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Aviso legal  

O presente modelo de convenção de subvenção apresenta todas as disposições que podem ser 

aplicadas a este tipo de convenção de subvenção e é fornecido apenas a título de informação. 

A convenção de subvenção juridicamente vinculativa será a que for assinada pelas partes. 

 

 

 

Instruções sobre a utilização do MGA 

 O texto a cinzento indica que o texto que figura nos demais MGA da UE não é aplicável à 

presente convenção de subvenção. 

 Relativamente às opções [em itálico, entre parêntesis retos]: a opção aplicável deve ser 

escolhida e as opções não escolhidas devem ser suprimidas. 

 Relativamente aos campos a [cinzento entre parêntesis retos]: preencher com os 

dados/informações adequados.  

 

 

Advertência relativa aos termos utilizados  

 

Termos utilizados na presente convenção: Termos equivalentes nos atos legislativos: 

Ação  Programa 

Convenção (de subvenção) Contrato 

Beneficiário Organização proponente 

Subvenção Contribuição financeira da União 

Nota de débito Ordem de recuperação 

Relatório intercalar Relatório periódico 

Garantia de pré-financiamento Segurança  

(Pagamento de) pré-financiamento Adiantamento 

Subcontratante  Subcontratante, incluindo organismo de 

execução 
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CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

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

 

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

 

Como primeiro outorgante, 

 

[denominação oficial completa da autoridade competente (nome abreviado), endereço], 

agindo em nome e por conta de [nome do Estado-Membro] («o Estado-Membro»), 

representado para efeitos da assinatura da presente convenção por [nome, título],  

 

e  

 

Como segundo outorgante, 

 

«o beneficiário»: 

 

[denominação oficial completa (nome abreviado)][forma jurídica],[registo oficial n.º], 

estabelecido em [endereço oficial completo], [OPÇÃO para os beneficiários com IVA: 

número do IVA [inserir número],] representado para efeitos da assinatura da presente 

convenção por [função, nome próprio e apelido] 

 

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1144/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 22 de outubro de 2014, relativo à execução de ações de informação e de promoção dos 

produtos agrícolas no mercado interno e em países terceiros, e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 3/2008 do Conselho
1
, 

Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2015/1829 da Comissão, de 23 de abril de 

2015, que complementa o Regulamento (UE) n.º 1144/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à execução de ações de informação e de promoção dos produtos agrícolas 

no mercado interno e em países terceiros
2
,  

 

Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) 2015/1831 da Comissão, de 7 de outubro 

de 2015, que estabelece regras de execução do Regulamento (UE) n.º 1144/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à execução de ações de informação e de 

promoção dos produtos agrícolas no mercado interno e em países terceiros
3
, 

 

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

condições descritos infra.  

 

                                                 
1 JO L 317 de 4.11.2014, p. 56. 
2 JO L 266 de 13.10.2015, p. 3. 
3 JO L 266 de 13.10.2015, p. 14. 
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Com a assinatura da convenção, o beneficiário aceita a contribuição financeira da União («a 

subvenção») e concorda em aplicar a convenção  sob a sua responsabilidade e em 

conformidade com as disposições da mesma, com todas as obrigações e condições nesta 

estabelecidas.  

 

A convenção é composta por: 

 

Termos e condições 

 

Anexo 1  Descrição da ação — Parte B do pedido de subvenção 

 

Anexo 2  Orçamento previsional da ação  

 

Anexo 3  Não aplicável 

 

Anexo 4 Modelo de demonstrações financeiras 

 

Anexo 5 Modelo de certificado de demonstrações financeiras (CFS) 

 

Anexo 6 Modelo de relatórios técnicos periódicos 

 

Anexo 7 Modelo de relatório técnico final 

 

[Opção prevista no artigo 14.º:  

Anexo 8 Condições relativas ao acompanhamento]  
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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 ao beneficiário 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 42.º)] 

[OPÇÃO 2 se necessário para a ação: [inserir a data]
 4
]

 
(«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 os custos elegíveis estimados e os tipos de custos, discriminados por categoria 

orçamental (ver os artigos 5.º e 6.º). 

 

4.2  Transferências orçamentais  

 

A estimativa da repartição orçamental indicada no anexo 2 pode ser ajustada — sem 

necessidade de alteração (ver o artigo 39.º) — mediante transferências de montantes entre 

categorias orçamentais, caso a ação seja executada conforme descrito no anexo 1.  

 

No entanto, o beneficiário não pode adicionar custos relativos a subcontratos não previstos no 

anexo 1, salvo se os subcontratos adicionais tiverem sido aprovados mediante uma alteração 

ou em conformidade com o disposto no artigo 10.º.  

 

                                                 
4 A data de início da execução da ação deve ser o primeiro dia do mês seguinte à data de entrada em vigor da 

convenção. A data de início da execução da ação não pode ser mais do que seis meses após a data de entrada 

em vigor da convenção se, na descrição da ação contida no anexo 1, tal for previsto e justificado, por 

exemplo em atenção à sazonalidade do produto que é objeto do programa ou à participação em feiras ou 

eventos específicos (artigo 10.º, n.º 4, do Regulamento de Execução (UE) 2015/1831 da Comissão). 
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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 [inserir o montante] EUR [(inserir o montante 

por extenso)]. 

 

5.2 Forma da subvenção, taxas de reembolso e tipos de custos 

 

A subvenção reembolsa  

[OPÇÃO para programas simples no mercado interno: 70 % dos custos elegíveis da ação] 

[OPÇÃO para programas simples em países terceiros: 80 % dos custos elegíveis da ação] 

[OPÇÃO para programas simples em caso de perturbações graves do mercado, perda de 

confiança por parte dos consumidores ou outros problemas específicos: 85 % dos custos 

elegíveis da ação]  

[OPÇÃO para programas simples no mercado interno no caso de um beneficiário estar 

estabelecido em Estados-Membros que recebem assistência financeira: 75 % dos custos 

elegíveis da ação] 

[OPÇÃO para programas simples em países terceiros no caso de um beneficiário estar 

estabelecido em Estados-Membros que recebem assistência financeira: 85 % dos custos 

elegíveis da ação] 

[OPÇÃO para programas simples em caso de perturbações graves do mercado, perda de 

confiança por parte dos consumidores ou outros problemas específicos no caso de um 

beneficiário estar estabelecido em Estados-Membros que recebem assistência financeira: 

90 % dos custos elegíveis da ação]  

(ver o artigo 6.º) («reembolso dos custos elegíveis») (ver o anexo 2). 

 

Os custos elegíveis estimados da ação são de [inserir o montante] EUR [(inserir o montante 

por extenso)]. 

 

Os custos elegíveis (ver o artigo 6.º) devem ser declarados com base nos seguintes tipos 

(«tipos de custos»): 

 

(a) Relativamente aos custos diretos com pessoal, como custos efetivamente incorridos 

(«custos reais»); 

 

(b)  Relativamente aos custos diretos de subcontratação: como custos efetivamente 

incorridos (custos reais);  

 

(c)  Relativamente a outros custos diretos: como custos efetivamente incorridos (custos 

reais); 
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(d)  Relativamente aos custos indiretos com base numa taxa fixa aplicada conforme 

estabelecido no artigo 6.2, ponto D) («custos a taxa fixa»). 

 

Os restantes custos da ação devem ser suportados pelo beneficiário. Não são permitidas 

contribuições financeiras por terceiros para cobrir custos específicos que sejam elegíveis no 

âmbito da ação (exceto se concedidas pelos membros da organização beneficiária). 

 

 

5.3  Montante final da subvenção — Cálculo 

 

O «montante final da subvenção» depende da medida em que a ação é efetivamente 

executada em conformidade com os termos e condições da convenção.  

 

Este montante é calculado pelo Estado-Membro — quando é efetuado o pagamento do saldo 

— de acordo com as seguintes etapas:  

 

Etapa 1 — Aplicação da taxa de reembolso aos custos elegíveis 

 

Etapa 2 — Limite para o montante máximo da subvenção 

 

Etapa 3 — Redução decorrente da regra de ausência de lucro 

 

Etapa 4 — Redução decorrente de erros substanciais, irregularidades ou fraudes ou 

incumprimento grave das obrigações 

 

5.3.1  Etapa 1 — Aplicação da taxa de reembolso aos custos elegíveis 

 

A taxa de reembolso (ver o artigo 5.2) é aplicada aos custos elegíveis (custos reais e custos a 

taxa fixa; ver o artigo 6.º) declarados pelo beneficiário (ver o artigo 15.º) e aprovados pelo 

Estado-Membro (ver o artigo 16.º). 

 

5.3.2  Etapa 2 — Limite para o montante máximo da subvenção 

 

Se o montante obtido após a etapa 1 for superior ao montante máximo da subvenção 

estabelecido no artigo 5.1, o montante é limitado a este último. 

 

5.3.3  Etapa 3 — Redução decorrente da regra de ausência de lucro 

 

A subvenção não deve gerar lucros.  

 

Por «lucro» entende-se um excedente do montante obtido após as etapas 1 e 2, acrescido das 

receitas totais da ação em relação aos custos totais elegíveis da ação.  

 

Por «custos totais elegíveis da ação» entende-se os custos totais elegíveis consolidados 

aprovados pelo Estado-Membro. 
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Por «receitas totais da ação» entende-se as receitas totais consolidadas geradas no período 

de duração da ação (ver o artigo 3.º).  

 

Considera-se como receitas: 

 

(a) Os rendimentos gerados pela ação; 

 

(b) As contribuições financeiras concedidas ao beneficiário pelos seus membros para 

cobrir custos específicos que sejam elegíveis no âmbito da ação. 

 

Não são, no entanto, consideradas receitas: 

  

a) As contribuições financeiras de membros ou terceiros, se forem  utilizadas para cobrir 

custos que não sejam elegíveis (ver o artigo 6.º); 

 

b) As contribuições financeiras de membros ou terceiros sem obrigação de restituição de 

montantes não utilizados no final do período estabelecido no artigo 3.º. 

 

Caso sejam gerados lucros, estes são deduzidos proporcionalmente à taxa final de reembolso 

dos custos reais elegíveis aprovados pelo Estado-Membro (em comparação com o montante 

obtido após as etapas 1 e 2). 

 

 

5.3.4  Etapa 4 — Redução decorrente de erros substanciais, irregularidades ou 

fraudes ou incumprimento grave das obrigações — Montante da subvenção 

reduzida — Cálculo 

 

Se a subvenção for reduzida (ver o artigo 27.º), o Estado-Membro calcula o montante da 

subvenção reduzida deduzindo, do montante máximo da subvenção previsto no artigo 5.1, o 

montante da redução (calculado proporcionalmente à gravidade dos erros, irregularidades ou 

fraudes ou do incumprimento das obrigações, de acordo com o disposto no artigo 27.2). 

 

O montante final da subvenção será o menor dos dois valores seguintes:  

 

- o montante obtido após as etapas 1 a 3, ou  

 

- o montante da subvenção reduzida após a etapa 4.  

 

5.4  Montante final revisto da subvenção — Cálculo 

 

Caso — após o pagamento do saldo (em especial, após os controlos, auditorias ou inquéritos; 

ver o artigo 17.º) — o Estado-Membro rejeite os custos (ver o artigo 26.º) ou reduza a 

subvenção (ver o artigo 27.º), este calcula o «montante final revisto da subvenção» para a 

ação.  

  

Este montante é calculado pelo Estado-Membro com base nas verificações, do seguinte 

modo:  

 



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

 

Modelo de Convenção de Subvenção: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 de janeiro de 2018 

 
 

11 

 

- em caso de rejeição dos custos: aplicando a taxa de reembolso aos custos elegíveis 

revistos aprovados pelo Estado-Membro para a ação; 

 

- em caso de redução da subvenção: deduzindo, do montante máximo da subvenção 

previsto no artigo 5.1, o montante da redução (calculado proporcionalmente à 

gravidade dos erros, irregularidades ou fraudes ou do incumprimento das obrigações, 

de acordo com o disposto no artigo 27.2).  

 

Em caso de rejeição de custos e de redução da subvenção, o montante final revisto da 

subvenção para a ação é o menor dos dois montantes supra.  

 

ARTIGO 6.º — CUSTOS ELEGÍVEIS E NÃO ELEGÍVEIS  

 

6.1 Condições gerais de elegibilidade dos custos  

 

Por «custos elegíveis» entende-se os custos que satisfazem os seguintes critérios:  

 

(a) Relativamente aos custos reais: 

 

(i) terem sido efetivamente incorridos pelo beneficiário;  

 

(ii) terem sido incorridos no período estabelecido no artigo 3.º, com exceção dos 

custos relativos à apresentação do [OPÇÃO para ações com vários períodos 

de apresentação de relatórios e pagamentos intermédios: relatório periódico 

referente ao último período de apresentação de relatórios e do] relatório final 

(ver o artigo 15.º), bem como do estudo dos resultados das ações realizadas 

(ver o artigo 14.º);  

 

(iii) estarem indicados no orçamento previsional que figura no anexo 2; 

 

(iv) terem sido incorridos em ligação com a ação conforme descrito no anexo 1 e 

serem necessários para a sua execução; 

 

(v) serem identificáveis e verificáveis e, em especial, serem registados na 

contabilidade do beneficiário em conformidade com as normas contabilísticas 

aplicáveis no país em que o beneficiário está estabelecido e com as práticas 

habituais de contabilidade de custos do beneficiário;   

 

(vi) respeitarem a legislação nacional aplicável em matéria fiscal, laboral e de 

segurança social e 

 

(vii) serem razoáveis, justificados e conformes ao princípio da boa gestão 

financeira, nomeadamente em termos de economia e eficiência; 

 

(b) Relativamente aos custos a taxa fixa:  

 

(i) serem calculados mediante aplicação da taxa fixa estabelecida no anexo 2 e 
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(ii) os custos (custos reais) aos quais é aplicada a taxa fixa serem conformes às 

condições de elegibilidade estabelecidas no presente artigo. 

 

6.2 Condições específicas de elegibilidade dos custos  

 

Os custos são elegíveis se estiverem em conformidade com as condições gerais (ver supra) e 

as condições específicas estabelecidas infra para cada uma das seguintes categorias 

orçamentais: 

 

A. Custos diretos com pessoal;  

B. Custos diretos de subcontratação;  

C. Outros custos diretos; 

D. Custos indiretos. 

 

Por «custos diretos» entende-se os custos diretamente relacionados com a execução da ação e 

que lhe podem, portanto, ser diretamente imputados. Não devem incluir quaisquer custos 

indiretos (ver o ponto D infra). 

 

Por «custos indiretos» entende-se os custos que não estão diretamente relacionados com a 

execução da ação e que, por conseguinte, não lhe podem ser diretamente imputados. 

 

A. Custos diretos com pessoal  

 

Tipos de custos com pessoal elegíveis  

 

A.1 Os custos com pessoal são elegíveis se forem relativos a pessoal ao serviço do 

beneficiário no quadro de um contrato de trabalho (ou ato de nomeação equivalente) e 

afetado à ação («custos relativos a trabalhadores (ou equivalentes)»). Devem limitar-se 

aos salários, contribuições para a segurança social, impostos e outros encargos incluídos na 

remuneração se derivarem da legislação nacional ou do contrato de trabalho (ou ato de 

nomeação equivalente).  

 

O beneficiário pode também incluir a remuneração adicional do pessoal afetado à ação 

(incluindo pagamentos com base em contratos suplementares independentemente da sua 

natureza) se:  

 

(a) Esta remuneração fizer parte das práticas remuneratórias habituais do beneficiário e 

for paga de forma coerente sempre que for necessário o mesmo tipo de trabalho ou de 

competências; 

 

(b) Os critérios utilizados para calcular os pagamentos suplementares forem objetivos e 

geralmente aplicados pelo beneficiário, independentemente da fonte de financiamento 

utilizada.  

 

A.2 Os custos relativos às pessoas singulares que trabalham ao abrigo de um contrato 

direto com o beneficiário, que não seja um contrato de trabalho, ou destacadas junto de 

terceiros a título oneroso são custos com pessoal elegíveis se:  
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(a) A pessoa trabalhar sob a direção do beneficiário e, salvo acordo em contrário com o 

beneficiário, nas instalações do beneficiário; 

 

(b) O resultado do trabalho executado pertencer ao beneficiário e 

 

(c) Os custos não forem significativamente diferentes dos custos com o pessoal que 

desempenha tarefas similares ao abrigo de um contrato de trabalho com o 

beneficiário.  

 

Cálculo 

 

Os custos com pessoal devem ser calculados pelo beneficiário do seguinte modo: 

 

- no caso de pessoas que trabalham exclusivamente no âmbito da ação:  

 

{taxa mensal para a pessoa em causa 

 

multiplicada pelo  

 

número de meses efetivos de trabalho no âmbito da ação}. 

 

Os meses declarados para estas pessoas não podem ser declarados para nenhuma outra 

subvenção da UE. 

 

A «taxa mensal» é calculada do seguinte modo: 

 
{custos com pessoal anuais para a pessoa em causa  

 

divididos por  

 

12} 
 

utilizando os custos com pessoal para cada exercício financeiro completo abrangido pelo 

período de apresentação de relatórios em questão. Se um exercício não for encerrado no final 

do período abrangido pelo relatório, o beneficiário deve utilizar a taxa mensal do último 

exercício financeiro encerrado disponível. 

 

- no caso de todas as outras pessoas:  

 

{taxa diária para a pessoa em causa 

 

multiplicada pelo  

 

número de dias efetivos de trabalho no âmbito da ação (arredondados por excesso ou por defeito 

para o meio dia mais próximo)}. 

 

O número de dias efetivos declarados relativamente a uma pessoa deve ser identificável e 

verificável (ver o artigo 13.º).  

 

O número total de dias declarado relativamente a subvenções da UE referentes a uma pessoa 

durante um ano não pode ser superior aos dias produtivos anuais utilizados para o cálculo da 
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taxa diária. Por conseguinte, o número máximo de dias que pode ser declarado no âmbito da 

subvenção é o seguinte: 

 
{número de dias produtivos anuais relativos ao ano (ver infra) 

 

menos 

 

o número total de dias declarado pelo beneficiário, relativamente a essa pessoa para esse ano, 

para outras subvenções da UE}. 

 

A «taxa diária» é calculada do seguinte modo: 

 
{custos com pessoal anuais para a pessoa em causa  

 

divididos por  

 

número de dias produtivos anuais individuais} 
 

utilizando os custos com pessoal e o número de dias produtivos anuais relativos a cada 

exercício financeiro completo abrangido pelo período de apresentação de relatórios em causa. 

Se um exercício não for encerrado no final do período abrangido pelo relatório, o beneficiário 

deve utilizar a taxa diária do último exercício financeiro encerrado disponível.  

 

O «número de dias produtivos anuais individuais» é o número total de dias efetivos de 

trabalho da pessoa nesse ano. Pode não incluir férias e outras ausências (como, por exemplo, 

licença por doença, licença de maternidade, licença especial, etc.). No entanto, pode incluir 

horas extraordinárias e tempo passado em reuniões, formação e outras atividades afins.  

 

B. Os custos diretos de subcontratação (incluindo os respetivos direitos, impostos e taxas, 

como o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) não dedutível, pagos por beneficiários que 

não sejam entidades de direito público agindo na qualidade de autoridades públicas) são 

elegíveis se estiverem preenchidas as condições estabelecidas no artigo 10.1.1. 

 

C. Outros custos diretos  

 

C.1 As despesas de deslocação e os subsídios de subsistência (incluindo os respetivos 

direitos, impostos e taxas, tais como o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) não 

dedutível, pagos por beneficiários que não sejam entidades de direito público agindo na 

qualidade de autoridades públicas) são elegíveis se estiverem em conformidade com as 

práticas habituais do beneficiário em matéria de despesas de deslocação. 

 

C.2 Os custos de amortização de equipamentos, infraestruturas ou outros ativos (novos 

ou em segunda mão), conforme registados na contabilidade do beneficiário, são elegíveis se 

tiverem sido adquiridos em conformidade com o disposto no artigo 9.1.1 e amortizados de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade e as práticas contabilísticas habituais 

do beneficiário. 

 

Os custos de aluguer ou de locação financeira de equipamentos, infraestruturas ou outros 

ativos (incluindo os respetivos direitos, impostos e taxas, tais como o imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) não dedutível, pagos por beneficiários que não sejam entidades de direito 
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público agindo na qualidade de autoridades públicas) são também elegíveis desde que não 

sejam superiores aos custos de amortização dos equipamentos, infraestruturas ou ativos 

similares e não incluam quaisquer taxas de financiamento.  

 

A única fração dos custos que é tida em conta é a correspondente à duração da ação e à taxa 

de utilização efetiva para efeitos da ação. 

  

C.3 Os custos de outros bens e serviços (incluindo os respetivos direitos, impostos e taxas, 

tais como o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) não dedutível, pagos por beneficiários 

que não sejam entidades de direito público agindo na qualidade de autoridades públicas) são 

elegíveis desde que sejam adquiridos especificamente para a ação e em conformidade com o 

disposto no artigo 9.1.1. 

 

Esses bens e serviços incluem, por exemplo, os consumíveis e fornecimentos, a difusão, a 

proteção de resultados, os certificados das demonstrações financeiras (se forem necessários 

ao abrigo da convenção), as traduções e as publicações. 

 

D. Custos indiretos  

 

Os custos indiretos são elegíveis se forem declarados com base na taxa fixa de 4 % dos 

custos com pessoal elegíveis (ver o artigo 5.2 e o ponto A supra).  

 

O beneficiário que recebe uma subvenção de funcionamento
5
 financiada pelo orçamento da 

UE não pode declarar custos indiretos para o período abrangido pela subvenção de 

funcionamento. 

  

6.3 Condições de elegibilidade dos custos de entidades afiliadas  

 

Não aplicável 

 

6.4 Custos não elegíveis 

 

Os «custos não elegíveis» são os seguintes: 

 

(a) Custos que não satisfaçam as condições supramencionadas (artigos 6.1 a 6.3), 

nomeadamente: 

 

(i) custos associados à rendibilidade do capital; 

 

(ii) dívidas e encargos da dívida; 

 

                                                 
5  Ver a definição no artigo 121.º, n.º 1, alínea b), do 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.º 1605/2002 do Conselho 

(«Regulamento (UE) n.º 966/2012 (Regulamento Financeiro)») (JO L 218 de 26.10.2012, p. 1): 

«Subvenção de funcionamento», contribuições financeiras diretas a cargo do orçamento, concedidas a 

título de liberalidade, tendo em vista financiar o funcionamento de um organismo que prossiga um fim de 

interesse geral da União ou um objetivo que se inscreva no quadro de uma política da União e que a apoie. 
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(iii) provisões para perdas ou dívidas futuras, 

 

(iv) juros devedores;  

 

(v) créditos duvidosos;  

 

(vi) perdas cambiais; 

 

(vii) encargos bancários cobrados pelo banco do beneficiário por transferências 

efetuadas pelo Estado-Membro;  

 

(viii) despesas excessivas ou imprudentes; 

 

(ix) IVA dedutível; 

 

(x) custos incorridos durante o período de suspensão da execução da ação (ver o 

artigo 33.º);  

 

(xi) contribuições em espécie fornecidas por terceiros; 

 

(b) Custos declarados no âmbito de outra subvenção da UE financiada pelo orçamento da 

UE, em particular, custos indiretos se o beneficiário já estiver a receber uma 

subvenção de funcionamento financiada pelo orçamento da UE no mesmo período; 

 

(c) Custos com pessoal de uma administração nacional (ou local) para atividades que 

façam parte das atividades normais da administração (isto é, que não sejam realizadas 

apenas devido à subvenção); 

 

(d) Custos (sobretudo despesas de deslocação e estadia) com pessoal ou representantes 

das instituições, organismos ou agências da UE; 

 

[(e) OPÇÃO para categorias de custos explicitamente excluídas do programa de 

trabalho e do convite à apresentação de propostas
6
: [inserir o nome da categoria 

de custos excluída]]. 

 

6.5 Consequências da declaração de custos não elegíveis 

 

Os custos declarados que não são elegíveis serão rejeitados (ver o artigo 26.º).  

 

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

 

 

CAPÍTULO 4 — DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

SECÇÃO 1 — DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS À EXECUÇÃO DA AÇÃO 

 

                                                 
6   Na ausência de convite à apresentação de propostas, ler «convite para apresentar uma proposta». 



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

 

Modelo de Convenção de Subvenção: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 de janeiro de 2018 

 
 

17 

 

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

 

7.1  Obrigação geral de boa execução da ação 

 

O beneficiário deve executar a ação conforme descrito no anexo 1 e em conformidade com as 

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

internacional e nacional aplicável.  

 

7.2 Consequências do incumprimento  

 

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

artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6.  

 

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

ENVOLVIDOS NA AÇÃO 

 

O beneficiário deve dispor dos recursos adequados para executar a ação.  

 

Se for necessário para a execução da ação, o beneficiário pode:  

 

- adquirir produtos, obras e serviços (ver o artigo 9.º);  

 

- recorrer a subcontratantes para a execução de tarefas no âmbito da ação descritas no 

anexo 1 (ver o artigo 10.º). 

 

Nesses casos, o beneficiário mantem a responsabilidade exclusiva perante o Estado-Membro 

pela execução da ação. 

 

ARTIGO 8.º-A — EXECUÇÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA AÇÃO POR 

BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBEM FINANCIAMENTO DA 

UE 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 9.º — AQUISIÇÃO DE BENS, OBRAS OU SERVIÇOS 

 

9.1  Regras aplicáveis à aquisição de bens, obras ou serviços 

 

9.1.1 Quando necessário para a execução da ação, o beneficiário pode adquirir bens, obras ou 

serviços.  

 

O beneficiário deve proceder a essas aquisições de acordo com o princípio da proposta 

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

evitar qualquer conflito de interesses (ver o artigo 20.º).  
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O beneficiário deve garantir que o Estado-Membro, 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 17.º e 18.º, também em relação aos respetivos contratantes. 

 

9.1.2  Se o beneficiário for um «organismo de direito público» na aceção da Diretiva 

2004/18/CE
7
 (ou 2014/24/UE8), deve respeitar a legislação nacional aplicável em matéria de 

contratos públicos. 

 

9.2  Consequências do incumprimento 

 

Caso o beneficiário não cumpra qualquer uma das suas obrigações ao abrigo do artigo 9.1.1, 

os custos relativos ao contrato em causa não serão elegíveis (ver o artigo 6.º) e serão 

rejeitados (ver o artigo 26.º). 

 

Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações ao abrigo do artigo 10.1.2, a 

subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º). 

 

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

descritas no capítulo 6.  

 

ARTIGO 10.º — EXECUÇÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA AÇÃO POR 

SUBCONTRATANTES 

 

10.1 Regras aplicáveis à subcontratação de tarefas no âmbito da ação 

 

10.1.1 Quando necessário para a execução da ação, o beneficiário pode adjudicar 

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

 

O beneficiário deve adjudicar os subcontratos de acordo com o princípio da proposta 

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

evitar qualquer conflito de interesses (ver o artigo 20.º).  

 

A subcontratação pode igualmente ser concedida a entidades que tenham um vínculo 

estrutural com o beneficiário
9

, mas apenas se o preço for limitado aos custos realmente 

suportados pela entidade (ou seja, sem qualquer margem de lucro). 

 

As tarefas a executar e a estimativa dos custos de cada subcontrato devem ser estabelecidas 

no anexo 1 e a estimativa do total dos custos da subcontratação deve ser indicada no anexo 2. 

Os subcontratos a entidades que tenham um vínculo estrutural com o beneficiário devem ser 

descritos pormenorizadamente no anexo 1. 

                                                 
7  Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à coordenação 

dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de 

fornecimento e dos contratos públicos de serviços (JO L 134 de 30.4.2004, p. 114). 
8  Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos 

contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
9  «Entidades que tenham um vínculo estrutural com o beneficiário» são entidades que têm um vínculo 

com o beneficiário, mais concretamente um vínculo jurídico ou de capital, que não se limita à ação nem é 

estabelecido tendo exclusivamente em vista a sua execução.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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Todavia, o Estado-Membro pode aprovar subcontratos que não figurem nos anexos 1 e 2 sem 

proceder a uma alteração (ver o artigo 39.º), se: 

 

- forem especificamente justificados no relatório técnico [periódico] e  

 

- não implicarem alterações à convenção que possam pôr em causa a decisão de 

concessão da subvenção ou violar o princípio da igualdade de tratamento dos 

requerentes. 

 

O beneficiário deve garantir que o Estado-Membro, a Comissão, o Tribunal de Contas 

Europeu (TCE) e o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) podem exercer os seus 

direitos ao abrigo dos artigos 17.º e 18.º, também em relação aos respetivos subcontratantes. 

 

Devem, além disso, garantir que os subcontratantes mantêm registos dos respetivos custos. 

 

10.1.2 O beneficiário deve garantir que as suas obrigações nos termos dos artigos 20.º, 21.º, 

22.º e 30.º são igualmente aplicáveis aos subcontratantes. 

 

Se o beneficiário for um «organismo de direito público» na aceção da Diretiva 2004/18/CE 

(ou 2014/24/UE), deve respeitar a legislação nacional aplicável em matéria de contratos 

públicos. 

 

10.2  Consequências do incumprimento 

 

Caso o beneficiário não cumpra qualquer uma das suas obrigações ao abrigo do artigo 10.1.1, 

os custos relativos ao contrato em causa não serão elegíveis (ver o artigo 6.º) e serão 

rejeitados (ver o artigo 26.º). 

 

Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações ao abrigo do artigo 10.1.2, a 

subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6.  

 

ARTIGO 11.º — EXECUÇÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA AÇÃO POR 

ENTIDADES AFILIADAS  

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 11.º-A — APOIO FINANCEIRO A TERCEIROS  

 

Não aplicável 
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SECÇÃO 2  DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA 

SUBVENÇÃO  

 

ARTIGO 12.º — OBRIGAÇÃO GERAL DE INFORMAÇÃO 

 

12.1 Obrigação geral de facultar informações a pedido  

 

O beneficiário deve facultar — durante a execução da ação ou posteriormente — todas as 

informações solicitadas para fins de verificação da elegibilidade dos custos, da boa execução 

da ação e do respeito das obrigações decorrentes da convenção.  

 

12.2 Obrigação de manter a informação atualizada e de informar sobre 

acontecimentos e circunstâncias passíveis de afetar a convenção 

 

O beneficiário deve manter atualizadas as informações constantes do Registo dos 

Beneficiários no Portal do Participante, nomeadamente o seu nome, endereço, representantes 

legais, forma jurídica e tipo de organização. 

 

O beneficiário deve informar imediatamente o Estado-Membro de qualquer 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 a nível 

de propriedade; 

 

(b) Circunstâncias que afetem: 

 

(i) a decisão de concessão da subvenção ou 

 

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

 

12.3 Consequências do incumprimento  

 

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

artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 13.º — MANUTENÇÃO DE REGISTOS — DOCUMENTOS 

COMPROVATIVOS 

 

13.1 Obrigação de manutenção de registos e outros documentos comprovativos 
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O beneficiário e subcontratantes devem — durante um período de três anos após o 

pagamento do saldo — manter registos e outros documentos comprovativos, a fim de atestar 

a boa execução da ação e os custos que declaram como sendo elegíveis.  

 

Devem disponibilizar esses registos mediante pedido (ver o artigo 12.º) ou no contexto de 

controlos, auditorias ou inquéritos (ver o artigo 17.º).  

 

Se estiver em curso um controlo, auditoria, inquérito, litígio ou outra reclamação de créditos 

ao abrigo da convenção (ver o artigo 17.º), o beneficiário e subcontratantes devem conservar 

os registos e outros documentos comprovativos até ao termo desses procedimentos. 

 

O beneficiário e subcontratantes devem conservar os documentos originais. Os documentos 

digitais e digitalizados são considerados originais se forem autorizados pela legislação 

nacional aplicável. O Estado-Membro pode aceitar documentos não originais se considerar 

que oferecem um nível comparável de fiabilidade.   

 

13.1.1 Registos e outros documentos comprovativos sobre a execução técnica 

 

O beneficiário e subcontratantes devem conservar registos e outros documentos 

comprovativos sobre a execução a nível técnico da ação em conformidade com as normas 

aceites no respetivo domínio. 

 

13.1.2 Registos e outros documentos comprovativos dos custos declarados 

 

O beneficiário e subcontratantes devem conservar os registos e documentos comprovativos 

dos custos declarados, nomeadamente: 

 

(a) Relativamente aos custos reais: registos e outros documentos comprovativos que 

atestem os custos declarados, tais como contratos, subcontratos, faturas e registos 

contabilísticos. Além disso, as práticas habituais de contabilidade de custos e os 

procedimentos de controlo interno do beneficiário e subcontratantes devem permitir 

uma conciliação direta entre os montantes declarados, os montantes registados nas 

suas contas e os montantes declarados nos documentos comprovativos; 

 

(b) Relativamente aos custos a taxa fixa: registos e outros documentos comprovativos 

para atestar a elegibilidade dos custos aos quais é aplicada a taxa fixa. O beneficiário 

não precisa de identificar os custos abrangidos nem de apresentar documentos 

comprovativos (como demonstrações contabilísticas) para atestar o montante 

declarado a taxa fixa. 

 

Além disso, relativamente aos custos com pessoal (declarados como custos reais), o 

beneficiário deve conservar registos do tempo de trabalho relativos ao número de dias 

declarados. Os registos do tempo de trabalho devem ser feitos por escrito e aprovados pelas 

pessoas que trabalham na ação e pelos respetivos supervisores, no mínimo com uma 

periodicidade mensal. Na ausência de registos fiáveis dos dias de trabalho efetivamente 

prestados no âmbito da ação, o Estado-Membro pode aceitar outras provas que corroborem o 

número de dias declarados, se considerar que essas provas oferecem um nível adequado de 

fiabilidade.  
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A título excecional, no caso de pessoas que trabalham exclusivamente no âmbito da ação, 

não é necessário conservar registos do tempo de trabalho se o beneficiário assinar uma 

declaração em que confirma que as pessoas em causa trabalharam exclusivamente para a 

ação.  

 

13.2 Consequências do incumprimento  

 

Caso o beneficiário ou um subcontratante não cumpra qualquer uma das suas obrigações ao 

abrigo do presente artigo, os custos insuficientemente comprovados não serão elegíveis (ver o 

artigo 6.º) e serão rejeitados (ver o artigo 26.º) e a subvenção pode ser reduzida (ver o 

artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6.  

 

ARTIGO 14.º — APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÕES 

 

14.1. Obrigação de apresentação de prestações  

 

[OPÇÃO por defeito: O coordenador deve apresentar as «prestações» indicadas no 

anexo 1.] 

 

[OPÇÃO no caso de um Estado-Membro requerer acompanhamento contínuo: O 

beneficiário deve apresentar as «prestações» indicadas no anexo 1, de acordo com o 

calendário e as condições estabelecidos no anexo 8.]  

 

14.2 Consequências do incumprimento 

 

Se o beneficiário não cumprir uma das suas obrigações nos termos do presente artigo, o 

Estado-Membro pode aplicar qualquer uma das medidas previstas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 15.º — RELATÓRIOS — PEDIDOS DE PAGAMENTO 

 

15.1 Obrigação de apresentação de relatórios  

 

O beneficiário deve apresentar ao Estado-Membro (ver o artigo 36.º) o(s) relatório(s) 

técnico(s) e financeiro(s) previsto(s) no presente artigo. [OPÇÃO 1 para ações com um 

período de apresentação de relatórios e SEM pagamentos intermédios: Este relatório 

inclui] [OPÇÃO 2 para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e 

pagamentos intermédios: Estes relatórios incluem] o(s) pedido(s) de pagamento e deve(m) 

ser elaborado(s) utilizando os eventuais formulários e modelos fornecidos.  

 

15.2 Períodos de apresentação de relatórios 
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A ação [OPÇÃO 1 para ações com um período de apresentação de relatórios e SEM 

pagamentos intermédios: tem um «período de apresentação de relatórios»
 10

][OPÇÃO 2 

para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e pagamentos intermédios: 

está dividida nos seguintes «períodos de apresentação de relatórios (RP)»
11

]: 

 

 - RP1: do mês 1 ao mês [X]  

 [- RP2: do mês [X+1] ao mês [Y] 

- RP3: do mês [Y+1] ao mês [Z]] 

 

[OPÇÃO 1 para ações com um período de apresentação de relatórios e SEM pagamentos 

intermédios: 15.3 Relatórios periódicos — Pedidos de pagamentos intermédios 

  

Não aplicável 

 

15.4 Relatório final — Pedido de pagamento do saldo 

 

O beneficiário deve apresentar — no prazo de 90 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 o seguinte: 

 

(a) Um «relatório técnico final» (ver o anexo 7) que contenha: 

 

(i) uma panorâmica da execução da ação, incluindo as prestações identificadas 

no anexo 1.  

 

Este relatório deve utilizar as realizações, os resultados e os indicadores de 

impacto definidos no anexo 1 e incluir explicações que justifiquem as 

diferenças entre os trabalhos previstos em conformidade com o anexo 1 e os 

que foram efetivamente realizados;  

 

(ii) uma síntese para publicação; 

 

(b) Um «relatório financeiro final» que contenha:  

 

(i) uma «demonstração financeira individual» (ver o anexo 4) do beneficiário, 

referente ao período de apresentação de relatórios. 

 

As demonstrações financeiras individuais devem apresentar dados 

pormenorizados sobre os custos elegíveis (custos reais e custos a taxa fixa; 

ver o artigo 6.º) relativamente a cada categoria orçamental (ver o anexo 2). 

 

O beneficiário deve declarar todos os custos elegíveis, mesmo que — 

relativamente aos custos reais e custos a taxa fixa — ultrapassem os 

montantes indicados no orçamento previsional (ver o anexo 2). Os montantes 

                                                 
10 Com duração de 12 meses. 
11 Com duração de 12 meses cada um. 
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que não sejam declarados na demonstração financeira individual não serão 

tidos em conta pelo Estado-Membro. 

 

As demonstrações financeiras individuais devem também especificar as 

receitas da ação (ver o artigo 5.3.3). 

 

O beneficiário deve certificar que: 

 

- a informação prestada é completa, fiável e verdadeira; 

 

- os custos declarados são elegíveis (ver o artigo 6.º); 

 

- os custos podem ser atestados por registos e documentos 

comprovativos adequados (ver o artigo 13.º) que serão fornecidos 

mediante pedido (ver o artigo 12.º) ou no contexto de controlos, 

auditorias e inquéritos (ver o artigo 17.º), e  

 

- todas as receitas foram declaradas (ver o artigo 5.3.3); 

 

(ii) o pedido de pagamento do saldo; 

 

(iii) um «certificado das demonstrações financeiras» (elaborado em 

conformidade com as normas internacionais de auditoria e suportado pelo 

relatório de auditoria, e em conformidade com o anexo 5) para cada 

beneficiário, se: 

 

- o beneficiário solicitar uma contribuição total igual ou superior a 

325 000 EUR, a título de reembolso dos custos reais e  

 

- a contribuição máxima da UE indicada para esse beneficiário no 

orçamento previsional (ver o anexo 2), a título de reembolso dos custos 

reais, for igual ou superior a 750 000 EUR. 

 

(iv) cópias das faturas e da documentação comprovativa da elegibilidade dos 

custos, caso o certificado referido na subalínea iii) não seja exigido; 

 

(c) Um estudo dos resultados das ações de promoção e de informação efetuado por um 

organismo externo independente e utilizando os indicadores de impacto definidos no 

anexo 1. 

 

[OPÇÃO 2 para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e pagamentos 

intermédios: 15.3 Relatórios periódicos — Pedidos de pagamentos intermédios 

 

O beneficiário deve apresentar um relatório periódico no prazo de 60 dias a contar do termo 

de cada período de apresentação de relatórios.  

 

O relatório periódico deve incluir a seguinte informação: 
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(a) Um «relatório técnico periódico» (ver o anexo 6) que contenha:  

 

(i) uma explicação das atividades realizadas pelo beneficiário e uma 

panorâmica dos progressos no sentido da realização dos objetivos da ação, 

incluindo as prestações identificadas no anexo 1.  

 

Este relatório deve utilizar os indicadores de realizações e resultados 

definidos no anexo 1 e incluir explicações que justifiquem as diferenças entre 

as atividades planeadas e os resultados esperados em conformidade com o 

anexo 1 e os que foram efetivamente realizados ou alcançados;  

 

(ii) cópias do material utilizado, inclusivamente visual, que não tenha ainda sido 

transmitido ao Estado-Membro; 

 

(b) Um «relatório financeiro periódico» que contenha: 

 

(i) uma «demonstração financeira individual» (ver o anexo 4) do beneficiário, 

referente ao período de apresentação de relatórios em causa. 

 

As demonstrações financeiras individuais devem apresentar dados 

pormenorizados sobre os custos elegíveis (custos reais e custos a taxa fixa; 

ver o artigo 6.º) relativamente a cada categoria orçamental (ver o anexo 2). 

 

O beneficiário deve declarar todos os custos elegíveis, mesmo que — 

relativamente aos custos reais e custos a taxa fixa — ultrapassem os 

montantes indicados no orçamento previsional (ver o anexo 2). Os montantes 

que não sejam declarados na demonstração financeira individual não serão 

tidos em conta pelo Estado-Membro. 

 

Caso não seja apresentada uma demonstração financeira individual referente 

a um período de apresentação de relatórios, esta pode ser incluída no 

relatório financeiro periódico referente ao período seguinte. 

 

As demonstrações financeiras individuais referentes ao último período de 

apresentação de relatórios devem igualmente especificar as receitas da ação 

(ver o artigo 5.3.3). 

 

O beneficiário deve certificar que: 

 

- a informação prestada é completa, fiável e verdadeira; 

 

- os custos declarados são elegíveis (ver o artigo 6.º); 

 

- os custos podem ser atestados por registos e documentos comprovativos 

adequados (ver o artigo 13.º) que serão fornecidos mediante pedido (ver o 

artigo 12.º) ou no contexto de controlos, auditorias e inquéritos (ver o 

artigo 17.º), e  
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- relativamente ao último período de apresentação de relatórios: todas as 

receitas foram declaradas (ver o artigo 5.3.3); 

 

(ii) um «certificado das demonstrações financeiras» (elaborado em 

conformidade com as normas internacionais de auditoria e apoiado pelo 

relatório de auditoria, e em conformidade com o anexo 5) para cada 

beneficiário, se: 

 

- o montante dos pagamentos que solicita a título de reembolso dos 

custos reais for igual ou superior a 325 000 EUR e  

 

- a contribuição máxima da UE indicada para esse beneficiário no 

orçamento previsional (ver o anexo 2), a título de reembolso dos 

custos reais, for igual ou superior a 750 000 EUR. 

 

(iii) cópias das faturas e da documentação comprovativa da elegibilidade dos 

custos, caso o certificado referido na subalínea ii) não seja exigido; 

 

(iv)  e incluindo — exceto no que diz respeito ao último período de apresentação 

de relatórios — o pedido de pagamento intermédio 

 

15.4 Relatório final — Pedido de pagamento do saldo 

 

Para além do relatório periódico relativo ao último período de apresentação de relatórios, o 

beneficiário deve apresentar o relatório final no prazo de 90 dias a contar do termo do 

último período de apresentação de relatórios. 

 

O relatório final deve incluir o seguinte: 

 

(a) Um «relatório técnico final» (ver o anexo 7) que contenha: 

 

(i) uma panorâmica das atividades realizadas e o resultado da ação alcançado 

utilizando, em especial, os indicadores de impacto definidos no anexo 1; 

 

(ii) uma síntese para publicação. 

 

(b) Um «relatório financeiro final» que contenha uma «demonstração financeira final 

de síntese» que consolide as demonstrações financeiras individuais relativamente a 

todos os períodos de apresentação de relatórios e que inclua o pedido de pagamento 

do saldo e  

 

(c) Um estudo dos resultados das ações de promoção e de informação efetuado por um 

organismo externo independente e utilizando os indicadores de impacto definidos no 

anexo 1.  

 

15.5 Informações sobre despesas cumulativas incorridas  

 

Não aplicável 
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15.6 Moeda para as demonstrações financeiras e a conversão em euros  

 

As demonstrações financeiras devem ser elaboradas em euros e, no caso dos Estados-

Membros não pertencentes à área do euro, também na sua moeda nacional. 

 

Para a conversão das despesas efetuada pelo beneficiário ou pelos subcontratantes antes da 

fase de declaração à Comissão, o Estado-Membro determina a taxa de câmbio aplicável em 

conformidade com as regras nacionais.  

 

15.7 Língua dos relatórios 

 

O(s) relatório(s) (incluindo as demonstrações financeiras) deve(m) ser apresentado(s) na 

língua da convenção. 

 

15.8 Consequências do incumprimento  

 

Se o(s) relatório(s) apresentado(s) não cumprir(em) o disposto no presente artigo, o Estado-

Membro pode suspender o prazo de pagamento (ver o artigo 31.º) e aplicar qualquer uma das 

outras medidas descritas no capítulo 6. 

 

Se o beneficiário não cumprir a sua obrigação de apresentação do(s) relatório(s) ou não a 

cumprir no prazo de 30 dias após uma notificação escrita nesse sentido, o Estado-Membro 

pode pôr termo à convenção (ver o artigo 34.º) ou aplicar qualquer uma das outras medidas 

descritas no capítulo 6. 

 

  

ARTIGO 16.º — PAGAMENTOS E MODALIDADES DE PAGAMENTO  

 

16.1 Pagamentos a efetuar   

 

São efetuados os seguintes pagamentos ao beneficiário: 

 

- um pagamento de pré-financiamento; 

 

- [OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e 

pagamentos intermédios: um ou mais pagamentos intermédios, com base no(s) 

pedido(s) de pagamento intermédio (ver o artigo 15.º), e] 

 

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

artigo 15.º). 

 

16.2 Pagamento de pré-financiamento — Montante — Garantia de pré-financiamento 

 

O objetivo do pré-financiamento é proporcionar ao beneficiário um fundo de tesouraria.  

 

O pré-financiamento permanece propriedade da UE até ao pagamento do saldo. 
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O montante do pagamento de pré-financiamento será de [inserir o montante] EUR [(inserir 

o montante por extenso)
12

].  

 

No prazo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor da presente convenção, o 

beneficiário pode apresentar ao Estado-Membro em causa um pedido de pagamento de pré-

financiamento, juntamente com uma garantia financeira no mesmo montante que o pré-

financiamento e em conformidade com o capítulo IV do Regulamento Delegado (UE) 

n.º 907/2014 da Comissão
13

. 

 

[OPÇÃO para os beneficiários estabelecidos em Estados-Membros que recebem assistência 

financeira nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1144/2014: O 

beneficiário estabelecido em Estados-Membros que recebem assistência financeira pode 

apresentar os seus pedidos de pagamento de pré-financiamento em duas partes: para a 

primeira parte, devem apresentar um pedido dentro do prazo previsto no número anterior, 

sendo que o pedido da parte restante do pré-financiamento apenas pode ser apresentado 

depois de a primeira parte do pré-financiamento ter sido aprovada.] 

 

O Estado-Membro procede — exceto se for aplicável o artigo 32.º — ao pagamento de pré-

financiamento ao beneficiário no prazo de 30 dias a contar de 10 dias antes da data de início 

da ação (ver o artigo 3.º) ou da receção da garantia de pré-financiamento, consoante a data 

que for posterior.   

  

16.3 Pagamentos intermédios — Montante — Cálculo 

 

[OPÇÃO 1 para ações com um período de apresentação de relatórios e SEM pagamentos 

intermédios: Não aplicável] 

 

 [OPÇÃO 2 para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e pagamentos 

intermédios: Os pagamentos intermédios reembolsam os custos elegíveis incorridos para a 

execução da ação durante os períodos de apresentação de relatórios correspondentes. 

 

O Estado-Membro paga ao beneficiário o montante devido como pagamento intermédio no 

prazo de 60 dias a contar da receção do relatório periódico (ver o artigo 15.3), exceto 

quando são aplicáveis os artigos 31.º ou 32.º. 

 

O pagamento está sujeito à aprovação do relatório periódico. A sua aprovação não implica 

o reconhecimento da respetiva regularidade, nem do caráter autêntico, completo e correto 

das informações. 

 

O montante devido como pagamento intermédio é calculado pelo Estado-Membro nas 

seguintes etapas: 

 

                                                 
12 O pré-financiamento não pode ser superior a 20 % do montante máximo da subvenção. 
13 Regulamento Delegado (UE) n.º 907/2014 da Comissão, de 11 de março de 2014, que completa o 

Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos organismos 

pagadores e outros organismos, à gestão financeira, ao apuramento das contas, às garantias e à utilização do 

euro (JO L 255 de 28.8.2014, p. 18). 
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Etapa 1 — Aplicação da taxa de reembolso 

 

Etapa 2 — Limite de 90 % do montante máximo da subvenção  

 

16.3.1 Etapa 1 — Aplicação da taxa de reembolso  

 

A taxa de reembolso (ver o artigo 5.2) é aplicada aos custos elegíveis (custos reais e custos a 

taxa fixa; ver o artigo 6.º) declarados pelo beneficiário (ver o artigo 15.º) e aprovados pelo 

Estado-Membro (ver supra) relativamente ao período de apresentação de relatórios em 

causa. 

 

16.3.2 Etapa 2 — Limite de 90 % do montante máximo da subvenção 

 

O montante total do pré-financiamento e dos pagamentos intermédios não deve ser superior 

a 90 % do montante máximo da subvenção estabelecido no artigo 5.1. O montante máximo 

do pagamento intermédio é calculado do seguinte modo:  

 

{90 % do montante máximo da subvenção (ver o artigo 5.1)  

 

menos 

 

{pré-financiamento e pagamentos intermédios anteriores}}.] 

 

16.4 Pagamento do saldo — Montante — Cálculo  

 

O pagamento do saldo reembolsa a parte restante dos custos elegíveis incorridos pelo 

beneficiário para a execução da ação.  

 

Caso o montante total dos pagamentos anteriores seja superior ao montante final da 

subvenção (ver o artigo 5.3), o pagamento do saldo assume a forma de uma recuperação (ver 

o artigo 28.º).  

 

Caso o montante total dos pagamentos anteriores seja inferior ao montante final da 

subvenção, o Estado-Membro paga o saldo no prazo de 60 dias a contar da receção do 

relatório final (ver o artigo 15.4), exceto se forem aplicáveis os artigos 31.º ou 32.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. 

 

O montante devido como saldo é calculado pelo Estado-Membro deduzindo o montante 

total do pré-financiamento e os eventuais pagamentos intermédios já realizados 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 

 

{pré-financiamento e eventuais pagamentos intermédios efetuados}}. 
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Se o saldo for positivo, o montante será pago ao beneficiário. 

 

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

— de qualquer outro montante devido por um beneficiário à Comissão no âmbito do 

orçamento da UE, até à contribuição máxima da UE indicada, relativamente ao beneficiário 

em causa, no orçamento previsional (ver o anexo 2). 

 

Se o saldo for negativo, o montante será recuperado (ver o artigo 28.º).  

 

16.5 Notificação dos montantes devidos  

 

Ao efetuar os pagamentos, o Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário do 

montante devido, especificando se se trata [OPÇÃO para ações com vários períodos de 

apresentação de relatórios e pagamentos intermédios: de um pagamento intermédio ou] do 

pagamento do saldo.  

 

Quando se trata do pagamento do saldo, a notificação indica também 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 27.º e 28.º.  

 

16.6 Moeda de pagamento  

 

Não aplicável 

 

16.7 Pagamentos ao beneficiário  

 

Os pagamentos são efetuados ao beneficiário.  

 

Os pagamentos desvinculam o Estado-Membro da sua obrigação de pagamento.  

 

16.8 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: […]]
14

 

 

16.9 Custos das transferências de pagamentos  

 

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

                                                 
14 Os códigos BIC ou SWIFT aplicam-se aos países em que o IBAN não é aplicável. 
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- o Estado-Membro 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. 

 

16.10 Data de pagamento  

 

Os pagamentos do Estado-Membro são considerados efetuados na data do seu débito na 

respetiva conta.  

 

16.11 Consequências do incumprimento 

 

16.11.1 Se o Estado-Membro não proceder ao pagamento dentro dos prazos (ver supra), 

aplica-se o disposto no artigo 5.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 907/2014 da Comissão.  

 

16.11.2 Não aplicável 

 

ARTIGO 17.º — CONTROLOS, REVISÕES, AUDITORIAS E INQUÉRITOS — 

ALARGAMENTO DAS VERIFICAÇÕES 

 

17.1 Controlos, revisões e auditorias pelo Estado-Membro e pela Comissão 

 

17.1.1 Direito do Estado-Membro de proceder a controlos 

 

O Estado-Membro 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 e dos relatórios.  

 

O Estado-Membro pode também solicitar informações adicionais em conformidade com o 

disposto no artigo 12.º.  

 

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

solicitada, incluindo em formato eletrónico. 

 

17.1.2 Direito de proceder a revisões  

 

Não aplicável 

 

17.1.3  Direito da Comissão de proceder a auditorias 
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Ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1306/2013
15

 e em conformidade com as respetivas 

disposições e procedimentos, a Comissão pode realizar verificações no local com vista a 

determinar se as despesas não foram efetuadas em conformidade com o direito da União. 

 

17.2 Inquéritos pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)  

 

Ao abrigo do Regulamento (UE/Euratom) n.º 883/2013
16

 e do Regulamento (Euratom/CE) 

n.º 2185/96
17

 (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.  

 

17.3 Controlos e auditorias pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE)  

 

Nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e 

do artigo 161.º do Regulamento (UE/Euratom) n.º 966/2012 (Regulamento Financeiro)
18

, o 

Tribunal de Contas Europeu (TCE) pode — em qualquer momento durante a execução da 

ação ou posteriormente — proceder a auditorias. 

 

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

 

17.4 Controlos, revisões, auditorias e inquéritos às organizações internacionais  

 

Não aplicável 

 

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

inquéritos — Alargamento das verificações 

 

17.5.1  Verificações relativas à presente convenção de subvenção 

 

As verificações decorrentes de controlos, auditorias e inquéritos realizados no contexto da 

presente subvenção podem levar à rejeição de custos não elegíveis (ver o artigo 26.º), à 

redução da subvenção (ver o artigo 27.º), à recuperação de montantes pagos indevidamente 

(ver o artigo 28.º) ou à aplicação de qualquer uma das outras medidas descritas no capítulo 6.   

                                                 
15  Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da política agrícola comum e que revoga os 

Regulamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 e 

(CE) n.º 485/2008 do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 549).  
16  Regulamento (UE, Euratom) n.º 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.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (Euratom) 

n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 18.09.2013, p. 1). 
17  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). 
18  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.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 



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

 

Modelo de Convenção de Subvenção: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 de janeiro de 2018 

 
 

33 

 

 

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, auditorias e inquéritos podem dar origem a um 

pedido de alteração do anexo 1 (ver o artigo 39.º).  

 

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

instauração de uma ação penal ao abrigo do direito nacional. 

 

17.5.2. Verificações no âmbito de outras subvenções  

 

Não aplicável 

 

17.5.3 Procedimento  

 

Não aplicável 

 

17.6 Consequências do incumprimento  

 

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

artigo, os custos insuficientemente justificados serão considerados não elegíveis (ver o 

artigo 6.º) e serão rejeitados (ver o artigo 26.º).  

 

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

descritas no capítulo 6.  

 

ARTIGO 18.º — AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA AÇÃO 

 

Não aplicável 

 

SECÇÃO 3 OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

 

ARTIGO 18.º-A — CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 

INFORMAÇÃO E DE PROMOÇÃO 

 

18-A.1  Obrigações relativas à realização das ações de informação e de promoção 

 

O beneficiário deve respeitar as condições seguintes na realização das suas ações de 

informação e de promoção: 

 

(a) Assegurar que as ações de informação e de promoção são objetivas, imparciais e não 

discriminatórias; 

 

(b) Assegurar que as ações de informação e de promoção também promovem a ação da 

UE (ver o artigo 22.º); 

 

(c) Relativamente às referências à origem dos produtos promovidos: 
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(i) assegurar que as ações de informação e de promoção não são orientadas em 

função da origem;  

 

- assegurar que a mensagem principal consiste numa mensagem da UE (não 

devendo centrar-se numa determinada origem) e, mais concretamente, que: 

 

- a referência à origem complementa a mensagem principal da UE; 

 

- a referência à origem não incentiva os consumidores a comprarem 

produtos nacionais exclusivamente em função da sua origem, sendo 

também indicadas informações sobre as propriedades particulares do 

produto; 

 

- a referência à origem é secundária (ou seja, o texto ou símbolo(s) 

referentes à origem [OPÇÃO 1 para ações que dizem respeito a ações de 

informação e de promoção nos Estados-Membros da UE: são 

menos][OPÇÃO 2 para ações que dizem respeito a ações de informação 

e de promoção em países não pertencentes à UE: não são mais] 

proeminentes do que o texto ou símbolo(s) referentes à mensagem 

principal da UE); 

 

- a mensagem principal da UE não é obscurecida por informações de 

referência à origem (como imagens, cores, símbolos, etc.) e que estas 

informações figuram numa secção distinta; 

 

(ii) assegurar que a referência à origem diz respeito ao nível nacional ou a um 

nível superior (ou seja, que se refere a uma área supranacional ou a um 

Estado-Membro, mas não a uma área de nível inferior) — a menos que a 

referência à origem faça parte de: 

 

- um símbolo gráfico das regiões ultraperiféricas («símbolo gráfico das 

RUP»)
19

 ou material visual afim; 

 

- um regime de qualidade nacional que contenha uma origem no seu nome; 

 

- uma origem mencionada no nome de um produto reconhecido no âmbito 

de um dos seguintes regimes de qualidade da UE: 

 

- denominação de origem protegida (DOP); 

 

                                                 
19  Ver o anexo I do Regulamento Delegado (UE) n.º 179/2014 da Comissão, de 6 de novembro de 2013, que 

complementa o Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao 

registo dos operadores, ao montante da ajuda a título de comercialização de produtos fora da região, ao 

logótipo, à isenção dos direitos de importação relativamente a determinados bovinos e ao financiamento de 

determinadas medidas relacionadas com as medidas específicas no domínio da agricultura nas regiões 

ultraperiféricas da União (JO L 63 de 4.3.2014, p. 3). 
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- indicação geográfica protegida (IGP) ou 

 

- especialidades tradicionais garantidas (ETG)
20

; 

  

(iii) a referência à origem é limitada ao material visual (ou seja, exclui material 

áudio); 

 

(d) Relativamente à utilização de marcas:  

 

(i) assegurar que as ações de informação e de promoção não são orientadas em 

função das marcas comerciais; 

 

(ii) assegurar que — com exceção das ações de informação e promoção relativas a 

regimes de qualidade nacional registados como marcas — a utilização de 

marcas: 

 

- é limitada a: 

 

- demonstrações ou degustações (em feiras, eventos organizados 

por empresas, sítios na Internet ou pontos de venda) e  

 

- material de informação e de promoção impresso distribuído 

durante essas sessões de demonstração e degustação; 

 

e 

 

- cumpre o seguinte: 

 

- apenas são utilizadas marcas abrangidas pela definição de marca 

prevista nos artigos 4.º e 66.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009
21

 

ou no artigo 2.º da Diretiva 2008/95/CE
22

; 

 

- a exibição das marcas comerciais não tira força à mensagem 

principal da UE e, mais concretamente: 

 

- a exibição das marcas comerciais permanece secundária (ou 

seja, num formato menor do que o da mensagem principal da 

UE); 

 

                                                 
20  Regulamento Delegado (UE) n.º 664/2014 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, que completa o 

Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao 

estabelecimento dos símbolos da União para as denominações de origem protegidas, as indicações 

geográficas protegidas e as especialidades tradicionais garantidas e a certas regras relativas à proveniência, 

certas regras processuais e certas regras transitórias adicionais (JO L 179 de 19.6.2014, p. 17). 
21  Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 

L 78 de 24.3.2009, p. 1). 
22  Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as 

legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299 de 8.11.2008, p. 25). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- a mensagem principal da UE não é obscurecida pelo material 

relativo às marcas comerciais (como imagens, cores, símbolos, 

etc.); 

 

- as marcas são limitadas a uma exibição visual (ou seja, excluem 

áudio);  

 

- foi dada a todos os membros da organização beneficiária a mesma 

oportunidade de apresentar as suas marcas e as marcas são 

apresentadas em conjunto, com a mesma visibilidade, num espaço 

distinto do consagrado à mensagem principal da UE; 

 

- as marcas são apresentadas do seguinte modo: 

 

- em feiras, eventos organizados por empresas ou pontos de 

venda: 

 

- todas as marcas em conjunto, numa faixa colocada na 

dianteira do stand, sendo que a faixa não deve exceder 5 % 

da superfície total dianteira do stand (ou menos, na 

proporção correspondente, se forem mencionadas menos de 

cinco marcas)  

 

ou 

 

- individualmente, em balcões separados e idênticos, de 

forma neutra e idêntica, na dianteira do stand, sendo que a 

exibição do nome da marca não deve exceder 5 % da 

superfície total dianteira do stand (ou menos, na proporção 

correspondente, se forem mencionadas menos de cinco 

marcas); 

 

- em sítios na Internet: todas as marcas em conjunto:  

 

- numa faixa localizada na parte inferior da página web, 

sendo que: 

 

- a faixa não deve exceder 5 % da superfície total da 

página web (ou menos, na proporção correspondente, se 

forem mencionadas menos de cinco marcas) e 

 

- cada marca deve ser menor do que o emblema da UE 

(ver o artigo 22.º); 

 

ou 

 

- numa página web específica, diferente da página inicial, de 

forma neutra e idêntica para cada marca; 
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- em material de informação e de promoção impresso distribuído 

durante as sessões de demonstração e degustação: todas as 

marcas em conjunto numa faixa localizada na parte inferior da 

página, sendo que a faixa não deve exceder 5 % da superfície 

total da página (ou menos, na proporção correspondente, se 

forem mencionadas menos de cinco marcas); 

 

(e) Relativamente às alegações de saúde (isto é, informações sobre o impacto de um 

produto na saúde):  

 

(i) assegurar que a alegação de saúde [OPÇÃO 1 para ações que dizem respeito 

a ações de informação e de promoção nos Estados-Membros da UE:  cumpre 

o disposto no anexo do Regulamento (CE) n.º 1924/2006
23

 ou é aprovada pela 

autoridade nacional responsável pela saúde pública no Estado-Membro em 

que as operações são levadas a cabo][OPÇÃO 2 para ações que dizem 

respeito a ações de informação e de promoção em países não pertencentes à 

UE: é aprovada pela autoridade nacional responsável pela saúde pública no 

país onde as operações são levadas a cabo.][;][.] 

 

(f) [OPÇÃO 1 para ações que dizem respeito a ações de informação e de promoção nos 

Estados-Membros da UE:  Assegurar que as ações de informação e de promoção 

relativas a um regime de qualidade nacional se centram no regime e não em produtos 

individuais (ou seja, os produtos individuais apenas são utilizados para ilustrar o 

regime e aparecem como uma mensagem secundária, sem enfraquecer a mensagem 

principal da UE).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18-A.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 27.º). 

 

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

descritas no capítulo 6. 

 

 

ARTIGO 19.º — DIREITOS PRÉ-EXISTENTES E PROPRIEDADE DOS 

RESULTADOS (INCLUINDO OS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E INDUSTRIAL)  
 

19.1 Direitos pré-existentes e direitos de acesso aos direitos pré-existentes 

 

Caso existam direitos de propriedade industrial e intelectual (incluindo direitos de terceiros) 

prévios à convenção, o beneficiário deve elaborar uma lista desses direitos de propriedade 

                                                 
23  Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, 

relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos (JO L 404 de 30.12.2006, p. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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industrial e intelectual pré-existentes, especificando o seu proprietário e eventuais titulares do 

direito de utilização. 

 

O beneficiário deve — antes do início da ação — apresentar essa lista ao Estado-Membro. 

 

19.2 Propriedade dos resultados e direitos de utilização  

 

Os resultados da ação (incluindo os relatórios e outros documentos com ela relacionados) são 

propriedade do beneficiário.  

 

O beneficiário deve conceder à Comissão o direito de utilização dos resultados para as suas 

atividades de comunicação em virtude do artigo 22.º. 

 

19.3 Consequências do incumprimento 

 

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

artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 20.º — CONFLITO DE INTERESSES  

 

20.1 Obrigação de prevenção de um conflito de interesses 

 

O beneficiário deve tomar todas as medidas necessárias para evitar situações em que a 

execução imparcial e objetiva da ação seja comprometida por motivos relacionados com 

interesses económicos, afinidades políticas ou nacionais, relações familiares ou afetivas ou 

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

 

Devem, de imediato, notificar formalmente o Estado-Membro, de qualquer situação que 

constitua ou possa conduzir a um conflito de interesses e tomar sem demora todas as medidas 

necessárias para resolver a situação.  

 

O Estado-Membro reserva-se o direito de verificar se as medidas tomadas são adequadas e 

pode exigir que sejam adotadas medidas adicionais dentro de um determinado prazo. 

 

20.2 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 27.º) e pode ser posto termo à convenção 

(ver o artigo 34.º). 

 

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

descritas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 21.º — CONFIDENCIALIDADE 
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21.1 Obrigação geral de manter a confidencialidade 

 

Durante a execução da ação e por um período de três anos após o pagamento do saldo, as 

partes devem manter a confidencialidade de todos os dados, documentos ou outro material 

(sob qualquer forma) que estejam identificados como confidenciais no momento em que são 

comunicados («informações confidenciais»). 

 

Podem utilizar informações confidenciais para fins de execução da convenção.  

 

As obrigações de confidencialidade deixam de ser aplicáveis se: 

 

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

obrigações; 

 

(b) As informações passarem a estar disponíveis ao público em geral sem infringir 

qualquer obrigação de confidencialidade;  

 

(c) A divulgação das informações confidenciais for exigida pelo direito da UE ou 

nacional.  

 

21.2 Consequências do incumprimento 

 

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

artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 22.º — PROMOÇÃO DA AÇÃO — VISIBILIDADE DO 

FINANCIAMENTO DA UE 

 

22.1 Atividades de comunicação exercidas pelo beneficiário 

 

22.1.1 Obrigação geral de promoção da ação e dos seus resultados 

 

O beneficiário deve promover a ação e os seus resultados.  

 

22.1.2 Informação sobre o financiamento da UE — Obrigação e direito de utilização do 

emblema da UE — Obrigação e direito de utilização da assinatura «Enjoy, it’s from 

Europe!» assinatura 

 

22.1.2.1 Todos os materiais de informação e de promoção utilizados devem incluir o 

emblema da UE e conter a seguinte menção, na(s) língua(s) do(s) mercado(s)-alvo: 
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Quando apresentado em associação com os logótipos de outros beneficiários, o emblema da 

UE deve receber um destaque adequado.  

 

No caso dos suportes visuais, o emblema e a menção devem ser claramente visíveis no início, 

durante ou no fim da mensagem.  No caso dos suportes áudio, a menção deve ser ouvida de 

forma clara no final da mensagem. 

 

Para efeitos das suas obrigações nos termos do presente artigo, o beneficiário pode utilizar o 

emblema da UE sem aprovação prévia da Comissão. 

 

No entanto, tal não lhes confere o direito de utilização exclusiva.  

 

Além disso, não podem apropriar-se do emblema da UE nem de outra marca ou logótipo 

similar, mediante registo ou quaisquer outros meios.  

 

22.1.2.2 Todos os materiais visuais de informação e de promoção utilizados devem ostentar a 

assinatura «Enjoy, it’s from Europe!»: assinatura: 

 
 

que deve ser apresentada: 

 

- em inglês, sendo possível incluir a respetiva tradução numa nota de rodapé; 

 

- na vertical; 

 

- a cores (laranja = 8-M74-Y90-K0) ou a preto e branco (sendo o laranja substituído 

pelo preto K100 e o azul pelo cinzento K60); 

 

- num tamanho proporcional ao tamanho do material onde é aposta. 

 

Consoante o tema da campanha, a assinatura pode fazer-se acompanhar por uma das 

seguintes menções: 

 
Tema Texto 

Ambiente A União Europeia apoia campanhas que promovem a proteção do 

ambiente 

Qualidade e segurança 

alimentar 

A União Europeia apoia campanhas que promovem os produtos 

agrícolas de elevada qualidade 

Saúde A União Europeia apoia campanhas que promovem um estilo de 
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vida saudável  

Diversidade A União Europeia apoia campanhas que promovem uma ampla 

variedade de produtos agrícolas 

Tradição A União Europeia apoia campanhas que promovem as tradições 

agrícolas 

 

A assinatura não pode substituir o emblema da UE (nem a menção que o acompanha; ver 

supra).  

 

22.1.3 Declaração de exoneração de responsabilidade da Comissão 

 

Todos os materiais visuais de informação e de promoção utilizados — com exceção de 

pequenos elementos promocionais (por exemplo, pequenos objetos como canetas) e pequenos 

anúncios (por exemplo, faixas publicitárias para a Web) — devem conter a seguinte 

declaração: 
 

«O conteúdo desta campanha de promoção reflete unicamente o ponto de vista do autor e é da 

sua responsabilidade exclusiva. A Comissão Europeia não é responsável pela utilização que 

possa ser feita das informações nela contidas.» 

 

No caso dos sítios na Internet, a declaração deve ser incluída na advertência jurídica. No caso 

das contas nas redes sociais, deve ser incluída na secção de apresentação da conta. 

 

22.2 Atividades de comunicação 

 

22.2.1 Direito de utilização de materiais, documentos ou informações do beneficiário 

 

A Comissão pode utilizar informações relativas à ação e documentos, nomeadamente 

resumos para publicação e prestações públicas, bem como quaisquer outros materiais, como 

imagens ou material audiovisual que receba do beneficiário (incluindo em formato 

eletrónico).  

 

Esta disposição em nada altera as obrigações em matéria de confidencialidade estabelecidas 

no artigo 21.º, que continuam a ser aplicáveis. 

 

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

 

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

que trabalham para a 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 
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apresentação pública, a comunicação através de serviços de imprensa ou a inclusão 

em bases de dados ou índices amplamente acessíveis); 

 

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

(incluindo redução, resumo, inserção de outros elementos (como metadados, legendas 

e outros elementos gráficos, visuais, sonoros ou textuais), extração de partes (por 

exemplo, ficheiros áudio ou vídeo), divisão em partes, utilização numa compilação);   

 

(d) A tradução;  

 

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

Regulamento (CE) n.º 1049/2001
24

, 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 utilização previstos nas alíneas b), c), d) e f), se 

necessário para as atividades de comunicação e publicidade da Comissão. 

 

Se o direito de utilização estiver sujeito a direitos de um terceiro (incluindo o pessoal do 

beneficiário), o beneficiário deve garantir o cumprimento das suas obrigações ao abrigo da 

presente convenção (nomeadamente obtendo a aprovação necessária dos terceiros em causa). 

 

Sempre que aplicável (e quando prestadas pelo beneficiário), a Comissão inclui as seguintes 

informações:  

 
«© — [ano] — [nome do proprietário dos direitos de autor]. Todos os direitos reservados. Licença 

concedida à Comissão Europeia sujeita a condições.» 
 

22.3 Consequências do incumprimento 

 

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

artigo, a subvenção pode ser reduzida (ver o artigo 27.º).  

 

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

descritas no capítulo 6.  

 

ARTIGO 23.º — TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

 

23.1 Tratamento de dados pessoais pela Comissão e pelo Estado-Membro  

 

                                                 
24  Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao 

acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (JO L 145 de 

31.5.2001, p. 43). 
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Todos os dados pessoais no âmbito da convenção serão tratados pela Comissão ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001
25

 e de acordo com o direito da UE aplicável em matéria de 

proteção de dados (incluindo as autorizações ou os requisitos de notificação). 

 

Todos os dados pessoais no âmbito da convenção serão tratados pelo Estado-Membro de 

acordo com o direito nacional em matéria de proteção de dados (incluindo as autorizações ou 

os requisitos de notificação). 

 

23.2 Tratamento de dados pessoais pelo beneficiário  

 

O beneficiário deve proceder ao tratamento de dados pessoais ao abrigo da convenção de 

acordo com o direito da UE e nacional aplicável em matéria de proteção de dados (incluindo 

autorizações ou requisitos de notificação). 

 

O beneficiário só pode conceder ao seu pessoal acesso aos dados que sejam estritamente 

necessários para a execução, gestão e acompanhamento da convenção.  

 

O beneficiário deve informar o pessoal cujos dados pessoais são recolhidos e tratados pelo 

Estado-Membro ou pela Comissão.  

 

23.3 Consequências do incumprimento 

 

Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das suas obrigações estabelecida no artigo 23.2, 

o Estado-Membro pode aplicar qualquer uma das medidas previstas no capítulo 6. 

 

ARTIGO 24.º — CESSÃO DE CRÉDITOS CONTRA A AGÊNCIA 

 

Não aplicável 

 

CAPÍTULO 5 DIVISÃO DAS MISSÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

BENEFICIÁRIOS  

 

CAPÍTULO 25 DIVISÃO DAS MISSÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

BENEFICIÁRIOS 

 

25.1 Missões e responsabilidades perante o Estado-Membro  

 

O beneficiário tem plena responsabilidade pela execução da ação e pelo cumprimento do 

disposto na convenção.  

 

O beneficiário é responsável pelo seguinte: 

 

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

 

                                                 
25  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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(b) informar imediatamente o Estado-Membro de quaisquer acontecimentos ou 

circunstâncias suscetíveis de afetar significativamente — ou de atrasar — a execução 

da ação (ver o artigo 12.º); 

 

(c) apresentar as prestações e relatório(s) ao Estado-Membro (ver os artigos 14.º e 15.º);  

 

(d)  apresentar atempadamente ao Estado-Membro quaisquer informações ou documentos 

solicitados, não podendo  

 

subcontratar nenhuma dessas tarefas. 

 

25.2 Divisão interna das missões e responsabilidades 

 

Não aplicável 

 

25.3 Modalidades internas entre os beneficiários — Acordo de consórcio 

 

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 26.º — REJEIÇÃO DE CUSTOS NÃO ELEGÍVEIS   

 

26.1 Condições  

 

O Estado-Membro — [OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação de 

relatórios e pagamentos intermédios: ao efetuar um pagamento intermédio,] ao efetuar o 

pagamento do saldo ou posteriormente — rejeita todos os custos que não sejam elegíveis 

(ver o artigo 6.º), nomeadamente na sequência de controlos, auditorias ou inquéritos (ver o 

artigo 17.º). 

 

26.2 Custos não elegíveis a rejeitar — Cálculo — Procedimento 

 

Os custos não elegíveis serão rejeitados na íntegra. 

 

Se a rejeição dos custos não levar a uma recuperação (ver o artigo 28.º), o Estado-Membro 

notifica formalmente o beneficiário da rejeição de custos, dos montantes e dos respetivos 

motivos (se aplicável, juntamente com a notificação dos montantes devidos; ver o artigo 

16.5). O beneficiário pode — no prazo de 30 dias a contar da receção da notificação — 

notificar formalmente o Estado-Membro do seu desacordo e das respetivas razões.  
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Se a rejeição dos custos levar a uma recuperação, o Estado-Membro segue o procedimento 

contraditório com carta de pré-informação descrito no artigo 28.º.  

 

26.3 Efeitos 

 

Se o Estado-Membro rejeitar custos aquando [OPÇÃO para ações com vários períodos de 

apresentação de relatórios e pagamentos intermédios: de um pagamento intermédio ou] do 

pagamento do saldo, procede à sua dedução dos custos totais elegíveis declarados, 

relativamente à ação, [na demonstração financeira periódica ou] na demonstração financeira 

final de síntese (ver o artigo 15.3 e 15.4). Procede então ao cálculo do [pagamento intermédio 

ou do] pagamento do saldo conforme estabelecido no artigo 16.3 ou 16.4.    

 

[OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e pagamentos 

intermédios: Se o Estado-Membro — após um pagamento intermédio, mas antes do 

pagamento do saldo — rejeitar custos declarados numa demonstração financeira periódica, 

procederá à sua dedução dos custos totais elegíveis declarados, relativamente à ação, na 

demonstração financeira periódica seguinte ou na demonstração financeira final de síntese. 

Procede então ao cálculo do pagamento intermédio ou do pagamento do saldo conforme 

estabelecido no artigo 16.3 ou 16.4.]    

 

Se o Estado-Membro rejeitar custos após o pagamento do saldo, procederá à dedução do 

montante rejeitado dos custos totais elegíveis declarados na demonstração financeira final de 

síntese. Procede então ao cálculo do montante final revisto da subvenção conforme 

estabelecido no artigo 5.4.  

 

ARTIGO 27.º — REDUÇÃO DA SUBVENÇÃO 

 

27.1 Condições 

 

O Estado-Membro pode — aquando do pagamento do saldo ou posteriormente — reduzir 

o montante máximo da subvenção (ver o artigo 5.1) caso o beneficiário (ou uma pessoa 

singular com poderes para o representar ou para tomar decisões em seu nome) tenha 

cometido erros substanciais, irregularidades ou fraudes ou violação grave das suas obrigações 

no âmbito da convenção ou no âmbito do processo de concessão da subvenção (incluindo 

execução incorreta da ação, apresentação de informações falsas, não apresentação de 

informações exigidas e violação de princípios éticos).  

 

27.2 Montante a reduzir — Cálculo — Procedimento 

 

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

incumprimento das obrigações.  

 

Antes de proceder à redução da subvenção, o Estado-Membro notifica formalmente o 

beneficiário, por meio de uma «carta de pré-informação»:  

 

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

prevista e dos respetivos motivos e 
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- convidando-o a apresentar as suas observações no prazo de 30 dias a contar da 

receção da notificação.  

 

Se o Estado-Membro 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 16.º). 

 

27.3 Efeitos  

 

Se o Estado-Membro reduzir a subvenção no momento 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 16.4). 

 

Se o Estado-Membro reduzir a subvenção após o pagamento do saldo, procede ao cálculo 

do montante final revisto da subvenção para a ação (ver o artigo 5.4). Caso o montante final 

revisto da subvenção seja inferior ao montante final da subvenção (ver o artigo 5.3), o 

Estado-Membro procede à recuperação da diferença (ver o artigo 28.º).  

 

ARTIGO 28.º — RECUPERAÇÃO DE MONTANTES INDEVIDOS  

 

28.1 Montante a recuperar — Cálculo — Procedimento 

 

O Estado-Membro procede — quando do pagamento do saldo ou posteriormente — ao 

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

 

28.1.1 Recuperação no momento do pagamento do saldo 
 

Caso o pagamento do saldo assuma a forma de uma recuperação (ver o artigo 16.4), o Estado-

Membro notifica formalmente o beneficiário por meio de uma «carta de pré-informação»:  

 

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

saldo 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 o Estado-Membro mantenha a sua decisão de 

proceder à recuperação, apesar das observações recebidas, confirmará o montante a 

recuperar e notifica formalmente o beneficiário mediante o envio de uma nota de débito com 

os termos e a data de pagamento (juntamente com a notificação dos montantes devidos; ver o 

artigo 16.5). 

 

Se o pagamento não for efetuado até à data especificada na nota de débito, o Estado-Membro 

procede à recuperação do montante:  

  

(a) Por compensação — sem necessidade de consentimento do beneficiário — contra 

quaisquer montantes devidos ao beneficiário pela Comissão a partir do orçamento da 

UE; 
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(b) Recorrendo ao Fundo de Garantia (ver o artigo 16.2); 

 

(c) Intentando uma ação judicial (ver o artigo 41.º). 

 

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, a partir do dia seguinte à data de pagamento fixada 

na nota de débito, até à data, inclusive, em que o Estado-Membro receber o pagamento 

integral do montante. 

 

Por juros de mora entende-se a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu (BCE) às suas 

operações principais de refinanciamento em euros («taxa de referência»), tal como publicada 

na série C do Jornal Oficial da União Europeia, em vigor no primeiro dia do mês em que 

termina o prazo de pagamento e acrescida de três pontos percentuais e meio.  

 

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 

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

 

28.1.2 Recuperação de montantes após o pagamento do saldo  

 

Caso — após o pagamento do saldo — o Estado-Membro venha a rever o montante final da 

subvenção para a ação (ver o artigo 5.4) devido a rejeição dos custos ou redução da 

subvenção, e o montante final revisto da subvenção for inferior ao montante final da 

subvenção (ver o artigo 5.3), o Estado-Membro, pede a devolução da diferença ao 

beneficiário. 

 

O Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário, por meio de uma carta de pré-

informação: 

 

- informando-o da sua intenção de proceder à recuperação do montante a reembolsar 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 o Estado-Membro mantenha a sua decisão de 

proceder à recuperação apesar das observações recebidas, este confirmará o montante a 

recuperar e notifica formalmente o beneficiário 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 especificada na nota de débito, o Estado-Membro 

procede à recuperação do montante:  
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(a) Por compensação — sem necessidade de consentimento do beneficiário — contra 

quaisquer montantes devidos ao beneficiário pela Comissão a partir do orçamento da 

UE; 

 

(b) Intentando uma ação judicial (ver o artigo 41.º). 

 

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 28.1.1, a partir do dia 

seguinte à data de pagamento fixada na nota de débito, até à data, inclusive, em que o Estado-

Membro receber o pagamento integral do montante. 

 

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 

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

 

ARTIGO 29.º — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

29.1 Condições 

 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/1829 da Comissão, o Estado-

Membro impõe sanções administrativas se um beneficiário:  

 

(a) Tiver cometido irregularidades ou  

 

(b) Tiver sido considerado culpado de incumprimento grave das obrigações que lhe 

incumbem no processo de seleção da ação ou na execução da ação no âmbito da 

convenção. 

 

O beneficiário é responsável pelo pagamento das sanções que lhe forem aplicadas.  

 

29.2 Duração — Montante da sanção — Cálculo 

 

Em caso de irregularidade, o beneficiário paga o dobro da diferença entre o montante 

inicialmente pago ou pedido e o montante efetivamente devido. 

 

Em caso de falta grave, em especial de recorrência das irregularidades a que se refere o 

artigo 29.1, alínea a), ou caso o beneficiário seja considerado culpado de incumprimento 

grave das obrigações que lhe incumbem no processo de seleção das ações ou na execução da 

ação no âmbito da convenção conforme referido no artigo 21.1, alínea b), o beneficiário é 

excluído do direito de participar nas ações de informação e de promoção durante um período 

de três anos a contar da data em que a infração foi apurada. 

 

29.3 Procedimento 

 

Antes da aplicação de uma sanção, o Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário em 

causa: 
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- informando-o da sua intenção de impor uma sanção, da sua duração e dos respetivos 

motivos e 

 

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

 

Se o Estado-Membro não receber quaisquer observações ou decidir aplicar a sanção apesar 

das observações recebidas, envia formalmente a confirmação da sanção ao beneficiário e — 

no caso de sanções financeiras — deduz a sanção do pagamento do saldo ou envia 

formalmente uma nota de débito, especificando o montante a recuperar, os termos e a data 

de pagamento. 

 

Se o pagamento não for efetuado até à data especificada na nota de débito, o Estado-Membro 

pode proceder à recuperação do montante:  

 

(a)  Por compensação — sem necessidade de consentimento do beneficiário — contra 

quaisquer montantes devidos ao beneficiário pela Comissão a partir do orçamento da UE; 

 

(b)  Intentando uma ação judicial (ver o artigo 41.º). 

 

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 28.1.1, a partir do dia 

seguinte à data de pagamento fixada na nota de débito, até à data, inclusive, em que o Estado-

Membro receber o pagamento integral do montante. 

 

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 

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

  

SECÇÃO 2 — RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 

ARTIGO 30.º — RESPONSABILIDADE POR DANOS  

 

30.1 Responsabilidade do Estado-Membro e da Comissão 

 

O Estado-Membro ou a Comissão não podem ser responsabilizados por danos causados ao 

beneficiário ou a terceiros em consequência da execução da convenção de subvenção, 

incluindo em caso de negligência grave. 

 

O Estado-Membro ou a Comissão não podem ser responsabilizados por danos causados pelo 

beneficiário ou terceiros que participem na ação, como consequência da execução da 

convenção.  

 

30.2 Responsabilidade do beneficiário 

 

30.2.1 Condições 
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Salvo em caso de força maior (ver o artigo 35.º), o beneficiário deve indemnizar o Estado-

Membro por eventuais danos por este incorridos em resultado da execução da ação ou pelo 

facto de a ação não ter sido executada em plena conformidade com a convenção.  

 

O beneficiário é responsável pelo pagamento das indemnizações que lhe sejam exigidas. 

 

30.2.2 Montante da indemnização — Cálculo 

 

O montante que o Estado-Membro pode exigir ao beneficiário corresponde aos danos 

causados por este último. 

 

30.2.3 Procedimento  

 

Antes de exigir uma indemnização, o Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário: 

 

- informando-o da sua intenção de exigir uma indemnização, do montante e dos 

respetivos motivos e 

 

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

 

Se o Estado-Membro não receber quaisquer observações ou decidir exigir uma indemnização 

apesar das observações recebidas, envia formalmente a confirmação da indemnização a 

pagar e uma nota de débito, especificando o montante a recuperar, os termos e a data de 

pagamento. 

 

Se o pagamento não for efetuado até à data especificada na nota de débito, o Estado-Membro 

pode proceder à recuperação do montante:  

 

(a)  Por compensação — sem necessidade de consentimento do beneficiário — contra 

quaisquer montantes devidos ao beneficiário pela Comissão a partir do orçamento da 

UE; 

 

(b)  Intentando uma ação judicial (ver o artigo 41.º).  

 

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 28.1.1, a partir do dia 

seguinte à data de pagamento fixada na nota de débito, até à data, inclusive, em que o Estado-

Membro receber o pagamento integral do montante. 

 

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 

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

 

SECÇÃO 3 — SUSPENSÃO E CESSAÇÃO 

 



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

 

Modelo de Convenção de Subvenção: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 de janeiro de 2018 

 
 

51 

 

ARTIGO 31.º — SUSPENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO  

 

31.1 Condições 

 

O Estado-Membro pode — em qualquer momento — suspender o prazo de pagamento (ver o 

artigo 16.2 a 16.4) se um pedido de pagamento (ver o artigo 15.º) não puder ser aprovado 

pelo facto de:  

 

(a) Não cumprir o disposto na convenção (ver o artigo 15.º);  

 

(b) O(s) relatório(s) técnico(s) ou financeiro(s) não ter(em) sido apresentado(s), não 

estar(em) completo(s) ou serem necessárias informações adicionais, ou 

 

(c) Haver dúvidas sobre a elegibilidade dos custos declarados na(s) demonstração(ões) 

financeira(s) e serem necessários controlos, auditorias ou inquéritos adicionais. 

 

31.2 Procedimento 

 

O Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário da suspensão e dos respetivos 

motivos.  

 

A suspensão produz efeitos na data em que o Estado-Membro envia a notificação (ver o 

artigo 36.º).  

 

Se as condições que levaram à suspensão do prazo de pagamento deixarem de existir, a 

suspensão é levantada — e recomeça a contagem do período restante. 

 

Se a suspensão for superior a dois meses, o beneficiário pode perguntar ao Estado-Membro se 

a suspensão irá continuar.  

 

Se o prazo de pagamento tiver sido suspenso devido ao incumprimento de obrigações 

relativas ao(s) relatório(s) técnico(s) ou financeiro(s) (ver o artigo 15.º) e se a demonstração 

financeira ou o relatório revisto não tiverem sido apresentados ou tiverem sido apresentados 

mas também foram rejeitados, o Estado-Membro pode igualmente pôr termo à convenção 

(ver o artigo 34.3.1, i)). 

 

ARTIGO 32.º — SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS  

 

32.1 Condições  

 

O Estado-Membro pode — em qualquer momento — suspender, no todo ou em parte, o 

pagamento de pré-financiamento [OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação 

de relatórios e pagamentos intermédios: e de pagamentos intermédios] ou o pagamento do 

saldo, se o beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou para 

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

— erros substanciais, irregularidades ou fraudes ou violação grave das suas obrigações no 

âmbito da convenção ou no âmbito do processo de concessão da subvenção (incluindo 
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execução incorreta da ação, apresentação de informações falsas, não apresentação de 

informações exigidas e violação de princípios éticos). 

 

Se a suspensão disser respeito ao pagamento do saldo, o pagamento (ou recuperação) do(s) 

montante(s) em causa após o levantamento da suspensão será considerado o pagamento que 

encerra a ação. 

 

32.2 Procedimento 

 

Antes de suspender os pagamentos, o Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário:  

 

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

respetivos motivos e  

 

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

receção da notificação. 

  

Se o Estado-Membro 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 o Estado-Membro envia a notificação de 

confirmação.  

 

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

levantada. O Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário. 

 

[OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e pagamentos 

intermédios: Durante o período de suspensão, o(s) relatório(s) periódico(s) respeitantes a 

todos os períodos de apresentação de relatórios com exceção do último (ver o artigo 15.3) 

não devem incluir declarações financeiras do beneficiário. O beneficiário deve incluí-las no 

relatório periódico seguinte após o levantamento da suspensão ou — se a suspensão não for 

levantada antes do final da ação — no último relatório periódico.]   

 

O beneficiário pode suspender a execução da ação (ver o artigo 33.1) ou pôr termo à 

convenção (ver o artigo 34.1 e 34.2). 

 

ARTIGO 33.º — SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA AÇÃO  

 

33.1 Suspensão da execução da ação por iniciativa do beneficiário 

 

33.1.1  Condições  

 

O beneficiário pode suspender a execução da ação ou de qualquer parte desta, em 

circunstâncias excecionais — nomeadamente em caso de força maior (ver o artigo 35.º) — 

que tornem a referida execução impossível ou demasiado difícil.  

 

33.1.2  Procedimento 
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O beneficiário deve, de imediato, notificar formalmente o Estado-Membro da suspensão (ver 

o artigo 36.º), indicando: 

 

- os respetivos motivos e  

 

- a data previsível de retoma da execução. 

 

A suspensão produz efeitos na data em que o Estado-Membro recebe a referida notificação. 

 

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

notificar formalmente o Estado-Membro e solicitar uma alteração da convenção, a fim de 

definir a data em que a ação será retomada, prolongar o seu período de execução e introduzir 

outras alterações necessárias para adaptar a ação à nova situação (ver o artigo 39.º) — a 

menos que tenha sido posto termo à convenção de subvenção (ver o artigo 34.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 de suspensão da execução da ação não são elegíveis 

(ver o artigo 6.º).  

 

33.2 Suspensão da execução da ação por iniciativa do Estado-Membro 

 

33.2.1  Condições 

 

O Estado-Membro pode suspender a execução da ação ou de qualquer parte da mesma se o 

beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou para tomar decisões 

em seu nome) tiver cometido — ou houver suspeitas de que tenha cometido — erros 

substanciais, irregularidades ou fraudes ou violação grave das suas obrigações no âmbito da 

convenção ou no âmbito do processo de concessão da subvenção (incluindo execução 

incorreta da ação, apresentação de informações falsas, não apresentação de informações 

exigidas e violação de princípios éticos).  

 

33.2.2  Procedimento 

 

Antes de suspender a execução da ação, o Estado-Membro notifica formalmente o 

beneficiário: 

 

- 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 o Estado-Membro 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.  
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A suspensão produz efeitos cinco dias após a receção da notificação da confirmação pelo 

beneficiário (ou numa data posterior especificada na notificação). 

 

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

ação.  

 

O beneficiário é formalmente notificado do levantamento da suspensão e a convenção é 

alterada, a fim de definir a data em que a ação será retomada, prolongar o seu período de 

execução e introduzir outras alterações necessárias para adaptar a ação à nova situação (ver o 

artigo 39.º) — a menos que já tenha sido posto termo à convenção (ver o artigo 34.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 de suspensão não são elegíveis (ver o artigo 6.º).   

 

O beneficiário não pode exigir uma indemnização decorrente da suspensão pelo Estado-

Membro (ver o artigo 30.º). 

 

A suspensão da execução da ação não afeta o direito do Estado-Membro de pôr termo à 

convenção (ver o artigo 34.º), reduzir a subvenção ou recuperar montantes indevidamente 

pagos (ver os artigos 27.º e 28.º). 

 

ARTIGO 34.º — CESSAÇÃO DA CONVENÇÃO  

 

34.1 Cessação da convenção por iniciativa do beneficiário  

 

34.1.1  Condições e procedimento 

 

O beneficiário pode pôr termo à convenção. 

 

O beneficiário deve, de imediato, notificar formalmente o Estado-Membro (ver o artigo 36.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 o Estado-Membro considere que as razões não 

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

 

A cessação produz efeitos na data especificada na notificação. 

 

34.1.2 Efeitos 
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O beneficiário deve — no prazo de 90 dias a contar da data em que a cessação produz efeitos 

— apresentar [OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e 

pagamentos intermédios: um relatório periódico (relativo ao último período de 

apresentação de relatórios em aberto até ao momento da cessação; ver o artigo 15.3) e] o 

relatório final (ver o artigo 15.4). 

 

Se o Estado-Membro não receber o(s) relatório(s) dentro do prazo (ver supra), [OPÇÃO 1 

para ações com um período de apresentação de relatórios e SEM pagamentos intermédios: 

não serão tidos em consideração quaisquer custos] [OPÇÃO 2 para ações com vários 

períodos de apresentação de relatórios e pagamentos intermédios: apenas serão tidos em 

consideração os custos incluídos num relatório periódico aprovado].  

 

O Estado-Membro procede ao cálculo do montante final da subvenção (ver o artigo 5.3) e do 

saldo (ver o artigo 16.4) com base no(s) relatório(s) apresentado(s). Apenas são elegíveis os 

custos incorridos até ao momento da cessação (ver o artigo 6.º). Não são elegíveis os custos 

relativos a contratos para execução apenas após a cessação. 

 

Uma cessação abusiva pode conduzir a uma redução da subvenção (ver o artigo 27.º). 

 

Após a cessação, as obrigações do beneficiário (nomeadamente as obrigações ao abrigo dos 

artigos 15.º, 17.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º, 24.º, 26.º, 27.º e 28.º) continuam a ser aplicáveis.  

 

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

beneficiários  

 

Não aplicável 

 

34.3 Cessação da convenção por iniciativa do Estado-Membro 

 

34.3.1  Condições 

 

O Estado-Membro pode pôr termo à convenção se: 

 

(a) Não aplicável; 

 

(b) Uma alteração da situação jurídica, financeira, técnica, organizacional do beneficiário 

ou a nível de propriedade puder afetar ou atrasar substancialmente a execução da ação 

ou puser em causa a decisão de concessão da subvenção; 

 

(c) Não aplicável;  

 

(d) A execução da ação for impossível por motivo de força maior (ver o artigo 35.º) ou 

tiver sido suspensa pelo beneficiário (ver o artigo 33.1) e caso se verifique uma das 

seguintes situações: 

 

(i) a retoma for impossível ou 
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(ii)  as alterações que seja necessário introduzir na convenção puserem em causa a 

decisão de concessão ou constituírem uma violação do princípio da igualdade 

de tratamento dos requerentes; 

 

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

segurança social;  

 

(h) O 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 capitais ou qualquer outra atividade ilegal; 

 

(i) O beneficiário (ou uma pessoa singular com poderes para o representar ou tomar 

decisões em seu nome) tiver cometido: 

 

(i) erros substanciais, irregularidades ou fraudes ou  

 

(ii) uma grave violação das suas obrigações no âmbito da convenção ou no 

âmbito do processo de concessão da subvenção (incluindo a execução 

incorreta da ação, a apresentação de informações falsas, a não 

apresentação de informações exigidas e a violação de princípios éticos); 

 

(j) Não aplicável; 

 

(k) Não aplicável. 

 

34.3.2  Procedimento  

 

Antes de pôr termo à convenção, o Estado-Membro notifica formalmente o beneficiário:  

 

- 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 i.ii) supra — a informar o Estado-

Membro das medidas tomadas para assegurar o cumprimento das obrigações 

decorrentes da convenção.   

 

Se o Estado-Membro não receber quaisquer observações ou decidir aplicar o procedimento 

apesar das observações recebidas, notifica formalmente o beneficiário da confirmação da 
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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), e), g) e i.ii) supra: no dia indicado na 

notificação da confirmação (ver supra); 

 

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

receção da notificação da confirmação pelo beneficiário. 

 

34.3.3 Efeitos  

 

O beneficiário deve — no prazo de 90 dias a contar da data em que a cessação produz efeitos 

— apresentar [OPÇÃO para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e 

pagamentos intermédios: um relatório periódico (relativo ao último período de 

apresentação de relatórios em aberto até ao momento da cessação; ver o artigo 15.3) e] um 

relatório final (ver o artigo 15.4). 

 

No caso de ser posto termo à convenção por motivo de incumprimento da obrigação de 

apresentação de relatório(s) (ver os artigos 15.8 e 34.3.1, i)), o beneficiário não pode 

apresentar qualquer(quaisquer) relatório(s) após a cessação. 

 

Se o Estado-Membro não receber o(s) relatório(s) dentro do prazo (ver supra), [OPÇÃO 1 

para ações com um período de apresentação de relatórios e SEM pagamentos intermédios: 

não serão tidos em consideração quaisquer custos] [OPÇÃO 2 para ações com vários 

períodos de apresentação de relatórios e pagamentos intermédios: apenas serão tidos em 

consideração os custos incluídos num relatório periódico aprovado]. 

 

O Estado-Membro procede ao cálculo do montante final da subvenção (ver o artigo 5.3) e do 

saldo (ver o artigo 16.4) com base no(s) relatório(s) apresentado(s). Apenas são elegíveis os 

custos incorridos até ao momento da cessação (ver o artigo 6.º). Não são elegíveis os custos 

relativos a contratos para execução apenas após a cessação. 

 

Tal não afeta o direito do Estado-Membro de reduzir a subvenção (ver o artigo 27.º) ou de 

impor sanções administrativas (ver o artigo 29.º).  

 

O beneficiário não pode exigir uma indemnização decorrente da cessação pelo Estado-

Membro (ver o artigo 30.º). 

 

Após a cessação, as obrigações do beneficiário (nomeadamente as obrigações ao abrigo dos 

artigos 15.º, 17.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º, 24.º, 26.º, 27.º e 28.º) continuam a ser aplicáveis.  

 

 

SECÇÃO 4 — FORÇA MAIOR 

 

ARTIGO 35.º — FORÇA MAIOR  
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 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 desenvolvidas.  

 

Não podem ser invocados como motivo de força maior: 

 

- 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 reconhecido de 

força maior; 

 

- os conflitos laborais ou 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 36.º — COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 

36.1 Forma e meios de comunicação  

 

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

«notificações formais», etc.) devem: 

 

- ser efetuadas por escrito;  

 

- incluir o número da convenção e 

 

- utilizar os formulários e modelos fornecidos, se for caso disso. 
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Com exceção das notificações formais, as partes devem efetuar as comunicações utilizando 

meios eletrónicos. 

 

As notificações formais devem ser efetuadas por correio registado com aviso de receção 

(«notificação formal em papel»). 

 

36.2 Data da comunicação  

 

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

seja, na data e hora em que são enviadas). 

 

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

consideradas como tendo sido efetuadas: 

 

- na data de entrega registada pelo serviço postal ou 

 

- na data-limite para a sua recolha na estação dos correios. 

  

36.3 Endereços para comunicação 

 

As notificações formais em papel dirigidas ao Estado-Membro devem ser enviadas para o 

seguinte endereço:  

 

Estado-Membro 

Unidade [preencher]  

Endereço 

Endereço eletrónico: [preencher] 

 

As notificações formais em papel dirigidas ao beneficiário devem ser enviadas para o seu 

endereço oficial conforme indicado no Registo dos Beneficiários no Portal do Participante.  

 

ARTIGO 37.º — INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO  

 

37.1 Precedência dos termos e condições em relação aos 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. 

 

37.2 Privilégios e imunidades  

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 38.º — CÁLCULO DOS PERÍODOS, DATAS E PRAZOS  
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Em conformidade com o Regulamento (CEE/Euratom) n.º 1182/71
26

, 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 39.º — ALTERAÇÕES À CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

39.1 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. 

 

39.2 Procedimento 

 

A parte que pretende a alteração deve apresentar um pedido de alteração (ver o artigo 36.º). 

 

O pedido de alteração deve conter: 

 

- os respetivos motivos e 

 

- os documentos comprovativos adequados. 

 

O Estados-Membro pode exigir informações complementares. 

 

Se a parte que recebe o pedido concordar, deve assinar a alteração no prazo de 45 dias a 

contar da receção da notificação (ou de qualquer outra informação adicional que o Estado-

Membro tenha solicitado). Caso não concorde, deve 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 da 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 40.º — ADESÃO À CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO 

 

Não aplicável 

 

ARTIGO 41.º — DIREITO APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

                                                 
26  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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41.1 Direito aplicável 

 

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

direito do Estado-Membro.  

 

41.2 Resolução de litígios 

 

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

que não possa ser resolvido de comum acordo, este deve ser submetido aos tribunais do 

Estado-Membro. 

 

ARTIGO 42.º — ENTRADA EM VIGOR DA CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO  

 

A convenção entra em vigor na data da assinatura pelo Estado-Membro ou pelo beneficiário, 

consoante a que for posterior.  

 

 

 

ASSINATURAS 

 

Pelo beneficiário     Pelo Estado-Membro: 

 

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

 

Feito em [local], no dia [data]        Feito em [local], no dia [data] 
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ANEXO 1 

 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO — Parte B do pedido de subvenção 
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i print format A4 

landscape

A. Custos diretos de 

pessoal

B. Custos diretos 

de 

subcontratação

C. Outros 

custos diretos

D. Custos 

indiretos
2 Custos totais

Taxa de 

reembolso %
3 

Contribuição 

máxima da UE
4

Montante 

máximo de 

subvenção
5

Receitas geradas 

pela ação

Contrib. 

financ. 

receb. pelos 

benef. dos 

seus 

membros
6

Total 

receitas ação

A.1 Empregados (ou 

equivalente)   
C.1 Viagens

C.2 Equipmento

C.3 Outros bens 

e serviços

Taxa fixa8

4%

Total beneficiário 

[abrev. nome benef.]

Contribuição da UE 

j k = i+j

2 Os custos indiretos solicitados devem excluir quaiquer montantes cobertos por uma subvenção de funcionamento(recebida ao abrigo de um programa de financamento da UE ou Euratom.) Um 

beneficiário que receba uma subvenção de financiamento no decurso da duração da ação não pode solicitar quaiquer custos indiretos para o ano(s)/período(s) rel. coberto pela subvenção de 
3  

Ver artigo 5.2 para a(s) taxa(s) de reembolso.

4 Montante teórico da contribuição da UE calculado multiplicando os custos totais por beneficiário e pela taxa de reembolso (ver artigo 5.2). A soma destes montantes teóricos está limitada pelo 
5 O «montante máximo de subvenção» corresponde normalmente À subvenção solicitada, podendo ser mais baixo.

7 Ver artigo 5.2 para os tipos de custos.

8
 Taxa fixa : 4% dos custos diretos elegíveis de pessoal (ver artigo 6.2.d).

6
 No caso das subvenções SIMPLE AGRI PROMO só estão autorizadas as contribuições financeiras aos beneficiários efetuadas pelos seus membros. Não estão autorizadas contribuições 

financeiras de terceiros não membros.

1 Ver o artigo 6.º para as condições elegíveis

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i)

A.2 Pessoas 

singulares com 

contrato direto e 

pessoas destacadas

a b c
d = 

0,04 * a
i

Tipo de custos
7

MODELO ANEXO 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

ORÇAMENTO ESTIMADO DA AÇÃO

Custos elegíveis 
1
 estimados (por categoria orçamental)

Efetivos Efetivos Efetivos

Receitas estimadas da ação
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ANEXO 3 

FORMULÁRIO DE ADESÃO DE BENEFICIÁRIOS 

Não aplicável  
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i print format A4 

landscape

A. Custos diretos de 

pessoal

B. Custos diretos 

de 

subcontratação

C. Outros custos 

diretos

D. Custos 

indiretos2 
Custos totais

Receitas geradas 

pela ação

Contrib. financ. 

receb. pelos 

benef. dos seus 

membros
6

Total receitas
Taxa de 

reembolso %
4

Contribuição 

máxima da UE
5

Contribuição 

solicitada à UE
6

A.1 Empregados (ou 

equivalente)   
C.1 Viagens

C.2 Equipamento

C.3 Outros bens e 

serviços

Taxa fixa
8

4%

[abrev. nome benef.]

j k1a b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h= f + gf g

O beneficiário confirma que:

8 
  Taxa fixa : 4% dos custos diretos elegíveis de pessoal (ver artigo 6.2.d).

6   Pode solicitar até ao montante da «contribuição máxima da UE», podendo esse montante ser interior.

3
 No caso das subvenções SIMPLE AGRI PROMO só estão autorizadas as contribuições financeiras aos beneficiários efetuadas pelos seus membros. Não estão autorizadas contribuições financeiras de terceiros não membros.

Declarar TODOS os custos elegíveis, mesmo que sejam superiores aos montantes indicados no orçamento estimado(ver anexo 2).Só os montantes que foram declarados na sua declaração financeira individual podem ser tidos em conta posteriormente, se outros custos passarem a 

ser considerados não elegíveis.

1   
Ver o artigo 6º para as condições elegíveis.

2
Os custos indiretos solicitados devem excluir quaiquer montantes cobertos por uma subvenção de funcionamento(recebida ao abrigo de um programa de financamento da UE ou Euratom.) Um beneficiário que receba uma subvenção de financiamento no decurso da duração da 

ação não pode solicitar quaiquer custos indiretos para o ano(s)/período(s) rel. coberto pela subvenção de funcionamento (ver o artigo 6.2.d.)

A informação prestada é completa, fidedigna e verdadeira.

Em relação ao último período de notificação: todas as receitas foram declaradas (ver artigo 5.3.3).

4
 Ver artigo 5.2 para a(s) taxa(s) de reembolso.

5 
montante teórico da contribuição da UE calculada multiplicando a taxa de reembolso pelos custos totais declarados. 

7
   Ver artigo 5.2 para os tipos de custos.

Os custos declarados são elegíveis (ver o artigo 6).

Os custos podem ser justificados por registos adequados e documentos comprovativos à apresentar se solicitados no quadro de controlos, apreciações, auditorias e investigações (ver os artigos 12, 13 e 17).

                                               MODELO ANEXO 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

DECLARAÇÃO FINANCEIRA  [BENEFICIÁRIO] [nome]PERÍODO RELATÓRIO [período relatório]

Custos 
1 elegíveis (por categoria orçamental)

Tipo de custos
7 Actual Actual Actual 

Contribuição da UEReceitas

A.2 Pessoas 

singulares com 

contrato direto e 

pessoas destacadas
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ANEXO 5 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (CFS) 

 

 
O presente documento estabelece: 

 

- os objetivos e o âmbito de aplicação do relatório independente das verificações 

factuais sobre os custos declarados ao abrigo de uma convenção de subvenção 

financiada para a Promoção dos Produtos Agrícolas — Programa Simples e 

 

- um modelo de certificado de demonstrações financeiras (CFS). 

 

1.  Contexto e objeto 

 

[OPÇÃO 1 para ações com um período de apresentação de relatórios e SEM pagamentos 

intermédios: No prazo de 90 dias após o final do período de apresentação de relatórios, o 

beneficiário deve apresentar ao Estado-Membro um relatório final, que deve incluir (entre 

outros documentos e salvo indicação em contrário no artigo 15.º da convenção de subvenção) 

um certificado de demonstrações financeiras (CFS; ver proposta de modelo infra), se: 

 

- o montante dos pagamentos que o beneficiário solicita a título de reembolso dos custos 

reais for igual ou superior a 325 000 EUR e 

 

- a contribuição máxima da UE indicada para esse beneficiário no orçamento 

previsional (ver o anexo 2), a título de reembolso dos custos reais, for igual ou 

superior a 750 000 EUR. 

 

[OPÇÃO 2 para ações com vários períodos de apresentação de relatórios e pagamentos 

intermédios: No prazo de 60 dias após o final de cada período de apresentação de relatórios, o 

beneficiário deve apresentar ao Estado-Membro um relatório periódico, que deve incluir 

(entre outros documentos e salvo indicação em contrário no artigo 15.º da convenção de 

subvenção) um certificado de demonstrações financeiras (CFS; ver proposta de modelo 

infra), se: 

 

- o montante dos pagamentos que o beneficiário solicita a título de reembolso dos custos 

reais for igual ou superior a 325 000 EUR e 

 

- a contribuição máxima da UE indicada para esse beneficiário no orçamento 

previsional (ver o anexo 2), a título de reembolso dos custos reais, for igual ou 

superior a 750 000 EUR. 

 

A finalidade da auditoria em que o CFS se baseia consiste em proporcionar ao Estado-

Membro uma «garantia razoável»
1
 de que os custos declarados como custos elegíveis ao 

abrigo da subvenção (e, se for caso disso, as receitas geradas no decurso da ação) são 

                                                 
1  Tal significa um elevado grau de confiança. 
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reivindicados pelo beneficiário em conformidade com as disposições jurídicas e financeiras 

relevantes da convenção de subvenção. 

 

O alcance da auditoria é limitado à verificação dos custos elegíveis incluídos no CFS. A 

auditoria deve ser realizada em conformidade com o ponto 3 infra. 

 

Os auditores responsáveis pela certificação devem realizar as auditorias em conformidade 

com as normas de auditoria geralmente aceites, devendo indicar quais as normas que foram 

aplicadas. Devem ter em conta que, para elaborar um CFS, devem realizar uma auditoria de 

conformidade e não uma revisão de contas normal. Os critérios de elegibilidade previstos na 

convenção de subvenção prevalecem sempre sobre as práticas contabilísticas habituais. 

 

O beneficiário e o auditor deverão abordar eventuais questões relativas aos dados factuais 

ou cálculos pormenorizados antes da emissão da demonstração financeira e do certificado 

que a acompanha. Recomenda-se também que o beneficiário tenha em conta as observações 

preliminares e as sugestões do auditor, a fim de evitar um parecer com reservas ou de reduzir 

o alcance dessas reservas. 

 

Uma vez que o certificado é a principal fonte de garantia das reivindicações e pagamentos de 

custos, será mais fácil considerar os montantes como elegíveis se for apresentado um 

certificado sem reservas. 

 

A apresentação de um certificado não prejudica o direito do Estado-Membro de realizar as 

suas próprias avaliações ou auditorias. O reembolso dos custos abrangidos pelo certificado 

também não impede o Estado-Membro, a Comissão, o Organismo Europeu de Luta 

Antifraude ou o Tribunal de Contas Europeu de procederem a controlos, auditorias e 

inquéritos em conformidade com o disposto no artigo 17.º da convenção de subvenção. 

 

O Estado-Membro espera que os certificados sejam emitidos pelos auditores em 

conformidade com as mais elevadas normas profissionais. 

 

2.  Auditores que podem emitir um certificado 

 

O beneficiário é livre de escolher um auditor externo qualificado, incluindo o seu auditor 

externo habitual, desde que: 

 

- o auditor externo seja independente do beneficiário e 

 

- sejam respeitadas as disposições da Diretiva 2006/43/CE
2
. 

 

A independência é uma das qualidades que permitem que o auditor efetue juízos imparciais e 

uma análise objetiva dos factos estabelecidos para chegar a um parecer ou a uma decisão. 

Também significa que o auditor trabalha sem qualquer tipo de orientação ou interferência do 

beneficiário. 

                                                 
2  Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa à revisão legal 

das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho e que 

revoga a Diretiva 84/253/CEE do Conselho (JO L 157 de 9.6.2006, p. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043


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

 

Modelo de Convenção de Subvenção: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 de janeiro de 2018 

 
 

3 

 

 

Considera-se que os auditores prestam serviços ao beneficiário ao abrigo de um contrato de 

compra tal como referido do artigo 9.º da convenção de subvenção. Isto significa que os 

custos do CFS podem, normalmente, ser declarados como custos incorridos no âmbito da ação 

caso estejam preenchidas as regras em matéria de elegibilidade de custos previstas nos 

artigos 6.º e 9.1.1 da convenção de subvenção (mais concretamente: o princípio da proposta 

economicamente mais vantajosa e a ausência de conflito de interesses; ver também, infra, a 

elegibilidade de custos de outros bens e serviços). Quando o beneficiário recorre ao seu 

auditor externo habitual, pressupõe-se que já existe um acordo entre ambos que cumpre estas 

disposições, não havendo obrigação de procurar novas propostas. Quando o beneficiário 

recorre a um auditor externo que não é o seu auditor externo habitual, deve selecionar o 

auditor seguindo as regras previstas no artigo 9.1.1. 

 

As entidades de direito público podem escolher um auditor externo ou um funcionário 

público competente. No último caso, a independência do auditor é normalmente definida 

como a independência em relação ao beneficiário auditado «em termos concretos e aos olhos 

de terceiros». Uma condição preliminar é a de que o funcionário não tenha estado envolvido, 

de modo algum, na elaboração das demonstrações financeiras. As autoridades nacionais 

relevantes determinam a capacidade jurídica do funcionário para realizar as auditorias a essa 

entidade de direito público específica. O certificado deve referir esta nomeação. 

 

3.  Método de auditoria e resultados esperados 

 

3.1  Verificação da elegibilidade dos custos declarados 

 

O auditor deve realizar a sua verificação com base em inquéritos e análises, (re)cálculo, 

comparação, outras verificações de exatidão, observação, inspeção de registos e documentos e 

entrevista ao beneficiário (e a outras pessoas que trabalhem para o beneficiário).   

 

O auditor deve examinar os seguintes documentos: 

 a convenção de subvenção e eventuais alterações da mesma; 

 o(s) relatório(s) periódico(s) e/ou final; 

 relativamente aos custos com pessoal 

o folhas de salário; 

o folhas de registo de horas; 

o contratos de trabalho; 

o outros documentos (por exemplo, contas do pessoal, legislação relativa à 

segurança social, faturas, recibos, etc.); 

o provas de pagamento; 

 relativamente às despesas de deslocação e estadia 

o o regulamento interno do beneficiário no que diz respeito às deslocações; 

o faturas e bilhetes de transporte (se aplicável); 

o declarações do beneficiário; 

o outros documentos (comprovativos de presença, como atas de reuniões, 

relatórios, etc.); 

o provas de pagamento; 

 relativamente aos custos de equipamento 

o faturas; 
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o recibos de entrega/certificados de primeira utilização; 

o provas de pagamento; 

o método de cálculo da depreciação; 

 relativamente à subcontratação 

o o convite à apresentação de propostas a concurso; 

o as propostas a concurso (se aplicável); 

o a justificação para a escolha do subcontratante; 

o os contratos celebrados com os subcontratantes; 

o faturas; 

o declarações do beneficiário; 

o provas de pagamento; 

o outros documentos: por exemplo, regras nacionais relativas aos concursos 

públicos, se aplicável, diretivas da UE, etc.; 

 relativamente aos custos de outros bens e serviços 

o faturas; 

o provas de pagamento; e 

o outros documentos contabilísticos relevantes. 

 

Regras gerais de elegibilidade 

 

O auditor deve verificar se os custos declarados cumprem as regras gerais de elegibilidade 

definidas no artigo 6.1 da convenção de subvenção. 

 

Mais concretamente, os custos: 

 devem ter sido efetivamente incorridos; 

 devem estar associados ao objeto da convenção de subvenção e indicados no 

orçamento previsional do beneficiário (ou seja, a versão mais recente do anexo 2); 

 devem ser necessários para a execução da ação que é objeto da subvenção; 

 devem ser razoáveis e justificados e obedecer aos requisitos da boa gestão financeira, 

nomeadamente em termos económicos e de eficiência
3
; 

 devem ter sido incorridos durante a ação, conforme definido no artigo 3.º da 

convenção de subvenção (com exceção da fatura do certificado de auditoria e dos 

custos relativos à apresentação do relatório final); 

 não devem ser cobertos por nenhuma outra subvenção da UE (ver custos não elegíveis 

infra); 

 devem ser identificáveis e verificáveis e, em especial, devem ser registados na 

contabilidade do beneficiário e determinados em conformidade com as normas 

contabilísticas aplicáveis no país em que o beneficiário está estabelecido e com as suas 

práticas habituais de contabilidade de custos; 

 devem respeitar os requisitos da legislação nacional aplicável em matéria fiscal, 

laboral e de segurança social;  

 devem estar em conformidade com as disposições da convenção de subvenção (ver, 

em especial, os artigos 6.º e 9.º-11.º-A) e 

                                                 
3  A avaliar, em especial, com base nos procedimentos de adjudicação de contratos e de seleção de prestadores 

de serviços. 
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 devem ter sido convertidos para euros à taxa prevista no artigo 15.6 da convenção de 

subvenção: 

o para beneficiários com contas estabelecidas em moeda diferente do euro: 

os custos incorridos noutra moeda devem ser convertidos em euros em 

conformidade com as regras nacionais determinadas pelas autoridades 

competentes do Estado-Membro; 

o para beneficiários com contas estabelecidas em euros: 

os custos incorridos noutra moeda devem ser convertidos em euros mediante a 

aplicação das práticas contabilísticas habituais do beneficiário. 

 

O auditor deve verificar se as despesas incluem IVA e, se for o caso, verificar se o 

beneficiário: 

- não consegue recuperar o IVA (tal deve ser comprovado por uma declaração do 

organismo competente) e 

- não é uma entidade de direito público agindo na qualidade de autoridade pública. 

 

O auditor deve basear a sua abordagem à auditoria no nível de confiança determinado após a 

revisão do sistema de controlo interno do beneficiário. Sempre que utilizar amostragem, o 

auditor deve indicar e justificar o tamanho da amostra em conformidade com as normas 

internacionais de auditoria. Esta informação deve ser incluída no relatório de auditoria que 

acompanha o certificado de auditoria. 

 

Regras específicas de elegibilidade 

 

Além disso, o auditor deve verificar se os custos declarados cumprem as regras específicas de 

elegibilidade dos custos definidas no artigo 6.2 e nos artigos 9.1.1 e 10.1.1 da convenção de 

subvenção. 

 

Custos com pessoal 

 

O auditor deve verificar se:  

 os custos com pessoal foram cobrados e pagos respeitando o tempo efetivamente 

dedicado pelo pessoal do beneficiário à execução da ação (justificado com base em 

folhas de registo de horas ou outro sistema pertinente de registo de tempo de trabalho); 

 os custos com pessoal foram calculados com base no salário bruto anual, 

remunerações ou honorários (acrescidos de encargos sociais obrigatórios mas 

excluindo outros custos) especificados num contrato de trabalho ou noutro tipo de 

contrato, sem exceder os valores médios correspondentes à política habitual do 

beneficiário em matéria de remuneração; 

 o trabalho foi realizado durante o período de execução da ação, conforme definido no 

artigo 3.º da convenção de subvenção e 

 os custos com pessoal não são cobertos por outra subvenção da UE (ver custos não 

elegíveis infra); 

 relativamente a remunerações adicionais: as duas condições estabelecidas no 

artigo 6.2.A.1 são cumpridas (ou seja, fazem parte das práticas de remuneração 

habituais do beneficiário e são pagas de forma coerente sempre que é necessário o 

mesmo tipo de trabalho ou competência, e os critérios utilizados para calcular os 
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pagamentos suplementares são objetivos e geralmente aplicados pelo beneficiário, 

independentemente da fonte de financiamento utilizada); 

 para consultores internos: as três condições estabelecidas no artigo 6.2.A.2 da 

convenção de subvenção são cumpridas (ou seja, o consultor interno trabalha sob as 

instruções do beneficiário, o resultado do trabalho realizado pertence ao beneficiário e 

os custos não são significativamente diferentes dos do pessoal que desempenha tarefas 

semelhantes ao abrigo de um contrato de trabalho). 

 

Os auditores devem assegurar que o sistema de gestão e contabilidade garante uma 

distribuição adequada dos custos com pessoal pelas várias atividades realizadas pelo 

beneficiário e financiadas por vários doadores. 

 

Custos de deslocação e estadia 

 

O auditor deve verificar se os custos de deslocação e estadia: 

 foram cobrados e pagos em conformidade com o regulamento interno ou as práticas 

habituais do beneficiário; 

 não são cobertos por outra subvenção da UE (ver custos não elegíveis infra); 

 foram incorridos para cobrir deslocações associadas às tarefas da ação previstas no 

anexo 1 da convenção de subvenção. 

 

Custos de equipamento 

 

O auditor deve verificar se: 

 os equipamentos foram comprados ou alugados a preços normais de mercado; 

 as entidades de direito público cumpriram as regras nacionais em matéria de contratos 

públicos; 

 os equipamentos foram amortizados, a depreciação foi calculada em conformidade 

com as regras fiscais e contabilísticas aplicáveis ao beneficiário e apenas a parte da 

depreciação correspondente à duração da ação foi declarada e 

 os custos não são cobertos por outra subvenção da UE (ver custos não elegíveis infra). 

 

Custos de outros bens e serviços 

 

O auditor deve verificar se: 

 a compra respeita o princípio da proposta economicamente mais vantajosa (ou do 

preço mais baixo) e se não houve conflito de interesses; 

 as entidades de direito público cumpriram as regras nacionais em matéria de contratos 

públicos e 

 os custos não são cobertos por outra subvenção da UE (ver custos não elegíveis infra). 

 

Custos de subcontratação 

 

O auditor deve verificar se: 

 a subcontratação respeita o princípio da proposta economicamente mais vantajosa (ou 

do preço mais baixo) e se não houve conflito de interesses; 

 a subcontratação era necessária para a execução da ação para a qual foi pedida a 

subvenção; 
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 a subcontratação estava prevista no anexo 1 e no anexo 2 ou foi aceite pelo Estado-

Membro numa fase posterior; 

 a subcontratação é apoiada por documentos contabilísticos em conformidade com a 

legislação nacional em matéria de contabilidade; 

 os custos dos subcontratos com entidades que tenham um vínculo estrutural com o 

beneficiário são limitados aos custos próprios da entidade (ou seja, sem margem de 

lucro; ver o artigo 10.º da convenção de subvenção); 

 as entidades de direito público cumpriram as regras nacionais em matéria de contratos 

públicos. 

 

Custos não elegíveis 

 

O auditor deve verificar se o beneficiário não declarou custos considerados não elegíveis 

conforme disposto no artigo 6.4 da convenção de subvenção: 

 custos associados à rendibilidade do capital; 

 dívidas e encargos da dívida; 

 provisões para perdas ou dívidas futuras, 

 juros devedores; 

 créditos duvidosos; 

 perdas cambiais; 

 encargos bancários cobrados pelo banco do beneficiário por transferências efetuadas 

pelo Estado-Membro; 

 despesas excessivas ou imprudentes; 

 IVA dedutível;  

 IVA incorrido por uma entidade de direito público agindo na qualidade de autoridade 

pública; 

 custos incorridos durante o período de suspensão da execução da ação; 

 contribuições em espécie fornecidas por terceiros; 

 custos declarados no âmbito de outra subvenção da UE financiada pelo orçamento da 

UE, em particular, custos indiretos se o beneficiário já estiver a receber uma 

subvenção de funcionamento financiada pelo orçamento da UE no mesmo período; 

 custos incorridos com pessoal permanente de uma administração nacional para 

atividades que façam parte das suas atividades normais (isto é, que não sejam 

realizadas apenas devido à subvenção); 

 custos incorridos com pessoal ou representantes das instituições, organismos ou 

agências da UE; 

 

 

3.2  Verificação das receitas 

 

O auditor deve verificar se o beneficiário declarou as receitas na aceção do artigo 5.3.3 da 

convenção de subvenção, ou seja:  

 os rendimentos gerados pela ação (por exemplo, com a venda de produtos, serviços e 

publicações, inscrições em conferências); 

 As contribuições financeiras concedidas ao beneficiário pelos seus membros para 

cobrir custos específicos que sejam elegíveis no âmbito da ação. 

 



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

 

Modelo de Convenção de Subvenção: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 de janeiro de 2018 

 
 

8 

 

Além disso, o auditor deve verificar se os custos remanescentes da ação foram suportados 

pelo beneficiário, ou seja, se não houve contribuições financeiras concedidas por terceiros 

especificamente para cobrir custos que sejam elegíveis no âmbito da ação (com exceção de 

contribuições dos membros) (ver o artigo 5.2 e 5.3.3 da convenção de subvenção). 

 

 

3.3  Verificação do sistema contabilístico do beneficiário 

 

O auditor deve verificar se: 

 o sistema contabilístico (analítico ou outro sistema interno adequado) possibilita a 

identificação de fontes de financiamento da ação e despesas conexas incorridas 

durante o período contratual e 

 as despesas/receitas no âmbito da subvenção foram registadas sistematicamente 

utilizando um sistema de numeração que as distinga das despesas/receitas de outros 

projetos. 
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Certificado de demonstrações financeiras (CFS) 

 

Para 

[Denominação completa do beneficiário  

endereço] 

 

 

Nós, [denominação completa da empresa/organização de auditoria], estabelecidos em 

[endereço completo/cidade/país], representados para efeitos da assinatura do presente 

certificado de auditoria por [nome e função do representante autorizado], 

 

certificamos 

 

que: 

 

1.  Efetuámos uma auditoria relativa aos custos declarados na demonstração financeira de 

[nome do beneficiário] (o «beneficiário»), à qual o presente certificado de auditoria está 

anexado e que deverá ser apresentado ao Estado-Membro no âmbito da convenção de 

subvenção n.º [inserir o número] — [inserir o acrónimo], abrangendo os custos relativos 

ao(s) seguinte(s) período(s) de apresentação de relatórios: [inserir período(s) de 

apresentação de relatórios]. 

 

2.  Confirmamos que a auditoria foi efetuada em conformidade com as normas de 

auditoria geralmente aceites, em conformidade com as normas éticas e com base nas 

disposições da convenção de subvenção e dos respetivos anexos (em especial o método 

de auditoria descrito no anexo 5). 

 

3. A demonstração financeira foi examinada e todos os testes necessários [à totalidade][a 

[X] %] dos  documentos comprovativos e registos contabilísticos foram realizados
4
 a fim 

de obter garantias razoáveis de que, na nossa opinião e com base na auditoria 

 

 os custos totais no valor de [inserir número] EUR ([inserir montante por extenso]) 

são elegíveis, ou seja: 

 são custos reais; 

 foram determinados em conformidade com os princípios contabilísticos do 

beneficiário; 

 foram incorridos durante o período referido no artigo 3.º da convenção de 

subvenção;   

 estão registados na contabilidade do beneficiário (na data do presente 

certificado de auditoria); 

                                                 
4 Nos casos em que é utilizada amostragem: a técnica de amostragem deve ser explicada no relatório de auditoria 

e a amostra testada deve ser comunicada no relatório. 
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 são conformes com as regras de elegibilidade específicas previstas no artigo 6.2 

da convenção de subvenção; 

 não contêm custos considerados como não elegíveis nos termos do artigo 6.4 da 

convenção de subvenção, mais concretamente: 

 custos associados à rendibilidade do capital; 

 dívidas e encargos da dívida; 

 provisões para perdas ou dívidas futuras, 

 juros devedores; 

 créditos duvidosos; 

 perdas cambiais; 

 encargos bancários cobrados pelo banco do beneficiário por 

transferências efetuadas pelo Estado-Membro; 

 despesas excessivas ou imprudentes; 

 IVA dedutível;  

 IVA incorrido por uma entidade de direito público agindo na qualidade 

de autoridade pública; 

 custos incorridos durante o período de suspensão da execução da ação; 

 contribuições em espécie fornecidas por terceiros; 

 custos declarados no âmbito de outras subvenções da UE financiadas 

pelo orçamento da UE, em particular, custos indiretos se o beneficiário 

já estiver a receber uma subvenção de funcionamento financiada pelo 

orçamento da UE no mesmo período; 

 custos incorridos com pessoal permanente de uma administração 

nacional para atividades que façam parte das suas atividades normais 

(isto é, que não sejam realizadas apenas devido à subvenção); 

 custos incorridos com pessoal ou representantes das instituições, 

organismos ou agências da UE;  

 [são reivindicados em conformidade com a taxa de conversão do euro referida 

no artigo 15.6 da convenção de subvenção;] 

 

 as receitas totais de [inserir número] EUR ([inserir montante por extenso]) foram 

declaradas nos termos do artigo 5.3.3 da convenção de subvenção e 

 

 os procedimentos contabilísticos do beneficiário respeitam as regras contabilísticas 

do Estado-Membro onde este está estabelecido e permitem a conciliação direta dos 

custos incorridos para a execução da ação abrangidos pela subvenção da UE com o 

relatório de contas global relacionado com a sua atividade global. 

 

[No entanto, emitimos o nosso parecer de auditoria com reservas relativamente: 

 

 a custos no valor de [inserir número] EUR 

 

 a receitas no valor de [inserir número] EUR 

 

que, na nossa opinião, não cumprem as regras aplicáveis.] 
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4. Estamos habilitados/autorizados a emitir o presente certificado de auditoria [(para 

informações suplementares, ver o apêndice do presente certificado)]. 

 

5. O beneficiário pagou o montante de [inserir número]) EUR (incluindo IVA no valor de 

[inserir número] EUR) pelo presente certificado de auditoria. [OPÇÃO 1: Estes custos 

são elegíveis (ou seja, foram incorridos no prazo de 90 dias após o final da ação referido 

no artigo 3.º da convenção de subvenção) e foram incluídos na demonstração 

financeira.][OPÇÃO 2: Estes custos não foram incluídos na demonstração financeira.] 

 

 

Data, assinatura e carimbo  

 

Anexo: Relatório de auditoria em conformidade com a norma ISRS 4400 ou uma norma 

internacional de auditoria equivalente subjacente ao presente certificado 
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ANEXO 6  

 

MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO PERIÓDICO 

 

 

[1.º] [2.º] [3.º] Relatório técnico periódico relativo à ação [inserir o acrónimo] 

 

 

Convenção de subvenção n.º:   [inserir o número da convenção de subvenção]  

Título da ação:    [inserir o título da ação]  

Data de início da ação:   [inserir dd/mm/aaaa]  

Duração da ação:   [inserir a duração em meses]  

Período abrangido pelo relatório:  de [inserir dd/mm/aaaa] a [inserir dd/mm/aaaa] 

 

 

1) Descrição das atividades realizadas, justificando eventuais desvios em relação às 

atividades previstas (máx 1500 carateres por atividade) 

 
 Descrição das 

atividades previstas no 

projeto1), incluindo 

uma menção dos 

indicadores de 

realização e de 

resultados estimados2) 

Descrição das 

atividades 

realizadas, 

indicando os 

indicadores de 

realização e de 

resultados  

 

Explicações que justifiquem as 

diferenças entre as atividades 

planeadas e as que foram 

efetivamente realizadas 

Atividade 1  

[título] 

 

 

 

 

  

Atividade 2 

[título] 

 

   

Atividade 3 

[título] 

 

 

 

  

Atividade n 

[título] 

 

   

1) Anexo 1 da convenção de subvenção 
2) Cf. artigo 22.º do Regulamento de Execução (UE) 2015/1831 da Comissão. 

 

 

2) Anexo das cópias de todo o material e material visual utilizado e ainda não 

apresentado  
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ANEXO 7  

 

MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 

 

Relatório técnico final da ação [inserir acrónimo] 

 

Convenção de subvenção n.º:   [inserir o número da convenção de subvenção]  

Título da ação:    [inserir o título da ação]  

Data de início da ação:   [inserir dd/mm/aaaa]  

Duração da ação:   [inserir a duração em meses]  

 

 

1) Panorâmica das atividades realizadas e resultado alcançado da ação utilizando, em 

especial, os indicadores de impacto referidos no artigo 22.º do Regulamento de Execução 

(UE) 2015/1831 da Comissão (máx 6000 caracteres) 

 
 

 

 

 

 

2) Síntese para publicação (máx 3000 caracteres) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


