
Declaração de exoneração de responsabilidade  
O presente documento tem por objetivo prestar assistência aos requerentes de financiamento do Horizonte 2020. 
Apresenta toda a gama de disposições que podem ser aplicadas a este tipo de convenção de subvenção e é 
facultado apenas para fins de informação. A convenção de subvenção juridicamente vinculativa é a convenção 
assinada pelas partes relativamente a cada ação. 
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HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 

Versão 
Data de 

publicação 
Alterações 

1.0  11.12.2013  Versão inicial 

2.0 & 2.1 01.10.2014 

01.10.2015 

 As principais alterações ao modelo de convenção de subvenção 
em relação à versão 1 são as seguintes: 

 Artigo 20.4: apenas uma demonstração financeira para o 
consórcio. 

 No artigo 21.2, «Pagamento de prefinanciamento — 
Montante — Montante retido para o Fundo de Garantia», a 
fim de permitir ao consórcio receber o pagamento do 
prefinanciamento numa data anterior, ou seja, 10 dias antes 
da data de início da ação. 

 Artigo 21.4: só o coordenador é que é financeiramente 
responsável.  

 Artigo 50.º: Em caso de cessação da participação de um ou 
mais beneficiários, se a convenção de subvenção continuar 

em vigor (ou seja, se for alterada), não é calculado o 
montante devido ao beneficiário cessante.  

 Podem ser consultadas outras pequenas alterações de redação e 
correções de erros de escrita numa versão com alterações 

indicadas em texto riscado ou sublinhado. 

3.0 20.7.2016 As principais alterações ao modelo de convenção de subvenção em 
relação à versão 2.1 são as seguintes: 

 Artigo 34.1, «Obrigação de respeito dos princípios éticos e 
de integridade na investigação», com vista a reforçar as 
normas de integridade na investigação que os beneficiários 

devem respeitar. 

 Artigo 34.2, «Atividades que colocam questões éticas», a 
fim de simplificar as obrigações dos beneficiários de 
apresentarem relatórios em matéria de ética antes do início 

de uma atividade que coloque uma questão ética. 

 Artigo 36.1, «Obrigação geral de manter a 
confidencialidade», a fim de permitir o acesso mais amplo a 
informações confidenciais no caso do pessoal da 

Comissão/Agência e de outras instituições e órgãos da UE.  

 O artigo 48.º, «Suspensão de pagamentos» alarga a 
possibilidade de a Comissão/Agência suspender o 
pagamento do saldo apenas a um ou mais beneficiários.  

 Artigo 48.º, «Suspensão de pagamentos», artigo 49.º 

«Suspensão da execução da ação» e artigo 50.3 «Cessação 
da convenção de subvenção ou da participação de um ou 
mais beneficiários por iniciativa da Comissão/Agência», a 
fim de clarificar que, por razões de confidencialidade e de 

proteção dos dados pessoais, nomeadamente em caso de 
auditoria, revisão ou inquérito, a Comissão/Agência 
executará o procedimento contraditório diretamente com o 
beneficiário em causa (neste caso, o coordenador será 

também informado).  

 Artigo 50.3, «Cessação da convenção de subvenção ou da 
participação de um ou mais beneficiários por iniciativa da 
Comissão/Agência»: a Comissão/Agência pode pôr termo à 
participação de um beneficiário caso este não tenha 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_v3.0_en.pdf
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solicitado uma alteração da convenção de subvenção a fim 
de pôr termo à participação do seu terceiro associado que 

está abrangido pelas mesmas condições que um 
beneficiário a cuja participação pode ser posto termo. Por 
exemplo, o terceiro associado encontra-se em situação de 
falência.   

Podem ser consultadas outras pequenas alterações de redação e 
correções de erros de escrita numa versão com alterações indicadas 
em texto riscado ou sublinhado. 

4.0 27.2.2017  As principais alterações ao modelo de convenção de subvenção 
em relação à versão 3.0 são as seguintes: 

 Artigo 52.1, «Forma e meios de comunicação» 

Podem ser consultadas outras pequenas alterações de redação e 

correções de erros de escrita numa versão com alterações indicadas 
em texto riscado ou sublinhado. 

5.0 18.10.2017  As principais alterações ao modelo de convenção de subvenção 
em relação à versão 4.0 são as seguintes: 

 Artigo 34.º «Ética e integridade na investigação» a fim de 

harmonizar as disposições relativas aos princípios éticos e 

de integridade na investigação com o novo Código de 

Conduta Europeu para a Integridade da Investigação 

adotado pela ALLEA (All European Academies). 

 Podem ser consultadas outras pequenas alterações de redação e 

correções de erros de escrita numa versão com alterações 
indicadas em texto riscado ou sublinhado. 

 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-multi_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v4.0-v5.0_en.doc
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MODELO DE CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO PARA O  

PROGRAMA HORIZONTE 20201 

 SUBVENÇÕES DO INSTRUMENTO PME — FASE 12  

(H2020 MGA SME Ph1 — MULTI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 As notas de pé de página a azul não constarão do texto gerado pelo sistema informático para 

assinatura (uma vez que se trata apenas de instruções internas).  
 O texto a cinzento indica que o texto que figura no MGA Geral H2020 não é aplicável à presente 

convenção de subvenção. 
 Relativamente às opções [em itálico, entre parêntesis retos]: a opção aplicável deve ser escolhida no 

sistema informático. As opções não selecionadas não serão automaticamente apresentadas ou 
serão apresentadas como «não aplicável». As opções escolhidas serão apresentadas em itálico sem 

parêntesis e sem o título da opção (a fim de permitir aos beneficiários identificar facilmente a 
aplicação de uma regra específica). 

 Relativamente aos campos apresentados a [cinzento entre parêntesis retos] (mesmo que façam 
parte de uma opção conforme especificado no ponto anterior): introduzir os dados adequados no 

sistema informático.  

                                                 
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 n.º 

1291/2013 (Programa-Quadro H2020)») (JO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 
2  As subvenções no âmbito do Instrumento PME Fase 1 financiam pequenas e médias empresas («PME») que 

explorem a viabilidade e o potencial comercial de descobertas inovadoras (prova de conceito) (novos 
produtos, processos, serviços e tecnologias ou novas aplicações de mercado de tecnologias existentes). 

 

COMISSÃO EUROPEIA 
Agência de Execução para as Pequenas e Médias  
Empresas (EASME) 

 
Diretor                            

Observação preliminar 

 

O H2020 — Modelo de Convenção de Subvenção (MGA) SME Ph1 — Multi difere do MGA Geral — 
Multi nos seguintes aspetos: 

 Artigo 4.º (orçamento previsional da ação)  

 Artigo 5.º (montante máximo da subvenção, forma da subvenção e taxa de reembolso) 

 Artigo 6.º (tipos de custos específicos relativos a montantes fixos)  

 Artigo 7.º (disposição específica SME Ph1) 

 Artigos 8.º, 12.º, 14.º, 15.º, 16.º, 23.º-A a 33.º, 37.º e 39.º (não aplicável)  

 Artigo 10.º (disposição específica SME Ph1 relativa a aquisições) 

 Artigo 13.º (disposição específica SME Ph1 relativa a subcontratação) 

 Artigo 18.º (disposição específica SME Ph1 relativa à conservação de registos) 

 Artigo 20.º (disposição específica SME Ph1 relativa à apresentação de relatórios) 

 Artigo 21.º (disposição específica SME Ph1 relativa a pagamentos) 

 Artigo 36.º (disposição específica SME Ph1 relativa a confidencialidade) 

 Artigo 38.º (disposição específica SME Ph1 relativa à promoção da ação) 

 Artigo 42.º (disposição específica SME Ph1 relativa a montante fixo) 

 Artigo 50.º (disposição específica SME Ph1 relativa a montante fixo) 

 Anexo 2 — Modelo de orçamento previsional da ação 

 Anexo 4 — Modelo de demonstração financeira 
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 O sistema informático gerará uma ficha de dados confirmando as opções escolhidas e os dados 

introduzidos. 

 

 

CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

NÚMERO [inserir o número] — [inserir o acrónimo] 

 

 

A presente convenção de subvenção («a convenção») é celebrada entre as seguintes partes:  

 

Como primeiro outorgante, 

 

a Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME) («a Agência»), 

em conformidade com os poderes delegados pela Comissão Europeia («a Comissão») , 

representada para efeitos da assinatura da presente convenção por [[função, [Direção-Geral, 

Direção, Unidade][Serviço]], [nome próprio e apelido],3  

 

e  

 

como segundo outorgante, 

 

1. «o coordenador»: 

 

[denominação oficial completa (nome abreviado)] estabelecido em [endereço oficial 
completo], [OPÇÃO para beneficiários sujeitos a IVA: número do IVA [inserir o número]], 

representado para efeitos da assinatura da presente convenção por [função, nome próprio e 

apelido] 

 

e os seguintes outros beneficiários, caso estes assinem o respetivo «formulário de adesão» 

(ver o anexo 3 e o artigo 56.º): 

 

2. [denominação oficial completa (nome abreviado)], estabelecido em [endereço oficial 
completo], [OPÇÃO para beneficiários sujeitos a IVA: número do IVA [inserir o número]], 

 

[OPÇÃO para os beneficiários que não recebem financiamento da UE: X. [denominação 

oficial completa (nome abreviado)], estabelecido em [endereço oficial completo], [OPÇÃO 

para beneficiários sujeitos a IVA: número do IVA [inserir o número]], na qualidade de 

«beneficiário que não recebe financiamento da UE» (ver o artigo 9.º),] 4 

 

[idem para cada beneficiário] 
 

Salvo indicação em contrário, as referências a «beneficiário» ou «beneficiários» incluem o 

coordenador. 

 

                                                 
3 A pessoa que representa a Agência deve ser um gestor orçamental (delegado ou subdelegado) designado nos 

termos do documento 60008 - «Aplicação da carta de princípios dos gestores orçamentais» - de 22.2.2001. 
4  O texto em itálico indica as opções do modelo de convenção de subvenção aplicáveis à presente convenção 

de subvenção. 



Convenção de Subvenção n.º: [inserir o número] [inserir o acrónimo][inserir o identificador do convite] 
 

H2020 — Modelo de Convenção de Subvenção: H2020 — MGA SME Ph1 — Multi: v5.0 – 18.10.2017 

6 

 

As partes referidas supra acordaram em celebrar a presente convenção nos termos e 

condições descritos infra.  

 

Com a assinatura da convenção de subvenção ou do formulário de adesão, os beneficiários 

aceitam a subvenção e comprometem-se a aplicá-la sob a sua responsabilidade e em 

conformidade com o disposto na convenção, com todas as obrigações e condições nesta 

estabelecidas.  

 

A convenção é composta por: 

 

Termos e condições 

 

Anexo 1 Descrição da ação  

 

Anexo 2 Orçamento previsional da ação  

 

Anexo 3 Formulário de adesão   

  

Anexo 4 Modelo de demonstrações financeiras 

 

Anexo 5 Não aplicável 

 

Anexo 6 Não aplicável 
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CAPÍTULO 1 —  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1.º — OBJETO DA CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

A presente convenção estabelece os direitos e obrigações e os termos e condições aplicáveis à 

subvenção concedida aos beneficiários para a execução da ação descrita no capítulo 2. 

 

 

CAPÍTULO 2 —   AÇÃO 

 

ARTIGO 2.º — AÇÃO A EXECUTAR  

 

A subvenção é concedida para a ação intitulada [inserir o título da ação] — [inserir o 

acrónimo] («ação»), conforme descrito no anexo 1. 

 

ARTIGO 3.º — DURAÇÃO E DATA DE INÍCIO DA AÇÃO 

 
A ação terá uma duração de [inserir o número] meses a partir de [OPÇÃO 1 por defeito: o 

primeiro dia do mês seguinte à data em que a convenção entra em vigor (ver o artigo 58.º)] 
[OPÇÃO 2 se necessário para a ação: [inserir a data]]5 («data de início da ação»).  

 

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 —   SUBVENÇÃO 

 

ARTIGO 5.º — MONTANTE DA SUBVENÇÃO, FORMA DA SUBVENÇÃO, TAXAS 

DE REEMBOLSO E TIPOS DE CUSTOS 

 

5.1 Montante máximo da subvenção  

 

O montante máximo da subvenção é de 50 000 EUR (cinquenta mil euros). 

                                                 
5 Esta data tem de ser o primeiro dia de um mês e ser posterior à data de entrada em vigor da convenção, salvo 

autorização em contrário do gestor orçamental, se o requerente demonstrar a necessidade de iniciar a ação 
antes da entrada em vigor da convenção ou de dar início à ação num dia que não seja o primeiro dia do mês. 
Em qualquer caso, a data de início não deve ser anterior à data de apresentação do pedido de subvenção 
(artigo 130.º do Regulamento Financeiro). 
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5.2 Forma da subvenção, taxa de reembolso e tipo de custos 

 

A subvenção reembolsa 70% 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 71 429 EUR (setenta e um mil quatrocentos e 

vinte e nove euros).   

 

Os custos elegíveis (ver o artigo 6.º) relativos aos custos do estudo de viabilidade  devem ser 

declarados como 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:  

 

Etapa 1 — Aplicação da taxa de reembolso  

 

Etapa 2 — Redução devida a erros substanciais, irregularidades, fraudes ou violação das 

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 consórcio e aprovados pela Agência (ver o artigo 21.º). 

 

5.3.2 Etapa 2 — Redução devida a erros substanciais, irregularidades, fraudes ou 

violação das obrigações - 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 estabelecido no 

artigo 5.1, o montante da redução (calculado proporcionalmente à gravidade dos erros, 

irregularidades, fraudes ou violação das obrigações, de acordo o disposto no artigo 43.2). 

 

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

 

- o montante obtido na etapa 1 ou  

 

- o montante obtido na etapa 2. 

 

5.4 Montante final revisto da subvenção — Cálculo 
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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 43.º), 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 dos erros, 

irregularidades, fraudes ou violação 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 CUSTOS NÃO ELEGÍVEIS  

 

6.1 Custos elegíveis 

 

Custos para a categoria orçamental: 

 

A. Custos do estudo de viabilidade (custos diretos e indiretos)  

 

São elegíveis («custos elegíveis») se corresponderem ao montante fixo estabelecido no anexo 

2 e as tarefas ou partes da ação correspondentes tiverem sido corretamente 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 declarados 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 e da Euratom. 

 
[(c) OPÇÃO para categorias de custos explicitamente excluídas no 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 são rejeitados (ver o artigo 42.º).  

 

Tal pode igualmente implicar a aplicação das outras medidas descritas no capítulo 6.  

 

 

CAPÍTULO 4 —   DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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SECÇÃO 1 —  DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM A EXECUÇÃO 

DA AÇÃO 

 

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

 

7.1  Obrigação geral de boa execução da ação 

 

Os beneficiários devem executar a ação conforme descrito no anexo 1 e em conformidade 

com as disposições da convenção e com todas as obrigações legais estabelecidas pelo direito 

da UE, internacional e nacional aplicáveis.  

 

7.2 Consequências do incumprimento  

 

Caso um 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 um 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 

 

Os beneficiários devem dispor dos recursos adequados para executar a ação.  

 

Se for necessário para a execução da ação, os beneficiários podem:  

 

- 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, os beneficiários mantêm a responsabilidade exclusiva perante a Agência pela 

execução da ação. 

 

ARTIGO 9.º — EXECUÇÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA AÇÃO POR 

BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBEM FINANCIAMENTO DA 

UE  

 

Não aplicável 

 

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

 

10.1  Regras aplicáveis à aquisição de bens, obras ou serviços 
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Quando necessário para a execução da ação, os beneficiários podem adquirir bens, obras ou 

serviços.  

 

Os beneficiários devem proceder a essas aquisições de acordo com o princípio da proposta 

economicamente mais vantajosa ou, se adequado, do preço mais baixo. Ao fazê-lo, devem 

evitar qualquer conflito de interesses (ver o artigo 35.º).  

 

Os beneficiários devem garantir que a Agência ou 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. 

 

10.2  Consequências do incumprimento 

 

Se um 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 

 

Não aplicável 

 

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 

SUBCONTRATANTES 

 

13.1 Regras aplicáveis à subcontratação de tarefas no âmbito da ação 

 

Quando necessário para a execução da ação, os beneficiários podem adjudicar subcontratos 

para a execução de determinadas tarefas no âmbito da ação descritas no anexo 1. 

 

Os beneficiários devem adjudicar os subcontratos de acordo com o princípio da proposta 

economicamente mais vantajosa ou, se adequado, do preço mais baixo. Ao fazê-lo, devem 

evitar qualquer conflito de interesses (ver o artigo 35.º).  

 

Os beneficiários devem garantir que a Agência ou 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. 

 

Os beneficiários devem garantir que as suas obrigações nos termos dos artigos 35.º, 36.º, 38.º 

e 46.º sejam igualmente aplicáveis aos subcontratantes. 

 

13.2  Consequências do incumprimento 
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Se um 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 

Não aplicável 

 

ARTIGO 15.º — APOIO FINANCEIRO A TERCEIROS  

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 16.º — FORNECIMENTO DE ACESSO TRANSNACIONAL OU VIRTUAL 

A INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGAÇÃO  

Não aplicável 

 

 

SECÇÃO 2 —   DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM A 

ADMINISTRAÇÃO DA SUBVENÇÃO  

 

ARTIGO 17.º — OBRIGAÇÃO GERAL DE INFORMAÇÃO 

 

17.1 Obrigação geral de facultar informações a pedido  

 

Os beneficiários devem facultar — durante a execução da ação ou posteriormente e de acordo 

com o disposto no artigo 41.2 — todas as informações solicitadas para fins de verificação da 

boa execução da ação e do respeito de qualquer outra obrigação decorrente da convenção.  

 

17.2 Obrigação de manter as informações atualizadas e de informar sobre 

acontecimentos e circunstâncias passíveis de afetar a convenção 

 

Cada beneficiário deve manter atualizadas as informações armazenadas no «Registo de 

Beneficiários» no Portal dos Participantes (através do sistema de intercâmbio eletrónico de 

dados; ver o artigo 52.º), nomeadamente o seu nome, endereço, representantes legais, forma 

jurídica e tipo de organização. 

 

Cada beneficiário deve informar imediatamente o coordenador — o qual deve informar 

imediatamente a Agência e os outros beneficiários — de uma das seguintes ocorrências:  

 

(a) Acontecimentos suscetíveis de afetar significativamente os interesses financeiros da 

UE ou de atrasar a execução da ação, em especial: 

 

(i) alterações na sua situação jurídica, financeira, técnica, organizativa ou 

patrimonial  

 

(b) Circunstâncias que afetem: 
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(i) a decisão de concessão da subvenção ou 

 

(ii) o cumprimento dos requisitos ao abrigo da convenção. 

 

17.3 Consequências do incumprimento  

 

Se um 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 18.º — CONSERVAÇÃO DE REGISTOS — DOCUMENTOS 

COMPROVATIVOS 

 

     18.1 Obrigação de conservação de registos e outros documentos comprovativos 

dos custos declarados 

 

Os beneficiários devem — durante um período de três anos após o pagamento do saldo — 

conservar registos adequados e outros documentos comprovativos para atestar a boa 

execução das correspondentes tarefas ou parte da ação conforme descrito no anexo 1. Os 

beneficiários não têm necessidade de identificar os custos reais elegíveis abrangidos nem de 

apresentar documentos comprovativos (como demonstrações contabilísticas) para atestar o 

montante declarado como montante fixo. 

 

Devem disponibilizar esses registos 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 de subvenção (incluindo o alargamento das verificações; ver 

o artigo 22.º), os beneficiários devem conservar os registos e outros documentos 

comprovativos até ao termo desses procedimentos. 

 

Os beneficiários devem 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 de fiabilidade comparável. 

 

18.2 Consequências do incumprimento 

 

Caso um 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 19.º — APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÕES CONCRETAS 
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19.1 Obrigação de apresentação de prestações concretas  

 

O coordenador deve apresentar as «prestações concretas» indicadas no anexo 1, de acordo 

com o calendário e condições nele estabelecidas.  

 

19.2 Consequências do incumprimento 

 

Se o coordenador não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos termos do presente 

artigo, a Agência pode aplicar qualquer uma das medidas previstas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 20.º — RELATÓRIOS — PEDIDOS DE PAGAMENTO 

 

20.1 Obrigação de apresentação de um relatório  

 

O coordenador deve apresentar à Agência (ver o artigo 52.º) o relatório final previsto no 

presente artigo. Este relatório deve incluir o pedido de pagamento e 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] 

 

20.3 Relatórios periódicos — Pedidos de pagamentos intermédios 

 

Não aplicável 

 

20.4 Relatório final — Pedido de pagamento do saldo 

 

O coordenador 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 inclua o pedido de 

pagamento do saldo. 

 

O relatório final deve incluir a seguinte informação: 

 

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

 

(i) uma panorâmica dos resultados; 

 

(ii) as conclusões sobre a ação; 

 

(iii) as respostas ao «questionário» abrangendo questões relacionadas com a 

execução da ação e o seu impacto económico e societal, nomeadamente no 

contexto dos indicadores-chave de desempenho e dos requisitos de 

acompanhamento do Programa-Quadro Horizonte 2020; 
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(b) Um «relatório financeiro final» com uma «demonstração financeira» do consórcio 

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

 

A demonstração financeira deve discriminar os custos elegíveis (custos a montante 

fixo; ver o artigo 6.º e o anexo 2). 

 

Os montantes não declarados na demonstração financeira não serão tidos em conta 

pela Agência.  

 

Os beneficiários devem 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  

 

As demonstrações financeiras devem ser apresentadas em euros.  

 

20.7 Língua do relatório 

 

Todos os relatórios (relatórios técnicos e financeiros finais, incluindo as demonstrações 

financeiras) devem ser apresentados na língua da convenção de subvenção. 

 

20.8 Consequências do incumprimento  

 

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 coordenador não cumprir a sua obrigação de apresentação do relatório ou não a cumprir 

no prazo de 30 dias após uma notificação escrita nesse sentido, a Agência pode pôr termo à 

convenção (ver o artigo 50.º) ou aplicar qualquer uma das outras medidas previstas no 

capítulo 6. 

 

ARTIGO 21.º — PAGAMENTOS E MODALIDADES DE PAGAMENTO  

 

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

 

- um pagamento de prefinanciamento; 

 

- um pagamento do saldo, com base no pedido de pagamento do saldo (ver o 

artigo 20.º). 

 

21.2 Pagamento de prefinanciamento — Montante — Montante retido para o Fundo 

de Garantia 

 

O objetivo do prefinanciamento é proporcionar aos beneficiários 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 coordenador no prazo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor da 

convenção (ver o artigo 58.º) ou nos 10 dias antes da data de início da ação (ver o artigo 3.º), 

consoante a data que for posterior.  

   

A Agência retém,  do pagamento de prefinanciamento, um montante de [inserir o montante] 

EUR [(inserir o montante por extenso)], correspondente a 5% do montante máximo da 

subvenção (ver o artigo 5.1), que transfere para o «Fundo de Garantia»]. 

 

21.3 Pagamentos intermédios — Montante — Cálculo 

 

Não aplicável 

 

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 pelos 

beneficiários 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 respetiva regularidade, nem do caráter autêntico, completo e correto das 

informações. 
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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) 

 
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 coordenador 

juntamente com o montante devido como saldo;  

 

- se o saldo for negativo (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 coordenador 

 

- for negativo, o montante é recuperado do coordenador.  

 

O montante a pagar pode, no entanto, ser deduzido — sem o consentimento do coordenador 

— de qualquer outro montante devido pelo coordenador à Agência,  à Comissão ou a uma 

[outra] agência de execução (a partir do orçamento da UE ou da Euratom), até ao montante 

máximo da subvenção estabelecido no artigo 5.1. 

 

21.5 Notificação dos montantes devidos  

 

A Agência notifica formalmente o coordenador 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. 

 

21.6 Moeda dos pagamentos  

 

A Agência efetua todos os pagamentos em euros.  

 

21.7 Pagamentos ao coordenador — Distribuição aos beneficiários   

 

Os pagamentos são efetuados ao coordenador.  

 

Os pagamentos ao coordenador desvinculam a Agência da sua obrigação de pagamento.  

 

O coordenador deve distribuir os pagamentos pelos beneficiários sem atrasos injustificados. 

 

No entanto, o prefinanciamento apenas pode ser distribuído: 
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(a) Se tiver aderido à convenção o número mínimo de beneficiários previsto no convite à 

apresentação de propostas (ver o artigo 56.º) e 

 

(b) Aos beneficiários que tenham aderido à convenção (ver o artigo 56.º). 

 

21.8 Conta bancária para pagamentos  

 

Todos os pagamentos são efetuados por transferência para a seguinte conta bancária:  

  

Nome do banco: […]   

Nome completo do titular da conta: […]  

Número de conta completo (incluindo os códigos bancários): […]  

[Código IBAN: […]]6 

 

21.9 Custos das transferências de pagamentos  

 

Os custos das transferências de pagamentos são assumidos da seguinte forma:  

 

- a Agência assume o custo das transferências cobrado pelo seu banco; 

 

- o beneficiário assume o custo das transferências cobrado pelo seu banco; 

 

- a parte responsável pela repetição de uma transferência assume todos os custos da 

repetição da transferência. 

 

21.10 Data de pagamento  

 

Os pagamentos da Agência são considerados efetuados na data do seu débito na respetiva 

conta.  

 

21.11 Consequências do incumprimento 

 

21.11.1 Se a Agência não proceder ao pagamento dentro dos prazos (ver supra), os 

beneficiários têm direito a receber juros de mora à taxa aplicada pelo Banco Central 

Europeu (BCE) nas suas operações principais de refinanciamento em euros («taxa de 

referência»), acrescida de três pontos e meio. A taxa de referência é a taxa em vigor no 

primeiro dia do mês em que termina o prazo de pagamento, tal como publicada na série C do 

Jornal Oficial da União Europeia.  

 

Se forem iguais ou inferiores a 200 EUR, os juros de mora são pagos ao coordenador apenas 

mediante pedido, o qual deve ser apresentado no prazo de dois meses a contar da receção do 

pagamento em atraso. 

 

Não são devidos juros de mora se todos os beneficiários forem Estados-Membros da UE 

(incluindo autoridades regionais e locais ou outros organismos de direito público que agem 

por conta de um Estado-Membro para efeitos da presente convenção. 

                                                 
6 Os códigos BIC ou SWIFT aplicam-se aos países em que o IBAN não é aplicável. 
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A suspensão do prazo de pagamento ou dos pagamentos (ver os artigos 47.º e 48.º) não é 

considerada um atraso de pagamento. 

 

Os juros de mora abrangem o período compreendido entre o dia seguinte ao termo do prazo 

para pagamento (ver supra) e a data do pagamento, inclusive.  

 

Os juros de mora não são considerados para efeitos do cálculo do montante final da 

subvenção. 

 

21.11.2 Caso o coordenador 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 ou à participação do coordenador (ver o artigo 50.º). 

 

Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das outras medidas 

descritas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 22.º — CONTROLOS, REVISÕES, AUDITORIAS E INQUÉRITOS — 

ALARGAMENTO DAS VERIFICAÇÕES 

 

22.1 Controlos, revisões e auditorias pela [Agência e pela] Comissão 

 

22.1.1 Direito de proceder a controlos 

 

A Agência ou a Comissão procede — durante a execução da ação ou posteriormente — ao 

controlo da boa execução da ação e do cumprimento das obrigações decorrentes da 

convenção, incluindo a avaliação das prestações concretas e dos relatórios.  

 

Para o efeito, a Agência ou a Comissão pode ser assistida por pessoal ou organismos 

externos. 

 

A Agência ou a Comissão pode também solicitar informações adicionais em conformidade 

com o disposto no artigo 17.º. A Agência ou a Comissão pode solicitar aos beneficiários que 

lhe facultem diretamente essas informações.  

 

As informações fornecidas devem ser precisas, exatas e completas e apresentadas na forma 

solicitada, incluindo em formato eletrónico. 

 

22.1.2 Direito de proceder a revisões  

 

A Agência ou a Comissão pode — durante a execução da ação ou posteriormente — proceder 

a revisões para se assegurar da boa execução da ação (incluindo a avaliação das prestações 

concretas e dos relatórios), do cumprimento das obrigações decorrentes da convenção e da 

continuação da relevância científica ou tecnológica da ação.  

 

As revisões podem ser iniciadas até dois anos após o pagamento do saldo. Estas são 

formalmente notificadas ao coordenador ou ao beneficiário em causa e consideradas iniciadas 

na data da notificação formal. 
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Se a revisão for efetuada em relação a um terceiro (ver os artigos 10.º a 16.º), o beneficiário 

em causa deve informar o terceiro.  

 

A Agência ou a Comissão pode proceder a revisões diretamente (recorrendo ao seu próprio 

pessoal) ou indiretamente (através de pessoal ou organismos externos designados para o 

efeito). Informa o coordenador ou o beneficiário em causa da identidade do pessoal ou 

organismos externos. Estes têm o direito de se opor a essa nomeação por motivos de 

confidencialidade comercial.  

 

O coordenador ou beneficiário em causa deve fornecer — dentro do prazo fixado — todas as 

informações e dados para além das prestações concretas e relatórios já apresentados 

(incluindo informações sobre a utilização dos recursos). A Agência ou a Comissão pode 

solicitar aos beneficiários que lhe facultem diretamente essas informações.  

 

O coordenador ou o beneficiário em causa pode ser convidado a participar em reuniões, 

incluindo com peritos externos.  

 

No que diz respeito às revisões no local, os beneficiários devem permitir o acesso aos seus 

locais e instalações, incluindo a pessoas ou organismos externos, e assegurar que as 

informações solicitadas estejam prontamente disponíveis. 

 

As informações fornecidas devem ser precisas, exatas e completas e apresentadas na forma 

solicitada, incluindo em formato eletrónico. 

 

Com base nas verificações efetuadas durante a revisão, é elaborado um «relatório de 

revisão».  

 

A Agência ou a Comissão envia formalmente o relatório de revisão ao coordenador ou ao 

beneficiário em causa, o qual dispõe de 30 dias para a apresentação formal de observações 

(«procedimento contraditório de revisão»).  

 

As revisões (incluindo os relatórios de revisão) são redigidas na língua da convenção.  

 

22.1.3  Direito de proceder a auditorias 

 

A Agência ou a Comissão pode — durante a execução da ação ou posteriormente — proceder 

a auditorias relativas à boa execução da ação e ao cumprimento das obrigações decorrentes da 

convenção.  

 

As auditorias podem ser iniciadas até dois anos após o pagamento do saldo. Estas são 

formalmente notificadas ao coordenador ou ao beneficiário em causa e consideradas iniciadas 

na data da notificação formal. 

 

Se a auditoria for efetuada em relação a um terceiro (ver os artigos 10.º a 16.º), o beneficiário 

em causa deve informar o terceiro.  

 

A Agência ou a Comissão pode proceder a auditorias diretamente (recorrendo ao seu próprio 

pessoal) ou indiretamente (através de pessoal ou organismos externos designados para o 

efeito). Informa o coordenador ou o beneficiário em causa da identidade do pessoal ou 
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organismos externos. Estes têm o direito de se opor a essa nomeação por motivos de 

confidencialidade comercial.  

 

O coordenador ou o beneficiário em causa deve fornecer — dentro do prazo fixado — todas 

as informações a fim de verificar a sua conformidade com a convenção. A Agência ou a 

Comissão pode solicitar aos beneficiários que lhe facultem diretamente essas informações.  

 

No que diz respeito às auditorias no local, os beneficiários devem permitir o acesso aos seus 

locais e instalações, incluindo a pessoas ou organismos externos, e assegurar que as 

informações solicitadas estejam prontamente disponíveis. 

 

As informações fornecidas devem ser precisas, exatas e completas e apresentadas na forma 

solicitada, incluindo em formato eletrónico. 

 

Com base nas verificações efetuadas durante a auditoria, é elaborado um «projeto de 

relatório de auditoria».  

 

A Agência ou a Comissão envia formalmente o projeto de relatório de auditoria ao 

coordenador ou ao beneficiário, o qual dispõe de 30 dias para a apresentação formal de 

observações («procedimento contraditório de auditoria»). Este período pode ser 

prorrogado pela Agência ou pela Comissão em casos justificados. 

 

O «relatório final de auditoria» terá em consideração as observações do coordenador ou do 

beneficiário em causa. O relatório é-lhe formalmente notificado.  

 

As auditorias (incluindo os relatórios de auditoria) são redigidas na língua da convenção.  

 

A Agência ou a Comissão pode igualmente aceder aos registos legais dos beneficiários para 

fins da avaliação periódica do montante fixo. 

 

22.2 Inquéritos pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)  

 

Ao abrigo do Regulamento (UE/Euratom) n.º 883/20137 e do Regulamento (Euratom/CE) 

n.º 2185/968 (e em conformidade com as respetivas disposições e procedimentos), o 

Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode — a qualquer momento durante a 

execução da ação ou posteriormente — efetuar inquéritos, incluindo inspeções e verificações 

no local, com vista a determinar se se verificou fraude, corrupção ou outra atividade ilegal 

que afete os interesses financeiros da UE.  

 

22.3 Controlos e auditorias realizados pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE)  

 

                                                 
7  Regulamento (UE, Euratom) n.° 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de setembro de 

2013, relativo aos inquéritos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.° 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (Euratom) 

n.° 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 
8  Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/1996 do Conselho, de 11 de novembro de 1996, relativo às inspeções e 

verificações no local efetuadas pela Comissão para proteger os interesses financeiros das Comunidades 
Europeias contra a fraude e outras irregularidades (JO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 
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Nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e 

do artigo 161.º do Regulamento n.º 966/2012 (Regulamento Financeiro)9, o Tribunal de 

Contas Europeu (TCE) pode — a qualquer momento durante a execução do contrato ou 

posteriormente — proceder a auditorias. 

 

O TCE tem direito de acesso para fins da realização de controlos e auditorias. 

 

22.4 Controlos, revisões, auditorias e inquéritos para organizações internacionais  

 

Não aplicável 

 

22.5  Consequências das verificações decorrentes de controlos, revisões, auditorias e 

inquéritos — Alargamento das verificações 

 

22.5.1  Verificações relativas à presente convenção de subvenção 

 

As verificações decorrentes de controlos, revisões, auditorias ou inquéritos realizados no 

contexto da presente subvenção podem resultar na rejeição de custos não elegíveis (ver o 

artigo 42.º), na redução da subvenção (ver o artigo 43.º), na recuperação de montantes pagos 

indevidamente (ver o artigo 44.º) ou na aplicação de qualquer uma das outras medidas 

descritas no capítulo 6.   

 

A rejeição de custos ou a redução da subvenção após o pagamento do saldo implica uma 

revisão do montante final da subvenção (ver o artigo 5.4). 

 

As verificações decorrentes de controlos, revisões, auditorias ou inquéritos podem dar origem 

a um pedido de alteração do anexo 1 (ver o artigo 55.º).  

 

Os controlos, revisões, auditorias ou inquéritos que revelem a ocorrência, de forma 

sistemática ou recorrente, de erros, irregularidades, fraudes ou violação de obrigações podem 

igualmente ter consequências noutras subvenções da UE ou da Euratom concedidas em 

condições similares («alargamento a outras subvenções das verificações no âmbito desta 

subvenção»). 

 

Além disso, as verificações decorrentes de um inquérito do OLAF podem conduzir à 

instauração de uma ação penal ao abrigo do direito nacional. 

 

22.5.2  Verificações no âmbito de outras subvenções  

 

A Agência ou a Comissão pode alargar as verificações efetuadas no âmbito de outras 

subvenções à presente subvenção («alargamento à presente subvenção das verificações no 

âmbito de outras subvenções»), se: 

 

(a) For constatado que o beneficiário em causa, no âmbito de outras subvenções da UE ou 

da Euratom que lhe foram atribuídas em condições similares, cometeu, de forma 

                                                 
9  Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, 
Euratom) n.° 1605/2002 («Regulamento Financeiro n.º 966/2012») (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 
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sistemática ou recorrente, erros, irregularidades, fraudes ou violação de obrigações 

que tenham um impacto importante na presente subvenção e 

 

(b) Essas verificações forem formalmente notificadas ao beneficiário em causa — 

juntamente com a lista das subvenções afetadas por essas verificações — o mais 

tardar dois anos após o pagamento do saldo da presente subvenção.  

 

O alargamento das verificações pode resultar na rejeição de custos (ver o artigo 42.º), na 

redução da subvenção (ver o artigo 43.º), na recuperação de montantes pagos indevidamente 

(ver o artigo 44.º), na suspensão de pagamentos (ver o artigo 48.º), na suspensão da execução 

da ação (ver o artigo 49.º) ou na cessação da convenção (ver o artigo 50.º). 

 

22.5.3  Procedimento  

 

A Agência ou a Comissão notifica formalmente o beneficiário em causa dos erros sistémicos 

ou recorrentes e da sua intenção de proceder ao alargamento das verificações efetuadas 

durante a auditoria, juntamente com a lista das subvenções afetadas.  

 

22.5.3.1 Se as verificações disserem respeito à elegibilidade dos custos: a notificação formal 

inclui: 

 

(a) Um convite à apresentação de observações sobre a lista das subvenções afetadas pelas 

verificações; 

 

(b) O pedido de apresentação da versão revista das demonstrações financeiras 

relativamente a todas as subvenções afetadas;  

 

(c) A taxa de correção para extrapolação estabelecida pela Agência ou a Comissão 

com base nos erros sistémicos ou recorrentes, para fins de cálculo dos montantes a 

rejeitar se o beneficiário em causa:  

 

(i)  considerar que a apresentação da versão revista das demonstrações financeiras 

não é possível ou praticável ou 

 

(ii) não apresentar a versão revista das demonstrações financeiras.  

 

O beneficiário em causa dispõe de um prazo de 90 dias a contar da receção da notificação 

para apresentar as suas observações, a versão revista das demonstrações financeiras ou uma 

proposta de método de correção alternativo devidamente fundamentada. Este período pode 

ser prorrogado pela Agência ou pela Comissão em casos justificados. 

 

A Agência ou a Comissão pode então iniciar um procedimento de rejeição em conformidade 

com o disposto no artigo 42.º, com base: 

 

- na versão revista das demonstrações financeiras, se aprovada;  

 

- no método de correção alternativo proposto, se aceite  

 

ou 
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- na taxa de correção inicialmente notificada para extrapolação, caso não receba 

observações nem a versão revista das demonstrações financeiras, não aceite as 

observações ou o método de correção alternativo proposto ou não aprove a versão 

revista das demonstrações financeiras. 

 

22.5.3.2 Se as verificações disserem respeito a erros substanciais, irregularidades, 

fraudes ou violação grave das obrigações: a notificação formal deve incluir: 

 

(a) Um convite à apresentação de observações sobre a lista das subvenções afetadas pelas 

verificações e 

 

(b) A taxa fixa que a Agência ou a Comissão tenciona aplicar de acordo com o princípio 

da proporcionalidade. 

 

O beneficiário em causa dispõe de um prazo de 90 dias a contar da receção da notificação 

para apresentar as suas observações ou propor uma taxa fixa alternativa devidamente 

fundamentada.  

 

A Agência ou a Comissão pode então iniciar um procedimento de redução em conformidade 

com o disposto no artigo 43.º, com base: 

 

- na taxa fixa alternativa proposta, se aceite 

 

ou 

 

- na taxa fixa inicialmente notificada, caso não receba observações ou não aceite as 

observações ou a taxa fixa alternativa proposta. 

 

22.6 Consequências do incumprimento  

 

Caso um beneficiário não cumpra qualquer uma das suas obrigações ao abrigo do presente 

artigo, os custos insuficientemente justificados são 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 23.º — AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA AÇÃO 

 

23.1 Direito de avaliação do impacto da ação 

 

A Agência ou a Comissão pode proceder a avaliações intercalares e finais do impacto da 

ação, aferido em função do objetivo do programa da UE.  

 

As avaliações podem ter início durante a execução da ação e até três anos após o pagamento 

do saldo. A avaliação é considerada iniciada na data da notificação formal ao coordenador ou 

aos beneficiários. 
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A Agência ou a Comissão pode proceder a estas avaliações diretamente (recorrendo ao seu 

próprio pessoal) ou indiretamente (recorrendo a pessoas ou organismos externos designados 

para o efeito). 

 

O coordenador ou os beneficiários devem fornecer todas as informações relevantes para a 

avaliação do impacto da ação, incluindo informações em formato eletrónico. 

 

23.2 Consequências do incumprimento 

 

Se um beneficiário não cumpre uma das suas obrigações nos termos do presente artigo, a 

Agência pode aplicar qualquer uma das medidas previstas no capítulo 6.  

 

 

SECÇÃO 3 — DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM OS 

CONHECIMENTOS PREEXISTENTES E OS RESULTADOS 

 

SUBSECÇÃO 1 — DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 23.º-A — GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

Não aplicável 

 

SUBSECÇÃO 2 — DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM 

CONHECIMENTOS PREEXISTENTES  

 

ARTIGO 24.º — ACORDO SOBRE CONHECIMENTOS PREEXISTENTES 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 25.º — DIREITOS DE ACESSO A CONHECIMENTOS PREEXISTENTES  

 

Não aplicável 

 

SUBSECÇÃO 3 — DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM OS 

RESULTADOS 

 

ARTIGO 26.º — PROPRIEDADE DOS RESULTADOS  

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 27.º — PROTEÇÃO DOS RESULTADOS — VISIBILIDADE DO 

FINANCIAMENTO DA UE 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 28.º — EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Não aplicável 
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ARTIGO 29.º — DIFUSÃO DOS RESULTADOS — ACESSO ABERTO — 

VISIBILIDADE DO FINANCIAMENTO DA UE 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 30.º — TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS E CONCESSÃO DE 

LICENÇAS 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 31.º — DIREITOS DE ACESSO AOS RESULTADOS 

 

Não aplicável 

 

 

SECÇÃO 4 —  OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

ARTIGO 32.º — RECRUTAMENTO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 

INVESTIGADORES 

Não aplicável 

 

ARTIGO 33.º — IGUALDADE DE GÉNERO 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 34.º — ÉTICA E INTEGRIDADE NA INVESTIGAÇÃO 

 

34.1 Obrigação de respeito dos princípios éticos e de integridade na investigação 

 

Os beneficiários devem executar a ação respeitando: 

 

(a) Os princípios éticos (incluindo os mais elevados padrões de integridade na 

investigação)  

 

e  

 

(b)  O direito internacional, o direito da UE e o direito nacional aplicáveis.  

 

Não será concedido financiamento a atividades realizadas fora da UE caso estejam proibidas 

em todos os Estados-Membros nem a atividades que impliquem a destruição de embriões 

humanos (por exemplo, para a obtenção de células estaminais).   

 

Os beneficiários devem assegurar que as atividades no âmbito da ação incidem 

exclusivamente em aplicações civis. 

 

Os beneficiários devem assegurar que as atividades no âmbito da ação: 

 

(a) Não se destinam a clonagem humana para fins de reprodução; 
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(b) Não se destinam a induzir alterações do património genético dos seres humanos que 

possam tornar essas alterações hereditárias (com exceção da investigação relacionada 

com o tratamento do cancro das gónadas, que pode ser financiada) ou 

 

(c) Não se destinam a criar embriões humanos exclusivamente para fins de investigação 

ou para fins de aquisição de células estaminais, nomeadamente por transferência de 

núcleos de células somáticas. 

 

Além disso, os beneficiários devem respeitar o princípio fundamental de integridade na 

investigação — conforme estabelecido, nomeadamente, no Código de Conduta Europeu para 

a Integridade da Investigação10. 
 

Tal implica o respeito dos seguintes princípios fundamentais: 

 

- fiabilidade no que diz respeito à garantia da qualidade da investigação refletida na 

conceção, metodologia, análise e utilização dos recursos; 

 

- honestidade no que diz respeito ao desenvolvimento, execução, revisão, comunicação 

de informações e divulgação da investigação de uma forma transparente, justa e 

imparcial; 

 

- respeito pelos colegas, pelos participantes na investigação, pela sociedade, pelos 

ecossistemas, pelo património cultural e pelo ambiente; 

 

- responsabilização pela investigação, desde a fase de conceito até à sua publicação, 

pela sua gestão e organização, pela formação, supervisão e mentoria e pelos seus 

impactos mais vastos 

 

e significa que os beneficiários devem garantir que as pessoas que executam tarefas de 

investigação observem as boas práticas de investigação e se abstenham de práticas que 

constituam uma violação à integridade na investigação conforme descrito no referido Código.  

 

Tal em nada altera as outras obrigações ao abrigo da presente convenção nem as obrigações 

ao abrigo do direito internacional, nacional ou da UE, as quais continuam a ser aplicáveis.  

 

 

34.2 Atividades que colocam questões éticas 

 

As atividades que colocam questões éticas devem cumprir os «requisitos éticos» 

estabelecidos como prestações concretas no anexo 1.  

 

Antes do início de uma atividade que coloque uma questão ética, cada beneficiário deve ter 

obtido: 

 

(a) Um eventual parecer do Comité de Ética exigido ao abrigo do direito nacional e 

                                                 
10  Código de Conduta Europeu para a Integridade da Investigação da ALLEA (All European Academies) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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(b) Uma eventual notificação ou autorização para atividades que colocam questões éticas 

exigida ao abrigo do direito nacional e/ou europeu 

 

necessários para a execução das tarefas no âmbito da ação em causa.  

 

Os documentos devem ser conservados num ficheiro e, mediante pedido, apresentados pelo 

coordenador à Agência (ver o artigo 52.º). Se não estiverem redigidos em inglês, devem ser 

enviados juntamente com um resumo em inglês, que demonstre a cobertura das tarefas no 

âmbito da ação em causa e que inclua as conclusões do comité ou autoridade competente (se 

disponíveis).  

 

34.3 Atividades que envolvem a utilização de embriões humanos ou de células 

estaminais embrionárias humanas  

 

As atividades que envolvem investigação sobre embriões humanos ou células estaminais 

embrionárias humanas apenas podem ser realizadas, para além do estabelecido no artigo 34.1, 

se: 

 

- estiverem previstas no anexo 1 ou  

 

- o coordenador tiver obtido aprovação explícita (por escrito) da Agência (ver o 

artigo 52.º).  

 

34.4 Consequências do incumprimento  

 

Caso um 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 

ou à participação do beneficiário (ver o artigo 50.º).  

 

Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das outras medidas 

descritas no capítulo 6.  

 

ARTIGO 35.° — CONFLITO DE INTERESSES  

 

35.1 Obrigação de evitar conflitos de interesses 

 

Os beneficiários devem 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 

qualquer outra comunidade de interesses («conflito de interesses»). 

 

Devem 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 pode verificar se as medidas tomadas são adequadas e exigir que sejam adotadas 

medidas adicionais dentro de um determinado prazo. 
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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 

ou à participação do beneficiário (ver o artigo 50.º). 

 

Em caso de incumprimento, pode também ser aplicada qualquer uma das outras medidas 

descritas no capítulo 6. 

 

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.  

 

A Agência também pode comunicar informações confidenciais ao seu pessoal e a outras 

instituições e órgãos da UE. 

 

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 

 

(e) A comunicação das informações for exigida pelo direito da UE ou pelo direito 

nacional.  

 

36.2 Consequências do incumprimento 

 

Se um 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 
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Não aplicável 

 
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 e da Comissão — 

Direito da Agência e da Comissão de utilização de materiais, documentos ou 

informações 

 

Os beneficiários devem promover a ação e os seus resultados.  

 

Qualquer atividade de comunicação relacionada com a ação deve: 

 

(a) Incluir o emblema da UE e   

 

(b) Conter a seguinte menção: 

 
«Este projeto beneficiou de financiamento do Programa-Quadro de Investigação 
e Inovação Horizonte 2020 ao abrigo da convenção de subvenção n.º [número]». 

 

Qualquer atividade de comunicação relacionada com a ação deve indicar que reflete 

exclusivamente o ponto de vista do autor e que a Agência e a Comissão não são responsáveis 

pela utilização que possa ser feita dessas informações. 

 

A Agência e a Comissão podem utilizar, nas suas próprias 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 recebidos de qualquer beneficiário (incluindo em formato 

eletrónico). 

 

O direito de utilização de materiais, documentos e informações de um beneficiário inclui:  

 

(a) A utilização para os seus próprios fins (em especial, disponibilizando-os a pessoas 

que trabalham para a Agência, a Comissão 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 
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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 nas alíneas b), c), d) e f), se 

necessário para as atividades de comunicação e publicidade da Agência ou da 

Comissão. 

 

38.2 Consequências do incumprimento 

 

Se um 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  

 

39.1 Tratamento de dados pessoais pela Agência e pela Comissão  

 

Todos os dados pessoais no âmbito da convenção serão tratados pela Agência ou pela 

Comissão ao abrigo do Regulamento n.º 45/200111 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 são 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 eventuais 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 publicada(s) nos sítios 

Web da Agência e da Comissão. 

 

                                                 
11  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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Têm também o direito de recorrer, a qualquer momento, à Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados (AEPD).  

 

39.2 Tratamento de dados pessoais pelos beneficiários  

 

Os beneficiários devem proceder ao tratamento de dados pessoais ao abrigo da convenção em 

conformidade com o direito da UE e o direito nacional aplicável em matéria de proteção de 

dados (incluindo autorizações ou requisitos de notificação). 

 

39.3 Consequências do incumprimento 

 

Se um beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações nos termos do artigo 39.2, 

a Agência pode aplicar qualquer uma das medidas previstas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 40.º — CESSÃO DE CRÉDITOS CONTRA A AGÊNCIA   

 

Os beneficiários não podem ceder nenhum dos seus créditos contra a Agência a terceiros, 

exceto quando autorizado pela própria Agência com base num pedido fundamentado, por 

escrito, do coordenador (por conta do beneficiário em causa).  

 

Caso a Agência não tenha aceite a cessão, ou os respetivos termos não tenham sido 

respeitados, a cessão não tem efeito. 

 

Uma tal cessão não pode, em caso algum, dispensar os beneficiários das suas obrigações 

perante a Agência.  

 

 

CAPÍTULO 5 — DIVISÃO DAS MISSÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

BENEFICIÁRIOS — RELAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS 

COMPLEMENTARES — RELAÇÃO COM OS PARCEIROS DE UMA 

AÇÃO CONJUNTA 

 

ARTIGO 41.º — DIVISÃO DAS MISSÕES E RESPONSABILIDADES DOS 
BENEFICIÁRIOS — RELAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS 

COMPLEMENTARES — RELAÇÃO COM OS PARCEIROS DE 

UMA AÇÃO CONJUNTA 

 

41.1 Missões e responsabilidades perante a Agência     

 

Os beneficiários têm plena responsabilidade pela execução da ação e pelo cumprimento do 

disposto na convenção.  

 

Os beneficiários são solidariamente responsáveis pela execução técnica da ação conforme 

descrito no anexo 1. Caso um beneficiário não execute a sua parte da ação, os outros 

beneficiários passam a ser responsáveis pela execução dessa parte (sem direito a qualquer 

financiamento adicional da UE para o efeito), a menos que a Agência os liberte 

expressamente dessa obrigação.  

 

A responsabilidade financeira de cada beneficiário é regida pelo artigo 44.º.  
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41.2 Divisão interna das missões e responsabilidades  

 

As missões e responsabilidades internas dos beneficiários estão repartidas do seguinte modo:  

 

(a) Cada beneficiário deve: 

 

(i) manter atualizadas as informações armazenadas no Registo de Beneficiários do 

Portal dos Participantes (através do sistema de intercâmbio eletrónico de dados) 

(ver o artigo 17.º); 

 

(ii) informar imediatamente o coordenador de quaisquer acontecimentos ou 

circunstâncias suscetíveis de afetar significativamente — ou de atrasar — a 

execução da ação (ver o artigo 17.º); 

 

(iii) apresentar ao coordenador em tempo útil:  

 

- os dados necessários para a elaboração do relatório técnico (ver o artigo 20.º); 

 

- os pareceres dos comités de ética e as notificações ou autorizações para a 

realização de atividades que colocam questões éticas (ver o artigo 34.º); 

 

- qualquer outra informação ou documento solicitado pela Agência ou pela 

Comissão ao abrigo da convenção, a menos que esta estabeleça que o 

beneficiário deve apresentar as informações diretamente à Agência ou à 

Comissão. 

 

(b) O coordenador deve: 

 

(i) verificar se a ação é executada corretamente (ver o artigo 7.º); 

 

(ii) atuar como intermediário em todas as comunicações entre os beneficiários e a 

Agência (nomeadamente, facultando à Agência as informações referidas no 

artigo 17.º), a menos que a convenção disponha em contrário;  

 

(iii) solicitar e analisar quaisquer documentos ou informações exigidos pela Agência e 

verificar a sua exaustividade e correção antes de os enviar à Agência;  

 

(iv) apresentar as prestações concretas e o relatório à Agência (ver os artigos 19.º e 

20.º);  

 

(v) assegurar que todos os pagamentos devidos aos outros beneficiários sejam 

efetuados sem atrasos injustificados (ver o artigo 21.º);  

 

(vi) informar a Agência dos montantes pagos a cada beneficiário, quando exigido no 

âmbito da convenção (ver os artigos 44.º e 50.º) ou solicitados pela Agência. 

 

O coordenador não pode delegar nem subcontratar as tarefas supramencionadas em 

qualquer outro beneficiário ou terceiro. 
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[OPÇÃO a utilizar quando o coordenador é um estabelecimento de ensino secundário 

ou superior ou um organismo público e existe uma «autorização para administrar» 

concedida a um terceiro criado ou controlado pelo coordenador ou a este afiliado: A 

título de exceção, o coordenador delega as tarefas indicadas no ponto 2, alínea b), 

subalíneas v) e vi) supra, em [inserir o nome do terceiro com autorização para 

administrar]. O coordenador mantém responsabilidade exclusiva pela contribuição 
financeira da UE e pelo cumprimento das obrigações ao abrigo da convenção.] 

 

41.3 Modalidades internas entre os beneficiários — Acordo de consórcio 

 
[OPÇÃO 1 a utilizar, a não ser que o programa de trabalho especifique que não há 

necessidade de estabelecer um acordo de consórcio: Os beneficiários devem estabelecer 

modalidades internas relativas ao seu funcionamento e coordenação a fim de garantir a boa 
execução da ação. Estas modalidades internas devem ser consignadas num «acordo de 

consórcio», por escrito, celebrado entre os beneficiários, que pode abranger:  

 

- a organização interna do consórcio; 

 

- a gestão do acesso ao sistema de intercâmbio eletrónico de dados; 

 

- a distribuição do financiamento da UE; 

 

- a resolução de litígios internos;  

 

- as disposições em matéria de responsabilidade, indemnização e confidencialidade 

estabelecidas entre beneficiários. 

 

O acordo de consórcio não deve conter disposições incompatíveis com a convenção.  

 
[OPÇÃO 2: não aplicável] 

 

41.4 Relação com os beneficiários complementares — Acordo de colaboração  

 

Não aplicável 

 

41.5 Relação com os parceiros de uma ação conjunta — Acordo de coordenação 

 

Não aplicável 

 

 

CAPÍTULO 6 —  REJEIÇÃO DE CUSTOS — REDUÇÃO DA SUBVENÇÃO — 

RECUPERAÇÃO — SANÇÕES — DANOS — SUSPENSÃO — 

CESSAÇÃO — FORÇA MAIOR  

 

SECÇÃO 1 —  REJEIÇÃO DE CUSTOS — REDUÇÃO DA SUBVENÇÃO — 

RECUPERAÇÃO — SANÇÕES 

 

ARTIGO 42.º — REJEIÇÃO DE CUSTOS NÃO ELEGÍVEIS   
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42.1 Condições  

 

A Agência — quando do pagamento do saldo ou posteriormente — rejeita todos os custos 

que não sejam elegíveis (i.e., se a ação descrita no anexo 1 não tiver sido corretamente 

executada; ver o artigo 6.º), nomeadamente na sequência de controlos, revisões, auditorias ou 

inquéritos (ver o artigo 22.º). 

 

A rejeição pode também processar-se com base no alargamento à presente subvenção das 

verificações no âmbito de outras subvenções (ver o artigo 22.5.2).  

 

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 rejeição dos custos não resultar numa recuperação (ver o artigo 44.º), a Agência notifica 

formalmente o coordenador ou o beneficiário em causa 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 coordenador ou beneficiário em causa pode — no prazo de 30 dias a 

contar da receção da notificação — notificar formalmente a Agência do seu desacordo e das 

respetivas razões.  

 

Caso a rejeição de custos conduza a uma recuperação, a Agência segue o procedimento 

contraditório com carta de pré-informação estabelecido no artigo 44.º. 

 

42.3 Efeitos 

 

Se a Agência rejeitar os custos quando do pagamento do saldo, procede à dedução do 

montante rejeitado dos custos totais elegíveis declarados, relativamente à ação, na 

demonstração financeira (ver o artigo 20.4). Procede então ao cálculo do pagamento do saldo 

conforme estabelecido no artigo 21.4. 

 

Se a Agência rejeitar custos após o pagamento do saldo, procede à dedução do montante 

rejeitado dos custos totais elegíveis declarados pelo beneficiário na demonstração financeira. 

Procede então ao cálculo do montante final revisto da subvenção conforme estabelecido no 

artigo 5.4.  

 

ARTIGO 43.º — REDUÇÃO DA SUBVENÇÃO 

 

43.1 Condições 

 

A Agência pode — quando do pagamento do saldo ou posteriormente — reduzir o 

montante máximo da subvenção (ver o artigo 5.1) se: 

 

(a) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido: 

 

(i) erros substanciais, irregularidades, fraudes ou 
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(ii) uma grave violação das obrigações decorrentes da convenção ou durante o 

procedimento de concessão (incluindo a apresentação de informações falsas, a 

não apresentação das informações solicitadas e a violação de princípios éticos) 

ou 

 

(b) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido —  no âmbito de outras subvenções da UE ou 

da Euratom concedidas em condições similares — de forma sistemática e recorrente, 

erros, irregularidades, fraudes ou violação grave das obrigações que tenham um 

impacto importante na presente subvenção (alargamento à presente subvenção das 

verificações no âmbito de outras subvenções; ver o artigo 22.5.2). 

 

Uma execução incorreta da ação conforme descrito no anexo 1 não resulta numa redução da 

subvenção, mas sim numa rejeição dos custos (ver o artigo 42.º). 

 

43.2 Montante a reduzir — Cálculo — Procedimento 

 

O montante da redução é proporcional à gravidade dos erros, irregularidades, fraudes ou 

violação das obrigações.  

 

Antes de proceder à redução da subvenção, a Agência notifica formalmente, por meio de uma 

«carta de pré-informação», o coordenador ou o beneficiário em causa:  

 

- informando-o da sua intenção de reduzir a subvenção, do montante da redução 

prevista 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 a redução apesar das 

observações recebidas, notifica formalmente a confirmação da redução (se aplicável, 

juntamente com a notificação dos montantes devidos; ver o artigo 21.º). 

 

43.3 Efeitos  

 

Se a Agência reduzir a subvenção quando do pagamento do saldo, procede ao cálculo do 

montante da subvenção reduzida no âmbito da ação e, subsequentemente, determina o 

montante devido a título de pagamento do saldo (ver os artigos 5.3.4. e 21.4.). 

 

Se a Agência reduzir a subvenção após o pagamento do saldo, procede ao cálculo do 

montante final revisto da subvenção para o beneficiário em causa (ver o artigo 5.4). Caso o 

montante final revisto da subvenção para o beneficiário em causa seja inferior à sua quota-

parte no montante final da subvenção, a Agência procede à recuperação da diferença (ver o 

artigo 44.º).  

 

ARTIGO 44.° — RECUPERAÇÃO DE MONTANTES INDEVIDOS  

 

44.1 Montante a recuperar — Cálculo — Procedimento 
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A Agência envia — quando do pagamento do saldo ou posteriormente — um pedido de 

devolução de qualquer montante pago que não seja devido ao abrigo da convenção.  

 

44.1.1 Recuperação após a cessação da participação de um beneficiário 

 

Não aplicável 

 

44.1.2 Recuperação quando do pagamento do saldo 

 

Caso o pagamento do saldo assuma a forma de uma recuperação (ver o artigo 21.4), a 

Agência envia formalmente uma «carta de pré-informação» ao coordenador:  

 

- informando-o da sua intenção de proceder à recuperação do montante devido como 

saldo e dos respetivos motivos;  

 

- especificando que tenciona deduzir o montante a recuperar do montante retido para o 

Fundo de Garantia e  

 

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

receção da notificação.  

 

Caso não sejam apresentadas observações ou caso a Agência mantenha a sua decisão de 

proceder à recuperação apesar das observações recebidas, confirma a recuperação 

(juntamente com a notificação dos montantes devidos; ver o artigo 21.5) e: 

 

- procede ao pagamento da diferença entre o montante a recuperar e o montante retido 

para o Fundo de Garantia, se a diferença for positiva ou 

 

- envia formalmente ao coordenador uma nota de débito correspondente à diferença 

entre o montante a recuperar e o montante retido para o Fundo de Garantia, se a 

diferença for negativa. A referida nota de débito especifica também os termos e a 

data de pagamento.  

 

Se o coordenador não proceder ao reembolso à Agência até à data especificada na nota de 

débito, a Agência ou a Comissão procede à recuperação do montante:  

 

(a) Por «compensação» — sem o consentimento do coordenador — contra quaisquer 

montantes devidos ao coordenador pela Agência, pela Comissão ou por outra agência 

de execução (a partir do orçamento da UE ou da Euratom). 

 

Em circunstâncias excecionais, e a fim de proteger os interesses financeiros da UE, a 

Agência ou a Comissão pode proceder à compensação antes da data de pagamento 

indicada na nota de débito; 

 

(b) Recorrendo ao Fundo de Garantia. A Agência ou a Comissão envia formalmente ao 

coordenador a nota de débito emitida em nome do Fundo de Garantia e recupera o 

montante: 
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(i) não aplicável; 
 

(ii) intentando uma ação judicial (ver o artigo 57.º) ou adotando uma decisão 

que constitui título executivo nos termos do artigo 299.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) e do artigo 79.º, n.º 2, do 

Regulamento n.º 966/2012 (Regulamento Financeiro). 

 

Se o pagamento não for efetuado até à data fixada na nota de débito, o montante a recuperar 

(ver supra) é acrescido de juros de mora, à taxa indicada no artigo 21.11, a partir do dia 

seguinte à data de pagamento fixada na nota de débito, até à data, inclusive, em que a 

Agência ou a Comissão recebe o pagamento do montante integral. 

 

Os pagamentos parciais são imputados primeiramente às despesas, encargos e juros de mora e 

em seguida ao capital. 

 

Os encargos bancários incorridos no processo de recuperação são assumidos pelo 

coordenador, a não ser que seja aplicável a Diretiva 2007/64/CE. 

 

44.1.3 Recuperação de montantes após o pagamento do saldo  

 

Caso o montante final revisto da subvenção (ver o artigo 5.4) seja inferior ao montante final 

da subvenção, o coordenador deve restituir a diferença à Agência. 

 

A Agência envia formalmente uma «carta de pré-informação» ao coordenador: 

 

- informando-o da sua intenção de proceder à recuperação do montante devido e dos 

respetivos motivos e 

 

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

receção da notificação.  

 

Caso não sejam apresentadas observações ou a Agência mantenha a sua decisão de proceder à 

recuperação apesar das observações recebidas, esta confirma o montante a recuperar e 

notifica formalmente o coordenador mediante o envio de uma nota de débito. A referida nota 

de débito especifica também os termos e a data de pagamento.  

 

Se o pagamento não for efetuado até à data indicada na nota de débito, a Agência ou a 

Comissão procede à recuperação do montante:  

 

(a) Por «compensação» — sem o consentimento do coordenador — contra quaisquer 

montantes devidos ao coordenador pela Agência, pela Comissão ou por outra agência 

de execução (a partir do orçamento da UE ou da Euratom). 

 
Em circunstâncias excecionais, e a fim de proteger os interesses financeiros da UE, a 

Agência ou a Comissão pode proceder à compensação antes da data de pagamento 

indicada na nota de débito; 
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(b) Recorrendo ao Fundo de Garantia. A Agência ou a Comissão envia formalmente ao 

coordenador a nota de débito emitida em nome do Fundo de Garantia e recupera o 

montante: 

 

(i) Não aplicável; 

 

(ii) Intentando uma ação judicial (ver o artigo 57.º) ou adotando uma decisão 

que constitui título executivo nos termos do artigo 299.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) e do artigo 79.º, n.º 2, do 

Regulamento n.º 966/2012 (Regulamento Financeiro). 

 

Se o pagamento não for efetuado até à data fixada na nota de débito, o montante a recuperar 

(ver supra) é acrescido de juros de mora, à taxa indicada no artigo 21.11, a partir do dia 

seguinte à data de pagamento fixada na nota de débito, até à data, inclusive, em que a 

Agência ou a Comissão recebe o pagamento do montante integral. 

 

Os pagamentos parciais são imputados primeiramente às despesas, encargos e juros de mora e 

em seguida ao capital. 

 

Os encargos bancários incorridos no processo de recuperação são assumidos pelo 

coordenador, a não ser que seja aplicável a Diretiva 2007/64/CE. 

 

ARTIGO 45.º — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Para além das medidas contratuais, a Agência ou a Comissão pode também adotar sanções 

administrativas ao abrigo dos artigos 106.º e 131.º, n.º 4, do Regulamento n.º 966/2012 

(Regulamento Financeiro) (ou seja, exclusão de futuros contratos públicos, subvenções, 

prémios e contratos de peritos e/ou sanções financeiras). 

   

 

SECÇÃO 2 —  RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 

ARTIGO 46.º — RESPONSABILIDADE POR DANOS  

 

46.1 Responsabilidade da Agência 

 

A Agência não pode ser responsabilizada por danos causados aos beneficiários ou a terceiros 

em consequência da execução da convenção, incluindo em caso de negligência grave. 

 

A Agência não pode ser responsabilizada por danos causados por qualquer dos beneficiários 

ou por terceiros que participem na ação em consequência da execução da convenção. 

 

46.2 Responsabilidade dos beneficiários 

 

Salvo em caso de força maior (ver o artigo 51.º), os beneficiários devem indemnizar a 

Agência por eventuais danos por esta incorridos em resultado da execução da ação ou pelo 

facto de a ação não ter sido executada em plena conformidade com a convenção.  
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SECÇÃO 3 — SUSPENSÃO E CESSAÇÃO 

 

ARTIGO 47.º — SUSPENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO  

 

47.1 Condições 

 

A Agência pode — a 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 for 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 coordenador 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 coordenador 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 tiverem sido apresentados ou tiverem sido apresentados mas 

tiverem também sido rejeitados, a Agência pode igualmente pôr termo à convenção ou à 

participação do beneficiário (ver o artigo 50.3.1, alínea l)). 

 

ARTIGO 48.º — SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS  

 

48.1 Condições  

 

A Agência pode — a qualquer momento — suspender, no todo ou em parte, os pagamentos a 

um ou mais beneficiários se: 

 

(a) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido ou houver suspeitas de que tenha cometido:  

 

(i) erros substanciais, irregularidades, fraudes ou  
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(ii) uma grave violação das obrigações decorrentes da convenção ou durante o 

procedimento de concessão (incluindo a execução incorreta da ação, a 

apresentação de informações falsas, a não apresentação das informações 

exigidas e a violação de princípios éticos) ou 

 

(b) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido —  no âmbito de outras subvenções da UE ou 

da Euratom concedidas em condições similares — de forma sistemática e recorrente, 

erros, irregularidades, fraudes ou violação grave das obrigações que tenham um 

impacto importante na presente subvenção (alargamento à presente subvenção das 

verificações no âmbito de outras subvenções; ver o artigo 22.5.2).  

 

Se os pagamentos forem suspensos em relação a um ou mais beneficiários, a Agência efetua 

pagamento(s) parcial(ais) relativo(s) à(s) parte(s) não suspensas. Se a suspensão disser 

respeito ao pagamento do saldo, — uma vez levantada a suspensão — o pagamento ou a 

recuperação do(s) montante(s) em causa é(são) considerado(s) o pagamento do saldo que 

encerra a ação. 

 

48.2 Procedimento 

 

Antes da suspensão dos pagamentos, a Agência notifica formalmente o coordenador ou o 

beneficiário em causa: 

 

- 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 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 de confirmação.  

 

Caso sejam satisfeitas as condições que permitem retomar os pagamentos, a suspensão é 

levantada. A Agência notifica formalmente o coordenador ou o beneficiário em causa. 

 

Os beneficiários podem suspender a execução da ação (ver o artigo 49.1) ou pôr termo à 

convenção ou à participação do beneficiário em causa (ver o artigo 50.1 e 50.2). 

 

ARTIGO 49.º — SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA AÇÃO  

 

49.1 Suspensão da execução da ação por iniciativa dos beneficiários 

 

49.1.1  Condições  
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Os beneficiários podem suspender a execução da ação ou de qualquer parte desta, caso se 

verifiquem circunstâncias excecionais — especialmente em caso de força maior (ver o 

artigo 51.º) — que tornem a referida execução impossível ou demasiado difícil.  

 

49.1.2  Procedimento 

 

O coordenador deve, de imediato, notificar formalmente a Agência da suspensão (ver o 

artigo 52.º), indicando: 

 

- os respetivos motivos e  

 

- a data previsível de retoma da execução. 

 

A suspensão produz efeitos na data em que a Agência recebe a referida notificação. 

 

Logo que as circunstâncias permitam retomar a execução, o coordenador deve, de imediato, 

notificar formalmente a Agência e solicitar uma alteração da convenção a fim de fixar a data 

em que a ação será retomada, prolongar o período de execução da ação e introduzir outras 

alterações necessárias para a adaptar à nova situação (ver o artigo 55.º) — a menos que tenha 

sido posto termo à convenção de subvenção ou à participação de um beneficiário (ver o 

artigo 50.º). 

 

A suspensão é levantada com efeitos a partir da data de retoma indicada na alteração. Essa 

data pode ser anterior à data em que a alteração entra em vigor.  

 

Os custos incorridos durante o período da suspensão da execução da ação não são elegíveis 

(ver o artigo 6.º).  

 

49.2 Suspensão da execução da ação por iniciativa da Agência 

 

49.2.1  Condições 

 

A Agência pode suspender a execução da ação ou de qualquer parte desta se:  

 

(a) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido ou houver suspeitas de que tenha cometido: 

 

(i) erros substanciais, irregularidades, fraudes ou  

 

(ii) uma grave violação das obrigações decorrentes da convenção ou durante o 

procedimento de concessão (incluindo a execução incorreta da ação, a 

apresentação de informações falsas, a não apresentação das informações 

exigidas e a violação de princípios éticos);  

 

(b) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido —  no âmbito de outras subvenções da UE ou 

da Euratom concedidas em condições similares —de forma sistemática e recorrente, 

erros, irregularidades, fraudes ou violação grave das obrigações que tenham um 
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impacto importante na presente subvenção (alargamento à presente subvenção das 

verificações no âmbito de outras subvenções; ver o artigo 22.5.2); ou  

 

(c) Houver suspeitas de que a ação perdeu a sua relevância científica ou tecnológica. 

 

49.2.2  Procedimento 

 

Antes da suspensão da execução da ação, a Agência notifica formalmente o coordenador ou o 

beneficiário em causa: 

 

- informando-o da sua intenção de proceder à suspensão da execução 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 observações ou decidir aplicar o procedimento apesar das 

observações recebidas, notifica formalmente a confirmação da suspensão. Caso contrário, 

notifica formalmente que o procedimento é abandonado.  

 

A suspensão produz efeitos cinco dias após a receção da notificação da confirmação (ou 

numa data posterior indicada na notificação). 

 

A suspensão é levantada se estiverem preenchidas as condições para retomar a execução da 

ação.  

 

O coordenador ou o beneficiário em causa é formalmente notificado do levantamento da 

suspensão e a convenção de subvenção é alterada a fim de fixar a data em que a ação será 

retomada, prolongar o período de execução da ação e introduzir outras alterações necessárias 

para a adaptar à nova situação (ver o artigo 55.º) — a menos que já tenha sido posto termo à 

convenção (ver o artigo 50.º). 

 

A suspensão é levantada com efeitos a partir da data de retoma indicada na alteração. Essa 

data pode ser anterior à data em que a alteração entra em vigor.  

 

Os custos incorridos durante o período da suspensão não são elegíveis (ver o artigo 6.º).   

 

Os beneficiários não podem exigir uma indemnização decorrente da suspensão pela Agência 

(ver o artigo 46.º). 

 

A suspensão da execução da ação não afeta o direito da Agência de pôr termo à convenção de 

subvenção ou à participação de um beneficiário (ver o artigo 50.º), reduzir a subvenção ou 

recuperar montantes pagos indevidamente (ver os artigos 43.º e 44.º). 

 

ARTIGO 50.º — CESSAÇÃO DA CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO OU DA 

PARTICIPAÇÃO DE UM OU MAIS BENEFICIÁRIOS 

 

50.1 Cessação da convenção de subvenção por iniciativa dos beneficiários  
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50.1.1  Condições e procedimento 

 

Os beneficiários podem pôr termo à convenção de subvenção. 

 

O coordenador deve, de imediato, notificar formalmente a Agência da cessação da convenção 

(ver o artigo 52.º), indicando: 

 

- os respetivos motivos e  

 

- a data em que a cessação produz efeitos. A referida data deve ser posterior à data da 

notificação. 

 

Na ausência de fundamentação, ou caso a Agência considere que as razões apresentadas não 

justificam a cessação, considera-se que se trata de uma «cessação abusiva» da convenção. 

 

A cessação produz efeitos na data indicada na notificação. 

 

50.1.2  Efeitos 

 

O coordenador 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.  

 

Em caso de cessação abusiva, a subvenção é reduzida em 100% (ver o artigo 43.º). 

 

50.2 Cessação da participação de um ou mais beneficiários por iniciativa dos 

beneficiários  

 

50.2.1  Condições e procedimento 

 

O coordenador pode pôr termo à participação de um ou mais beneficiários a pedido do 

beneficiário em causa ou por conta dos outros beneficiários.  

 

O coordenador deve, de imediato, notificar formalmente a cessação à Agência (ver o 

artigo 52.º) e informar o beneficiário em causa. 

 

Caso seja posto termo à participação do coordenador sem o acordo do mesmo, a notificação 

formal deve ser efetuada por outro beneficiário (agindo por conta dos outros beneficiários).  

 

A notificação deve incluir: 

 

- os motivos;  
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- a opinião do beneficiário em causa (ou a prova de que a sua opinião foi solicitada por 

escrito);  

 

- a data em que a cessação produz efeitos. A referida data deve ser posterior à data da 

notificação e 

 

- um pedido de alteração (ver o artigo 55.º), com uma proposta para a reafetação das 

tarefas (ver o anexo 1) e, se necessário, a inclusão de um ou mais novos beneficiários 

(ver o artigo 56.º). Caso a cessação produza efeitos após o termo do período 

estabelecido no artigo 3.º, não deve ser incluído qualquer pedido de alteração, a 

menos que o beneficiário em causa seja o coordenador. Nesse caso, o pedido de 

alteração deve propor um novo coordenador. 

 

Na ausência de informação sobre esta matéria ou caso a Agência considere que as razões 

apresentadas não justificam a cessação, considera-se que se trata de uma «cessação abusiva» 

da participação. 

 

A cessação produz efeitos na data indicada na notificação. 

 

50.2.2  Efeitos 

 

Caso o pedido de alteração seja rejeitado pela Agência (devido ao facto de pôr em causa a 

decisão de concessão da subvenção ou de constituir uma violação do princípio da igualdade 

de tratamento dos requerentes), pode ser posto termo à convenção nos termos estabelecidos 

no artigo 50.3.1, alínea c). 

 

Caso o pedido de alteração seja aceite pela Agência, a convenção é alterada a fim de 

introduzir as modificações necessárias (ver o artigo 55.º). 

 

Uma cessação abusiva pode conduzir a uma redução da subvenção (ver o artigo 43.º) ou à 

cessação da convenção (ver o artigo 50.º). 

 

Após a cessação, as obrigações do beneficiário em causa (em especial as obrigações por força 

dos artigos 20.º, 22.º, 23.º, 36.º, 38.º, 40.º, 42.º, 43.º e 44.º) continuam a ser aplicáveis.  

 

50.3 Cessação da convenção ou da participação de um ou mais beneficiários por 

iniciativa da Agência   

 

50.3.1  Condições 

 

A Agência pode pôr termo à convenção ou à participação de um ou mais beneficiários se:  

 

(a) Um ou mais beneficiários não aderirem à convenção (ver o artigo 56.º); 

 

(b) Uma alteração da sua situação jurídica, financeira, técnica, organizacional ou 

patrimonial [(ou da situação dos seus terceiros associados)] for suscetível de afetar 

ou atrasar substancialmente a execução da ação ou puser em causa a decisão de 

concessão da subvenção; 
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(c) Na sequência da cessação da participação de um ou mais beneficiários (ver supra), as 

alterações que seja necessário introduzir na convenção puserem em causa a decisão de 

concessão da subvenção ou constituírem uma violação do princípio da igualdade de 

tratamento dos requerentes (ver o artigo 55.º);  

 

(d) A execução da ação for impossível por motivo de força maior (ver o artigo 51.º) ou 

tiver sido suspensa pelo coordenador (ver o artigo 49.1) e caso se verifique uma das 

seguintes situações: 

 

(i) a retoma é impossível ou 

 

(ii)  as alterações que seria necessário introduzir na convenção poriam em causa a 

decisão de concessão ou constituiriam uma violação do princípio da igualdade 

de tratamento dos requerentes; 

 

(e) Um beneficiário for objeto de um processo de falência ou de liquidação ou estiver 

sujeito a administração judicial, tiver estabelecido um acordo com credores, tiver 

suspendido as suas atividades empresariais ou se encontrar em qualquer outra situação 

análoga resultante de um processo da mesma natureza previsto na legislação nacional; 

 

(f) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver sido considerado culpado de falta grave em matéria 

profissional comprovada por qualquer meio; 

 

(g) Um beneficiário não cumprir a legislação nacional aplicável em matéria fiscal e de 

segurança social;  

 

(h) A ação tiver perdido relevância científica ou tecnológica; 

 

(i) Não aplicável; 

 

(j) Não aplicável; 

 

(k) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) for culpado de fraude, corrupção, participação numa 

organização criminosa, branqueamento de dinheiro ou qualquer outra atividade ilegal; 

 

(l) Um beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido: 

 

(i) erros substanciais, irregularidades, fraudes ou  

 

(ii) uma grave violação das obrigações decorrentes da convenção ou durante o 

procedimento de concessão (incluindo a execução incorreta da ação, a 

apresentação de informações falsas, a não apresentação das informações 

exigidas e a violação de princípios éticos); 

 

(m) Um beneficiário (ou a pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido —  no âmbito de outras subvenções da UE ou 
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da Euratom concedidas em condições similares — de forma sistemática e recorrente, 

erros, irregularidades, fraudes ou violação grave das obrigações que tenham um 

impacto importante na presente subvenção (alargamento à presente subvenção das 

verificações no âmbito de outras subvenções; ver o artigo 22.5.2); 

 

(n) não aplicável. 

 

50.3.2  Procedimento 

 

Antes de pôr termo à convenção ou à participação de um ou mais beneficiários, a Agência 

notifica formalmente o coordenador ou o beneficiário em causa:  

 

- informando-o da sua intenção de pôr termo à convenção e dos respetivos motivos e 

 

- convidando-o a apresentar, no prazo de 30 dias a contar da receção da notificação, as 

suas observações e — caso seja aplicável a alínea l.ii) supra — a informar a Agência 

das medidas para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes da convenção.   

 

Se a Agência não receber quaisquer observações ou decidir aplicar o procedimento apesar das 

observações recebidas, notifica formalmente o coordenador ou o beneficiário em causa da 

confirmação da cessação e da data em que produz efeitos. Caso contrário, notifica 

formalmente que o procedimento é abandonado.  

 

A cessação produz efeitos: 

 

- para cessações ao abrigo das alíneas b), c), e), g), h) e l.ii) supra: no dia indicado na 

notificação da confirmação (ver supra); 

 

- para cessações ao abrigo das alíneas a), d), f), k), l.i) e m) supra: no dia seguinte ao da 

receção da notificação da confirmação. 

 

50.3.3 Efeitos  

 

(a) Para fins de cessação da convenção:  

 

O coordenador 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 (ver o artigo 53.º).  

 



Convenção de Subvenção n.º: [inserir o número] [inserir o acrónimo][inserir o identificador do convite] 
 

H2020 — Modelo de Convenção de Subvenção: H2020 — MGA SME Ph1 — Multi: v5.0 – 18.10.2017 

53 

 

Os beneficiários não podem exigir uma indemnização decorrente da cessação pela 

Agência (ver o artigo 46.º). 

 

Após a cessação, as obrigações dos beneficiários (em especial as obrigações por força dos 

artigos 20.º, 22.º e 23.º, da secção 3 do capítulo 4, e dos artigos 36.º, 37.º, 38.º, 40.º, 42.º, 

43.º e 44.º) continuam a ser aplicáveis. 

 

(b) Para fins de cessação da participação de um ou mais beneficiários: 

 

O coordenador deve — no prazo de 60 dias a contar da data em que a cessação produz 

efeitos — apresentar um pedido de alteração (ver o artigo 55.º), com uma proposta de 

reafetação das tarefas (ver anexo 1) e, se necessário, a inclusão de um ou mais novos 

beneficiários (ver o artigo 56.º). Caso a cessação seja notificada após o termo do período 

estabelecido no artigo 3.º, não deve ser apresentado qualquer pedido de alteração, a 

menos que o beneficiário em causa seja o coordenador. Nesse caso, o pedido de alteração 

deve propor um novo coordenador.  

 

Caso o pedido de alteração seja rejeitado pela Agência (devido ao facto de pôr em causa a 

decisão de concessão da subvenção ou de constituir uma violação do princípio da 

igualdade de tratamento dos requerentes), pode ser posto termo à convenção nos termos 

estabelecidos no artigo 50.3.1, alínea c). 

 

Caso o pedido de alteração seja aceite pela Agência, a convenção é alterada a fim de 

introduzir as modificações necessárias (ver o artigo 56.º). 

 

Após a cessação, as obrigações do beneficiário em causa (em especial as obrigações por 

força dos artigos 20.º, 22.º, 23.º, 36.º, 38.º, 40.º, 42.º, 43.º e 44.º) continuam a ser 

aplicáveis. 

 

 

SECÇÃO 4 —  FORÇA MAIOR 

 

ARTIGO 51.º — FORÇA MAIOR  

 

Por «força maior» entende-se qualquer situação ou acontecimento que: 

 

- impeça uma das partes de cumprir as suas obrigações no âmbito da convenção,  

 

- constitua uma situação imprevisível e excecional e esteja fora do controlo das partes; 

 

- não resulte de erro ou negligência destas (ou de terceiros envolvidos na execução da 

ação) e 

 

- se revele inevitável apesar de todas as devidas diligências efetuadas.  

 

Não podem ser invocados como motivo de força maior: 
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- as falhas de um serviço, os defeitos dos equipamentos ou do material ou os atrasos na 

sua disponibilização, a menos que resultem diretamente de um caso de força maior 

reconhecido; 
 

- os conflitos laborais, greves ou 
 

- as dificuldades financeiras. 

 

Qualquer situação que constitua um caso de força maior deve ser imediata e formalmente 

notificada à outra parte, indicando a respetiva natureza, duração provável e efeitos 

previsíveis. 

 

As partes devem tomar de imediato todas as medidas necessárias para limitar quaisquer danos 

que resultem de um caso de força maior e envidar os seus melhores esforços para retomar a 

execução da ação logo que possível. 

 

A parte que não pode cumprir as obrigações no âmbito da convenção por motivo de força 

maior não pode ser considerada em situação de incumprimento das mesmas.  

 

 

CAPÍTULO 7 —  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 52.º — COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 

52.1 Forma e meios de comunicação  

 

As comunicações no âmbito da convenção (informações, pedidos, apresentações, 

«notificações formais», etc.) devem: 

 

- ser efetuadas por escrito e  

 

- incluir o número da convenção. 

 

Todas as comunicações devem ser efetuadas através do sistema de intercâmbio eletrónico de 

dados do Portal dos Participantes e utilizando os formulários e modelos nele facultados.  

 

Se — após o pagamento do saldo — a Agência verificar que uma notificação formal não foi 

acedida, é efetuada uma segunda notificação por correio registado com recibo de receção 

(«notificação formal em papel»). Os prazos são calculados a partir da segunda notificação. 

 

As comunicações no sistema de intercâmbio eletrónico de dados devem ser efetuadas por 

pessoas autorizadas de acordo com os Termos e Condições do Portal dos Participantes. Para 

fins de nomeação das pessoas autorizadas, cada beneficiário deve designar — antes da 

assinatura da presente convenção  — um «representante designado da entidade jurídica» 

(LEAR). O papel e as funções do LEAR são estabelecidos na respetiva carta de nomeação 

(ver os Termos e Condições no Portal dos Participantes).   

 

Se o sistema de intercâmbio eletrónico de dados estiver temporariamente indisponível, serão 

dadas instruções nos sítios Web da Agência e da Comissão.   
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52.2 Data da comunicação  

 

As comunicações são consideradas efetuadas quando são enviadas pela parte remetente (ou 

seja, na data e hora em que são enviadas através do sistema de intercâmbio eletrónico de 

dados). 

 

As notificações formais enviadas através do sistema de intercâmbio eletrónico de dados são 

consideradas efetuadas quando são recebidas pela parte recetora (ou seja, na data e hora de 

aceitação pela parte recetora, conforme indicado pelo carimbo eletrónico da hora). Uma 

notificação formal que não tenha sido aceite no prazo de 10 dias após o envio é considerada 

aceite.  

 

As notificações formais em papel enviadas por correio registado com aviso de receção 

(apenas após o pagamento do saldo) são consideradas como tendo sido efetuadas:  

 

- na data de entrega registada pelo serviço postal ou 

 

- no prazo para a sua recolha na estação dos correios. 

 

Se o sistema de intercâmbio eletrónico de dados estiver temporariamente indisponível, a parte 

remetente não pode ser considerada em situação de incumprimento das suas obrigações de 

envio de uma comunicação dentro de um determinado prazo. 

 

52.3 Endereços para comunicação 

 

O sistema de intercâmbio eletrónico de dados deve ser acedido através do seguinte URL: 

 

[inserir o URL] 

 

A Agência notifica formalmente o coordenador e os beneficiários previamente a qualquer 

alteração deste URL. 

 

As notificações formais em papel (apenas após o pagamento do saldo) dirigidas à Agência 

devem ser enviadas para o endereço de correio oficial indicado no sítio Web da Agência. 

 

As notificações formais em papel (apenas após o pagamento do saldo) dirigidas aos 

beneficiários devem ser enviadas para o respetivo endereço oficial indicado no Registo dos 

Beneficiários do Portal dos Participantes.  

 

ARTIGO 53.º — INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

53.1 Precedência dos termos e condições sobre os anexos 

 

As disposições estabelecidas nos termos e condições da convenção prevalecem sobre as dos 

seus anexos. 

 

As disposições do anexo 2 prevalecem sobre as disposições do anexo 1. 
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53.2 Privilégios e imunidades  

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 54.º — CÁLCULO DOS PERÍODOS, DATAS E PRAZOS  

 

Em conformidade com o Regulamento n.º 1182/7112, os períodos expressos em dias, meses 

ou anos são calculados a partir da ocorrência do acontecimento desencadeador.  

 

O dia em que o acontecimento ocorre não é considerado como estando incluído no período. 

 

ARTIGO 55.º — ALTERAÇÕES À CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

55.1 Condições 

 

A convenção pode ser alterada, a menos que a alteração implique mudanças na convenção 

que possam pôr em causa a decisão de concessão da subvenção ou constituir uma violação do 

princípio da igualdade de tratamento dos requerentes.  

 

Qualquer uma das partes pode solicitar alterações. 

 

55.2 Procedimento 

 

A parte que requer a alteração deve apresentar um pedido de alteração assinado através do 

sistema de intercâmbio eletrónico de dados (ver o artigo 52.º). 

 

O coordenador apresenta e recebe pedidos de alteração por conta dos beneficiários (ver o 

anexo 3). 

 

Caso seja solicitada a mudança de coordenador sem o respetivo acordo, o pedido deve ser 

apresentado por outro beneficiário (agindo por conta dos outros beneficiários). 

 

O pedido de alteração deve conter: 

 

- os motivos; 

 

- os documentos comprovativos adequados e 

 

- relativamente a uma mudança de coordenador sem o respetivo acordo: a opinião do 

coordenador (ou prova de que essa opinião foi solicitada por escrito). 

 

A Agência pode solicitar informações adicionais. 

 

Se a parte que recebe o pedido concordar, deve assinar a alteração no sistema de intercâmbio 

eletrónico de dados no prazo de 45 dias a contar da receção da notificação (ou de qualquer 

outra informação adicional que a Agência tenha solicitado). Caso não concorde, deve 

                                                 
12  Regulamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 do Conselho, de 3 de junho de 1971, relativo à determinação das 

regras aplicáveis aos prazos, às datas e aos termos (JO L 124 de 8.6.1971, p. 1). 
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notificar formalmente o seu desacordo dentro do mesmo prazo. O prazo pode ser prorrogado 

quando necessário para a avaliação do pedido. Se a notificação não for apresentada dentro do 

prazo fixado, o pedido é considerado rejeitado.  

 

A alteração entra em vigor na data da assinatura pela parte recetora.  

 

A alteração produz efeitos na data acordada pelas partes ou, na ausência de acordo, na data 

em que a alteração entra em vigor.  

 

ARTIGO 56.º — ADESÃO À CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO 

 

56.1 Adesão dos beneficiários mencionados no preâmbulo 

 

Os outros beneficiários devem aderir à subvenção mediante a assinatura do formulário de 

adesão (ver o anexo 3) no sistema de intercâmbio eletrónico de dados (ver o artigo 52.º) no 

prazo de 30 dias após a sua entrada em vigor (ver o artigo 58.º).  

 

Estes assumem os direitos e obrigações no âmbito da convenção com efeitos a partir da data 

da sua entrada em vigor (ver o artigo 58.º). 

 

Se um beneficiário não aderir à convenção no prazo supramencionado, o coordenador deve 

— no prazo de 30 dias — solicitar uma alteração a fim de introduzir as alterações necessárias 

para garantir a correta execução da ação. Tal não afeta o direito da Agência de pôr termo à 

convenção (ver o artigo 50.º).  

 

56.2 Inclusão de novos beneficiários 

 

Em casos justificados, os beneficiários podem solicitar a inclusão de um novo beneficiário. 

 

Para o efeito, o coordenador deve apresentar um pedido de alteração em conformidade com o 

disposto no artigo 55.º. Deve incluir um formulário de adesão (ver o anexo 3) assinado pelo 

novo beneficiário no sistema de intercâmbio eletrónico de dados (ver o artigo 52.º).  

 

Os novos beneficiários devem assumir os direitos e obrigações no âmbito da convenção com 

efeitos a partir da data da sua adesão indicada no formulário de adesão (ver o anexo 3). 

 

ARTIGO 57.º — DIREITO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

 

57.1 Direito aplicável 

 

A convenção de subvenção é regida pelo direito aplicável da UE, complementado, se 

necessário, pelo direito da Bélgica.  

 

57.2 Resolução de litígios 

 

Em caso de litígio no que diz respeito à interpretação, aplicação ou vigência da convenção 

que não possa ser resolvido de comum acordo, o Tribunal Geral — ou, em caso de recurso, o 

Tribunal de Justiça da União Europeia — tem competência exclusiva. Essas ações devem ser 
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intentadas ao abrigo do artigo 272.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE). 

 
[OPÇÃO adicional para beneficiários não-UE (exceto beneficiários estabelecidos num país 

associado13 com um acordo de associação ao Programa-Quadro Horizonte 2020 que 

estabelece a competência exclusiva do Tribunal de Justiça Europeu): A título de exceção, 

em caso de litígio entre a Agência e [inserir o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s) não-UE], têm 
competência exclusiva os tribunais competentes belgas.] 

 

Se o litígio disser respeito a sanções administrativas, a uma compensação ou a uma decisão 

que constitui título executivo ao abrigo do artigo 299.º do TFUE (ver os artigos 44.º, 45.º e 

46.º), os beneficiários devem intentar uma ação perante o Tribunal Geral — ou, em caso de 

recurso, o Tribunal de Justiça da União Europeia — ao abrigo do artigo 263.º do TFUE. As 

ações contra compensações e decisões que constituem título executivo devem ser intentadas 

contra a Comissão (não contra a Agência). 

 

ARTIGO 58.º — ENTRADA EM VIGOR DA CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

A convenção entra em vigor na data da assinatura pela Agência ou pelo coordenador, 

consoante a que for posterior.  

 

 

 

 

ASSINATURAS 

 

 

Pelo coordenador Pela Agência: 

 

 

[função/nome próprio/apelido] [nome próprio/apelido] 

[assinatura eletrónica] [assinatura eletrónica] 

 

Feito em [língua portuguesa],  Feito em [língua portuguesa],  

em [carimbo eletrónico da hora] em [carimbo eletrónico da hora] 

 

                                                 
13  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 n.º 

1290/2013 (Regras de Participação)») (JO L 347 de 20.12.2013, p. 81): «país associado», um país terceiro 
que é parte num acordo internacional com a União, mencionado no artigo 7.º do Regulamento n.º 1291/2013 
(Programa-Quadro H2020). O artigo 7.º estabelece as condições para a associação de países não-UE ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020. 
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i imprimir em formato A4

Custos totais
Taxa de 

reembolso (%)

Contribuição 

máxima da 

UE
2

Montante 

máximo da 

subvenção
3

Tipos de custos 
4

Consórcio 71 429 70% 50 000 50 000

4 
Ver o artigo 5.º no que diz respeito aos tipos de custos

MODELO DE ANEXO 2 PARA H2020 — SME Ph1 — MULTI

ORÇAMENTO PREVISIONAL DA AÇÃO

Custos elegíveis
1

 estimados (por categoria 

orçamental)
Contribuição da UE

A. Custos do estudo de 

viabilidade (custos diretos e 

indiretos)

Montante fixo

50 000

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

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).

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.   
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ANEXO 3 

 

FORMULÁRIO DE ADESÃO DE BENEFICIÁRIOS 

 

 

[Denominação oficial completa do beneficiário/novo beneficiário/novo coordenador 
(nome abreviado)], estabelecido em [endereço oficial completo], [OPÇÃO para 

beneficiários sujeitos a IVA: número de IVA [inserir o número]], ([«o beneficiário»] [«o 

coordenador»]), representado para efeitos da assinatura do presente formulário de adesão por 

[apelido e nome próprio, função],  

 

aceita deste modo 

 
ser [beneficiário][coordenador] n.º [inserir o n.º do beneficiário]  

 

no âmbito da convenção de subvenção n.º [inserir o número da convenção] («a 

convenção»)  

 

entre [denominação oficial completa do coordenador] e a Agência de Execução para as 

Pequenas e Médias Empresas (EASME) (a «Agência»), em conformidade com os poderes 

delegados pela Comissão Europeia («a Comissão»),   

para a ação intitulada [inserir o título da ação (inserir o acrónimo)].   

 
[OPÇÃO para beneficiários/novos beneficiários: e mandata 

 
o coordenador a apresentar e assinar em seu nome e por sua conta as eventuais alterações à 

convenção, em conformidade com o disposto no artigo 55.º.  

 

Com a assinatura do presente formulário de adesão, o beneficiário aceita a subvenção e 
compromete-se a [OPÇÃO: para novos coordenadores: assumir as obrigações e as funções 

de coordenador e]  executar a subvenção em conformidade com o disposto na convenção, 
com todas as obrigações e condições nesta estabelecidas [OPÇÃO para novos beneficiários: 

a partir de [inserir a data] [data da assinatura do formulário de adesão] [data da entrada 
em vigor da alteração] («data de adesão») [OPÇÃO adicional para a mudança de 

beneficiário devido a uma tomada de controlo parcial:, e com responsabilidade conjunta e 

solidária relativamente a montantes indevidos pagos a [inserir o nome abreviado do 
beneficiário anterior] (i.e. recuperações)] — se a Agência aceitar o pedido de alteração].  

 

 

ASSINATURA 

 

Pelo beneficiário/novo beneficiário/novo coordenador:                                                       

[função/nome próprio/apelido]                             

[assinatura eletrónica]      

 

Feito em [língua portuguesa], em [carimbo eletrónico da hora]   
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iimprimir em formato A4

Custos totais
Taxa de 

reembolso (%)
Contribuição máxima da UE Contribuição da UE solicitada

Tipos de custos
2

Consórcio 71 429 70% 50 000 50 000

Não foram utilizadas contribuições de terceiros (para além da subcontratação ou aquisição de bens, obras ou serviços) nem contribuições em espécie (ver o artigo 8.º).

Foi garantido o respeito do princípio da proposta economicamente mais vantajosa (ver o artigo 10.º e o artigo 13.º).

O consórcio confirma que:

MODELO DE ANEXO 4 PARA H2020 — SME Ph1 — MULTI

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

Custos elegíveis
1

 (por categoria orçamental) Contribuição da UE

A. Custos do estudo de viabilidade (custos diretos e 

indiretos) 

Montante fixo

50 000

As informações prestadas são completas, fiáveis e verdadeiras.

Os custos declarados são elegíveis (ver o artigo 6.º).

A boa execução da ação pode ser atestada porregistos e outros documentos comprovativos que serão apresentados mediante pedido ou no contexto de controlos, revisões, auditorias e inquéritos (ver os artigos 17.º, 18.º e 22.º).

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

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