeitos na data em que a Agência envia a notificação 
da confirmação.  
 
Caso sejam satisfeitas as condições que permitem retomar os pagamentos, 
a suspensão é levantada. A Agência notifica formalmente o beneficiário. 
 
O beneficiário pode suspender a execução da ação (ver o artigo 49.1) ou 
pôr termo à convenção (ver o artigo 50.1 e 50.2). 
 

ARTIGO 50 — 
CESSAÇÃO DA 
CONVENÇÃO DE 
SUBVENÇÃO  
 
Artigo 50.1 
Cessação da 
convenção de 
subvenção por 
iniciativa do 
beneficiário 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
50.1.2 Efeitos 
 
O beneficiário deve —  no prazo de 60 dias a contar da data em que a 
cessação produz efeitos —  apresentar o relatório final (ver o artigo 20.º). 

 
Se a Agência não receber o relatório dentro do prazo (ver supra), não serão 
reembolsados quaisquer custos. 
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Artigo  50.1.2 
Efeitos 
 

A Agência procede ao cálculo do montante final da subvenção (ver o 
artigo 5.3) e do saldo (ver o artigo 21.º) com base no relatório apresentado, 
nos custos elegíveis e no cumprimento de outras obrigações ao abrigo da 
convenção.  
 
Uma cessação abusiva pode conduzir a uma redução da subvenção (ver o 
artigo 43.º). 
 

Artigo 50.3 
Cessação da 
convenção de 
subvenção por 
iniciativa da 
Agência 
 
Artigo 50.3.3 
Efeitos  
 

Disposição substituída nas convenções de subvenção do CEI de valor 
reduzido para beneficiário único: 

 
50.3.3 Efeitos  

 
O beneficiário deve —  no prazo de 60 dias a contar da data em que a 
cessação produz efeitos —  apresentar o relatório final (ver o artigo 20.º). 
 
Se a Agência não receber o relatório dentro do prazo (ver supra), não serão 
reembolsados quaisquer custos. 
 
A Agência procede ao cálculo do montante final da subvenção (ver o 
artigo 5.3) e do saldo (ver o artigo 21.º) com base no relatório apresentado, 
nos custos elegíveis e no cumprimento de outras obrigações ao abrigo da 
convenção.  
 
Tal não afeta o direito da Agência de reduzir a subvenção (ver o 
artigo 43.º) ou de impor sanções administrativas e financeiras (ver o 
artigo 45.º).  
 
O beneficiário não pode exigir uma indemnização decorrente da cessação 
pela Agência (ver o artigo 46.º). 

 



Convenção de subvenção número: [inserir o número] [inserir o acrónimo] [inserir o identificador de convite/subconvite]

 imprimir
em formato A4

Custos totais
Taxa de 

reembolso (%)

Contribuição 

máxima da UE2

Montante 
máximo da 

subvenção3

Tipos de custos 
4

Beneficiário

4 Ver o artigo 5.º no que diz respeito ao tipo de custos

3 O «montante máximo da subvenção» é o montante máximo da subvenção decidido pela Comissão/Agência. Corresponde normalmente à subvenção solicitada, mas pode ser inferior.   

A. Custos diretos e indiretos da 
ação

2 Este é o montante  teórico  da contribuição da UE calculado automaticamente pelo sistema (multiplicando todos os custos orçamentados pela taxa de reembolso). Este montante teórico  é 
limitado pelo «montante máximo da subvenção» (que a Comissão/Agência decidiu conceder para a ação) (ver o artigo 5.1).

Montante fixo

1 Ver o artigo 6.º para as condições de elegibilidade

MODELO DE ANEXO 2 PARA H2020 ERC LOW-VALUE — MONO

ORÇAMENTO PREVISIONAL DA AÇÃO

Custos elegíveis estimados1(por categoria orçamental) Contribuição da UE



Convenção de subvenção número: [inserir o número] [inserir o acrónimo] [inserir o identificador de convite/subconvite]

     imprimir 
em formato A4

Custos 
totais

Taxa de 
reembolso 

(%)

Contribuição 
máxima da UE

Contribuição 
UE solicitada

Tipo de custos 
2

Beneficiário

Os custos declarados são elegíveis (ver o artigo 6.º).
Os custos podem ser atestados por registos e documentos comprovativos adequados que serão fornecidos mediante pedido ou no contexto de controlos, revisões, auditorias e inquéritos (ver os 
artigos 17.º, 18.º e 22.º).

Montante fixo

2 Ver o artigo 5.º no que diz respeito aos tipos de custos

1 Ver o artigo 6.º para condições de elegibilidade 

O beneficiário confirma que:

MODELO DE ANEXO 4 PARA H2020 ERC LOW-VALUE — MONO

Custos elegíveis1 (por categoria orçamental) Contribuição da UE

A. Custos diretos e indiretos da 
ação

A informação prestada é completa, fiável e verdadeira.

           DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA RELATIVAMENTE AO [BENEFICIÁRIO [nome] PARA O PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS [período de apresentação de relatórios
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