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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Helpdesk DPI PME Mercosul 
 58/G/ENT/CIP/12/B/NN05C05 

 
 

PROGRAMA DE SUBVENÇÕES 2012 
O presente convite à apresentação de candidaturas é composto por um conjunto de 
documentos de candidatura a subvenções que fazem parte integrante do presente 

convite:  
Convite à apresentação de candidaturas,  

Guia do Candidato  
Processo de candidatura 

 
Os termos do convite à apresentação de candidaturas prevalecem sobre as das outras 

partes dos documentos de candidatura a subvenções. 
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CONVIDAM-SE OS INTERESSADOS A LER CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES QUE SE SEGUEM 
E A USAR O QUESTIONÁRIO FORNECIDO NO CAPÍTULO II DO GUIA DO CANDIDATO A FIM DE SE 
ASSEGURAREM DE QUE ENTREGAM AS SUAS CANDIDATURAS COMPLETAS. 

 

1. CONTEXTO 

Os direitos de propriedade intelectual (DPI)
1
 constituem estímulos à investigação, à inovação, ao engenho e 

à criatividade, fatores essenciais para a competitividade das empresas da União, em especial das pequenas 

e médias empresas (PME)2. Frequentemente, estas empresas não conseguem realizar em pleno o potencial 

da sua criatividade, em razão da sua dimensão. Não dispõem dos recursos nem dos conhecimentos para 
poderem acautelar eficazmente os direitos de propriedade intelectual no estrangeiro.  
A internacionalização e a inovação obrigam frequentemente estas empresas a lidar com questões de 
direitos de propriedade intelectual. O apoio existente pode ser difícil de encontrar, oneroso ou até 
constrangedor para os não-especialistas. Esta é a razão pela qual a Comissão já criou dois serviços de 

assistência («helpdesks) para lidar com questões de DPI3. 
 
Contexto político global 
O presente projeto aplica a política industrial da UE, com especial ênfase nas PME, tal como definida na 
comunicação da Comissão intitulada «Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa: um enquadramento 
político para reforçar a indústria transformadora da UE – rumo a uma abordagem mais integrada da política 

industrial»4.e destina-se a ajudar à internacionalização de PME da UE. Está, assim, em consonância com a 

Estratégia UE 2020 e com uma das medidas destinadas a apoiar as PME da UE a operar nos principais 
mercados externos, em coerência com a Comunicação de atualização das ações da política industrial 

«Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação económica»5. Em tempos de crise 

económica, o apoio prestado às PME inovadoras quando estas entram em novos mercados externos pode 
contribuir para o crescimento e a criação de postos de trabalho. 
 
O projeto técnico do apoio às PME em matéria de direitos de propriedade intelectual deve assentar nas 

recomendações formuladas por dois grupos de peritos6. Deve, em especial, garantir que a prestação de um 

                                                 
1
  No presente convite à apresentação de candidaturas, os termos «direitos de propriedade intelectual» e «DPI» 

são utilizados no seu sentido mais lato, englobando os chamados meios «formais» de proteção desses direitos 

(ou seja, patentes, marcas registadas, modelos, indicações geográficas e direitos de autor) e meios 

«informais» (condições contratuais e de licenciamento, gestão de operações comerciais para efeitos da 

proteção de segredos comerciais, planificação da participação das empresas em feiras internacionais, etc.). O 

«cumprimento» destes direitos diz respeito a todos os meios aplicáveis para o efeito, quer através dos sistemas 

judiciais civil ou penal, de meios administrativos e das autoridades aduaneiras, quer através dos meios contratuais 

aplicados nas jurisdições competentes da Europa, dos Estados-Membros e da China. 

2
 Ao longo do texto, os termos «pequenas e médias empresas» e «PME» referem-se às empresas definidas como tal na 

Recomendação 2003/361/CE da Comissão; outras informações sobre esta definição e um guia do utilizador podem 

ser consultados no seguinte endereço:  

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm 

3
 www.china-iprhelpdesk.eu & www.iprhelpdesk.eu 

4
 Comunicação da Comissão – Execução do Programa Comunitário de Lisboa: Um enquadramento político para 

reforçar a indústria transformadora da UE – rumo a uma abordagem mais integrada da política industrial», COM 

(2005) 474 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0474:FIN:en:PDF 

5
 Comunicação da Comissão «Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação económica», 

COM (2012) 582 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:pt:PDF 

6
 «Making IPR work for SMEs - Expert Group Report» (Pôr os DPI ao serviço das PME – Relatório de grupo de 

peritos) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-

report/index_en.htm e «A memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs» (Memorando sobre 

a supressão de entraves com vista a uma melhor utilização dos direitos de propriedade intelectual pelas PME) 

 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0474:FIN:en:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
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serviço coerente e sem descontinuidades às PME contempla aspetos que se prendem com o apoio à 
internacionalização, à investigação e à inovação. Espera-se que, com a ligação entre os serviços 
«helpdesk» DPI PME para o Mercosul e os vários intermediários comerciais, incluindo a «Enterprise Europe 
Network», as associações industriais, as organizações pan-europeias de apoio às empresas nos países 
visados, se consiga assegurar um serviço sem descontinuidades. 
 
O projeto-piloto Helpdesk DPI/China para as PME foi criado à luz da evolução dos padrões de negócios e 

da crescente globalização7. O helpdesk DPI PME Mercosul também segue esta linha. Embora algumas 

PME da UE já estejam presentes nos países visados, pode haver mais PME da UE a querer expandir as 
suas atividades nesses novos mercados por várias razões. No entanto, ao fazerem-no, podem-se defrontar 
com problemas específicos relacionados com a proteção e a gestão da propriedade intelectual. 
 
Tal como já foi mencionado, os países-alvo escolhidos são mercados de grande dimensão, com elevadas 
taxas de crescimento, em que as empresas da UE e, em especial as PME, têm muitas oportunidades de 
expansão. Ao mesmo tempo, estes mercados emergentes criam ferozes competidores, que desafiam as 
empresas da UE no mercado mundial, incluindo o mercado interno europeu. Ambos os desafios constituem 
uma boa razão para apoiar as PME da UE que operam ou que pretendem entrar nesses grandes mercados. 
São, contudo, as PME as empresas que geralmente dispõem de menos recursos para lidar adequadamente 
com os problemas de DPI. 

 
Contexto específico 
O presente convite à apresentação de candidaturas visa a criação dos helpdesks DPI PME para o Mercosul 
(helpdesks A&M).  Esta ação tem por finalidade prestar apoio de primeira linha sobre questões de direitos 
de propriedade intelectual às PME da UE que operam nalguns países da região em questão ou estão 
afetadas por questões que se prendem com direitos de propriedade intelectual nesses países. Esta ação 
deve permitir às PME da UE tirar o melhor partido possível da sua propriedade intelectual e, ao mesmo 
tempo, incentiva-las a inovar. Daqui resultará uma melhoria da sua competitividade global, ficando as 
empresas mais capazes de agarrar as oportunidades proporcionadas por essa cooperação com empresas 
desses países e por esses mercados. 
 
O helpdesk DPI PME para o Mercosul destina-se a apoiar as PME da UE nos países do ASEAN, do 

Mercosul e no Chile8. Os futuros helpdesks devem adaptar-se à procura dos seus serviços nos países do 

ASEAN e do Mercosul e, por conseguinte, adequar a intensidade dos serviços em determinados países da 
região. A Comissão tem por necessário que o helpdesk cubra pelo menos um grupo mínimo de países. As 
PME da UE devem beneficiar de todo o conjunto de serviços de helpdesk em matéria de DPI, tal como 
descrito no ponto 2, nos países abrangidos no conjunto mínimo. 
 
O conjunto mínimo de países para o grupo Mercosul e Chile, deverá cobrir pelo menos o Brasil. 

 
A Comissão acolherá favoravelmente candidaturas que abranjam um grupo mais vasto de países, tendo em 
atenção o alcance e a qualidade dos serviços propostos para estes países adicionais. 

 
O presente convite à apresentação de candidaturas tem por base a Decisão n.º 1639/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, que institui o programa para a inovação e a 

                                                                                                                                                                  
http://www.proinno-europe.eu/www.proinno-

europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf. 

7
 Os primeiros três anos do Helpdesk DPI PME China foram financiadas ao abrigo da ação ENT3/IMA NR/6.1.1. «A 

União Europeia assume o seu papel num mundo globalizado» 

8
 Nos países potencialmente abrangidos por este projeto incluem-se os países membros do Mercosul, e ainda o Chile. 

Tal como se refere na descrição das tarefas, os serviços de helpdesk DPI PME Mercosul podem ser diferenciados 

entre os países da zona em questão, em função das necessidades das PME e da solicitação dos serviços de helpdesk. 

Os países do MERCOSUL são: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

http://www.proinno-europe.eu/www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf
http://www.proinno-europe.eu/www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf
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competitividade (2007 a 2013)2013)9 e está incluída na decisão da Comissão C (2012) 2916, de 2 de maio 

de 201210.  

 
O presente convite à apresentação de candidaturas tem por finalidade assistir as PME da UE nos seus 
esforços para proteger e fazer respeitar os seus direitos de propriedade intelectual na região do Mercosul, e 

no Chile, ou em questões de DPI relacionadas com essas regiões11. Tem por destinatárias as PME 

europeias no território da UE e as que já se encontram, investem, ou, de algum modo, operam ou 
desenvolvem atividades nessas regiões. 
 
 

2. OBJETIVO DO CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  

 

 
Os serviços a prestar em cada lote devem incluir: 
Prestar às PME da UE serviços de apoio de primeira linha

12
 em matéria de proteção e aplicação 

efetiva dos direitos de propriedade intelectual nas regiões cobertas, e serviços especializados de ligação 
e assistência direta às administrações públicas, advogados, consultores competentes para posterior 
acompanhamento, conforme adequado. Em particular, deve ser prestado aconselhamento sobre as 
dificuldades que surgem ligadas ao comércio transfronteiras entre os países visados. Estes serviços devem 
incluir uma presença física num grande centro económico das regiões cobertas, a fim de facilitar a 
coordenação com a UE e as organizações pertinentes baseadas nas respetivas capitais. Em função da 
disponibilidade das estruturas de apoio às PME com financiamento da UE na região abrangida, o helpdesk 
DPI PME Mercosul deverá cooperar ou deslocar-se fisicamente a essas estruturas. 
 apoio jurídico de base às PME da UE. (O 
material fornecido ao abrigo do presente convite à apresentação de candidaturas deve igualmente ser posto 

à disposição da rede europeia de empresas, do helpdesk DPI PME China13, do helpdesk DPI Europa14, das 

associações patronais de PME e de outras organizações europeias dedicadas às PME e à proteção de DPI 
nas regiões cobertas, para distribuição e utilização interna). Deve igualmente contemplar-se a possibilidade 
de traduzir documentação existente produzida pelo helpdesk DPI PME China, o helpdesk DPI Europa, as 
Câmaras de Comércio dos Estados-Membros ou por outras fontes pertinentes, se essa documentação for 
atual e adequada e se este tipo de colaboração for aceitável para os respetivos autores e editores. Os 
materiais desenvolvidos pelo helpdesk DPI PME China e o Helpdesk DPI Europa estão plenamente 
disponíveis para reutilização pelo helpdesk DPI PME Mercosul, desde que a respetiva autoria seja 
mencionada. 
Providenciar formadores e materiais de formação de última geração sobre a aplicação dos direitos 
de propriedade intelectual no Mercosul e sobre outros assuntos estreitamente ligados (tal como orientação 
empresarial do tipo «conhecer antes de ir», etc.), tendo em vista organizar ateliês e workshops dedicados 
às PME na UE e planear, preparar, promover e apresentar tais sessões de trabalho na região e na UE. 
Criar uma rede que ligue as empresas clientes do helpdesk, as associações patronais e outras 
organizações pertinentes existentes na região do Mercosul, com o objetivo de informar as PME sobre as 
últimas novidades no que respeita aos DPI e sobre o apoio disponível com vista à sua aplicação. 

                                                 
9
 Decisão n.º 1639/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 2006, que institui um 

Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (20072013) (JO L 310 de 09.11.2006, p. 15). 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

10
 Decisão da Comissão, de 2 de maio de 2012, que atualiza o programa de trabalho anual do programa para o Programa 

para o espírito empresarial e a inovação C (2011) 9230. 

11
 Ver descrição dos potenciais países beneficiários na nota de rodapé 8 supra. 

12
 Para os potenciais DPI a ter em  conta ver nota de rodapé 1 

13
 Helpdesk DPI PME China - www.china-iprhelpdesk.eu. 

14 
Helpdesk DPI Euorpa – www.iprhelpdesk.eu. 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
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Providenciar um portal web multilingue dedicado à proteção dos direitos de propriedade 

intelectual na região do Mercosul, com especial incidência no que fazer para proteger os DPI em 

situações da atividade corrente das empresas. Este portal deve igualmente fornecer ligações úteis para 

outras fontes de informação pertinentes, como sejam as câmaras de comércio dos Estados-Membros, os 

programas de assistência técnica adequados15 e os sítios oficiais das administrações e associações 

patronais a nível local, dos Estados-Membros e da UE. Como mínimo, o portal web deve estar disponível 
em inglês e, adicionalmente e em grande parte, em francês, alemão, espanhol e português. Os potenciais 
beneficiários podem propor outras línguas da UE.  
Assegurar o acompanhamento de casos específicos de DPI e da política de propriedade 
intelectual que afetem as PME na região do Mercosul, a fim de fornecer à Comissão Europeia, às 
pequenas e médias empresas e a outras organizações europeias informações pertinentes que possam 
servir de base a decisões políticas e comerciais. 
Participação em feiras internacionais, eventos de formação de parcerias ou outros serviços 
pertinentes para PME, com vista à prestação de aconselhamento e assistência de primeira linha em 
questões de DPI. 
Prestação de apoio de base para os primeiros contactos com as autoridades locais responsáveis 
pela aplicação na região do Mercosul, tais como linhas diretas para apresentar queixas sobre infrações 
aos direitos de propriedade intelectual ou formulários para interpor reclamações sobre essa matéria junto 
das diversas administrações ou autoridades. 

 
Todos estes serviços têm de ser prestados nos países incluídos no conjunto mínimo descrito no ponto 1 

supra. Para os demais países potenciais16, o beneficiário deverá indicar na candidatura os outros países que 

pretende abarcar e a gama de serviços que serão prestados. Espera-se que o helpdesk resolva as questões 
suscitadas pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual no comércio intrarregional e nos fluxos de 
investimento. Assim, prevê-se que proponha soluções e dê formação sobre problemas dessa natureza, 
mesmo que estes ocorram noutros países da região coberta que não fazem parte da candidatura.  
 
Todos os serviços acima referidos devem ser prestados em língua inglesa e, adicionalmente, sempre que 
necessário, em francês, alemão, espanhol e português. Podem ser prestados serviços nas línguas dos 
demais Estados-Membros da União Europeia em função das necessidades reais das PME da UE. Todos os 
serviços, materiais e comunicações devem abordar a questão dos direitos de propriedade intelectual 
especificamente do ponto de vista das necessidades comerciais das PME (por exemplo, como conceber os 
processos de produção ou de abastecimento por forma a proteger a propriedade intelectual, quais as 
medidas que devem ser adotadas aquando da participação em feiras internacionais ou em matéria de 
logística, etc.), em vez de se orientarem para um público mais especializado, como, nomeadamente, os 
juristas especializados em DPI. Os serviços devem ser concebidos de forma a orientar-se para um público 
de PME composto por empresas que não estão habitualmente sensibilizadas para as questões de DPI e 
não apenas para as empresas que já possuem alguns conhecimentos neste domínio. Todas as ações de 
formação e outros materiais utilizados e desenvolvidos por este helpdesk serviço de assistência serão 
considerados propriedade da Comissão Europeia e assim se manterão após o termo do período de serviço 
de helpdesk. O aconselhamento prestado e os materiais desenvolvidos devem ostentar as necessárias 
declarações de exoneração de responsabilidade no que respeita às limitações de obrigações legais, à 
proteção dos dados e à propriedade intelectual. 
 
Os serviços serão promovidos na Europa no seio dos Estados-Membros pelo helpdesk próprio e através de 
outros projetos apoiados pela Comissão Europeia, incluindo a rede europeia de empresas. Os prestadores 
de serviços devem estar preparados para cooperar estreitamente com outras organizações e instituições 
existentes que tratam da proteção dos DPI na região do Mercosul, como sejam câmaras de comércio dos 
Estados-Membros (especialmente qualquer entidade co-financiada pela EU para apoio das PME), 
organizações de combate à contrafação, adidos responsáveis por DPI nas embaixadas, e outras 
organizações similares, a fim de evitar a duplicação de esforços e maximizar as eventuais sinergias. Devem 
envidar-se esforços no sentido de garantir a coordenação entre o programa de trabalho do projeto de 
assistência técnica UE DPI nos países visados (isto é, ECAP III no ASEAN) e o programa de trabalho das 
estruturas de apoio às PME co-financiadas pela EU nesses mesmos países. 

                                                 
15

 Programas de assistência técnica em matéria de direitos de propriedade intelectual 

16
 Ver nota de rodapé 8 para o alcance máximo dos serviços de helpdesk. Os beneficiários podem sugerir países 

adicionais, mas o  apoio nesses países não pode ser financiado pela EU e não influencia o procedimento de seleção 
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3. CALENDÁRIO 

(1) Data agendada para o início da ação: 1 de julho de 2013  

(2) Duração máxima da ação:  20 meses 

 

 

No entanto, se, entre a assinatura da convenção e o início do projeto se tornar impossível para o 
beneficiário, por razões plenamente justificadas que não possa controlar, terminar o projeto no prazo 
previsto, poderá ser-lhe concedida uma extensão do período de elegibilidade. Será concedida uma 
extensão máxima de 4 meses adicionais, se pedida antes do prazo especificado na convenção. A duração 
máxima do projeto será então de 24 meses. 

 

Prevê-se que os candidatos sejam informados dos resultados do processo de atribuição o mais tardar em 
junho de 2013. 

 

O período de elegibilidade dos custos terá início na data em que o contrato for assinado pela última das 
partes. Se um beneficiário puder demonstrar a necessidade de dar início à ação antes da assinatura da 
convenção, podem ser autorizadas despesas antes desta assinatura. Contudo, o período de elegibilidade 
nunca poderá ter início antes da data de entrega do pedido de subvenção. 
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4. FINANCIAMENTO DA UE 

 
A verba máxima atribuída ao abrigo da Decisão da Comissão de 2 de maio de 2012, que altera o programa 
de trabalho anual de 2012 do programa para o espírito empresarial e a inovação ao abrigo da Decisão n.º 
1639/2006/CE do Parlamento Europeu do Conselho, que institui um Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação (2007-2013), a decisão de financiamento para o presente convite à 
apresentação de candidaturas é de: 600 000 € 
 

 

 Taxa máxima de cofinanciamento da UE dos custos elegíveis: 90 % 

 Limite máximo de cofinanciamento da União Europeia por projeto: 600 000 € 

  

Não serão admitidas candidaturas a cofinanciamento da UE que excedam qualquer dos dois valores 
máximos acima indicados. Consultar a secção 5 infra. 

 

 Note-se que uma mesma ação só pode dar lugar à concessão de uma única subvenção por conta do 
orçamento da União Europeia a favor de um mesmo beneficiário. Ambos os lotes podem ser atribuídos 
ao mesmo fornecedor. 

 O financiamento da UE nunca pode cobrir 100% das despesas de uma ação. 

 A Comissão reserva-se o direito de conceder subvenções de montante inferior ao solicitado pelo 
candidato.  Nesse caso, os beneficiários propostos para a atribuição de subvenção serão convidados a 
aumentar o seu cofinanciamento, a propor outros meios de cofinanciamento ou então a diminuir os 
custos totais, sem alterar a substância da candidatura. As subvenções atribuídas não serão superiores 
ao montante solicitado. 

 A publicação do convite (no sítio Internet e/ou no Jornal Oficial) não garante a disponibilidade de fundos 
para as ações supramencionadas. 

 A subvenção da Comissão não pode ter por finalidade ou efeito gerar qualquer lucro para o beneficiário. 
Por lucro, entende-se um excedente das receitas face aos custos. Todo e qualquer excedente dará lugar 
a uma redução proporcional do montante da subvenção. 

 

4.1. COFINANCIAMENTO E RESPONSABILIDADE CONJUNTA E SOLIDÁRIA 

O beneficiário deve poder provar o montante dos cofinanciamentos fornecidos. Este cofinanciamento pode 
advir da mobilização de recursos próprios, ou ser prestada em forma de transferências financeiras 
provenientes de terceiros, ou por contribuições em espécie. Para o presente convite à apresentação de 
candidaturas, a Comissão aceita o cofinanciamento em espécie, se o considerar necessário ou apropriado. 
Nestes casos, o valor das contribuições em espécie não pode cobrir o montante integral de cofinanciamento 
necessário. Consultar o Guia do Candidato, capítulo IV, para mais pormenores. 

No caso de ser possível ou necessária uma convenção multibeneficiários, todos os parceiros devem 
acordar entre si as disposições necessárias à adequada realização da ação.  

Os Estados-Membros devem, em particular, aceitar a responsabilidade conjunta e solidária em relação a 
qualquer montante devido à Comissão por qualquer pessoa, conforme o estipulado no artigo II.18 da 
convenção de subvenção. 

A convenção de subvenção será assinada por cada um dos beneficiários conjuntos, salvo se, para o efeito, 
tiverem conferido procuração ao coordenador designado (formulário A/4 do processo de candidatura). 

 

4.2. SUBCONTRATAÇÃO 

Apenas uma parte limitada do projeto pode ser subcontratada, até 20% dos custos elegíveis.  
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A subcontratação não limita as responsabilidades dos beneficiários. 

Note-se que os beneficiários têm de ter a capacidade necessária para levar o projeto a bom termo. 
Só tarefas não essenciais que não fazem parte das atividades principais das empresas podem ser 
subcontratadas a consultores.  

Na apresentação da candidatura, não é necessário já ter lançado um concurso.  Todavia, se houver 
subcontratantes propostos sem concurso tal implicará a inelegibilidade dos custos 
correspondentes. 

Para informações mais pormenorizadas em matéria de subcontratação, consultar o guia do candidato (p. 
28). 

 

4.3. MODALIDADES DE PAGAMENTO 

O modelo de convenção de subvenção que figura em anexo ao presente convite à apresentação de 
candidaturas especifica as modalidades de pagamento no artigo [I.4] para convenções de beneficiário único 
e [I.5] para convenções de beneficiários múltiplos. A convenção figura em anexo apenas a título de 
informação, não devendo ser apresentada com a candidatura. 

Chama-se a atenção em especial para a parte B das Condições Gerais, artigo II.14, onde se descreve a 
elegibilidade de custos. Estes custos também são explicados de forma mais desenvolvida no capítulo VI do 
Guia do Candidato. 
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5. ELEGIBILIDADE 

 

AS CANDIDATURAS DEVEM CUMPRIR TODOS OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
ESTABELECIDOS NA PRESENTE SECÇÃO. 

 

5.1. ELEGIBILIDADE GEOGRÁFICA 

São admitidas candidaturas de organismos dotados de personalidade jurídica, estabelecidos num dos 
seguintes países: 

(1) Os Estados-Membros da UE; 

(2) Os países da EFTA e do EEE: Islândia, Listenstaine e Noruega. 

(3) Os países candidatos: Croácia, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Turquia 

(4) Outros países – as candidaturas de entidades dotadas de personalidade jurídica estabelecidas nos 
países visados

17
 são elegíveis desde que sejam provenientes de organizações que tenham como 

principal objetivo representar os interesses de empresas estabelecidas num Estado-Membro da UE, 
presentes ou ativos nos países visados. 

O candidato deve demonstrar a sua capacidade para estabelecer uma presença física numa cidade 
principal, um centro económico de um país importante nas regiões em questão. A Comissão pode 
selecionar as propostas dos candidatos em países da EFTA/EEE ou países candidatos, desde que, à data 
da seleção, tenham sido assinados acordos que fixem as modalidades de participação destes países no 
programa estabelecido pela decisão referida no ponto 1 do presente convite. 

 

5.2. ESTATUTO JURÍDICO ELEGIBILIDADE 

No texto que se segue, entende-se por «parceiros» qualquer potencial signatário da futura convenção de 
subvenção objeto do presente convite à apresentação de candidaturas e tal como proposto pelo candidato 
coordenador. 

1. Os candidatos podem intervir individualmente ou em consórcio com organizações parceiras. Do 
processo de candidatura constam, a título de informação, dois tipos distintos de convenção de 
subvenção. 

2. As entidades parceiras do organismo principal têm de respeitar os mesmos critérios de elegibilidade que 
os aplicáveis aos candidatos; o candidato é o coordenador. 

3.  As candidaturas devem ser apresentadas por uma pessoa coletiva.  

4. As pessoas coletivas têm de estar legalmente constituídas e registadas. Se o organismo ou organização 
em causa não estiver constituído legalmente, tem de ser designada uma pessoa singular para efeitos de 
responsabilidade legal.  

 

5.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Ao utilizar o «formulário relativo aos critérios de exclusão» (formulário D apenso ao processo de 
candidatura), os candidatos declaram, por sua honra, que não se encontram em nenhuma das situações 
referidas nos artigos 93.º e 94.º do Regulamento Financeiro.  

Note-se que, ao abrigo dos artigos 96.º e 114.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho 
que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, e em 

                                                 
17

 Os países visados são os estados membros do Mercosul e o Chile. Para uma lista completa ver nota de rodapé 8 
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conformidade com o artigo 134.º, a alínea b), do Regulamento  (CE, Euratom) n.º 2342/2002 da Comissão, 
de 23 de dezembro de 2002

18
, que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE, Euratom) n.° 

1605/2002 do Conselho, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias

19
, a Comissão pode impor sanções administrativas e financeiras aos candidatos 

excluídos com base nas alíneas a) a h) do referido formulário. 

 

5.4. CANDIDATURAS ELEGÍVEIS 

As candidaturas devem reunir as seguintes condições a fim de poderem beneficiar de uma 
subvenção: 

1. As candidaturas devem ser devidamente assinadas, datadas e preenchidas, utilizando o modelo de 
candidatura; todos os formulários devem ser apresentados na sua forma original com as assinaturas 
originais; 

2. As candidaturas devem ser apresentadas dentro do prazo, em conformidade com as especificações 
para a apresentação de candidaturas (ver ponto 8); 

3. só são elegíveis os projetos estritamente sem fins lucrativos e/ou cujo objetivo imediato não seja 
comercial. 

4. as candidaturas devem respeitar a contribuição máxima da CE como previsto na secção 4. 

5. as candidaturas devem respeitar a duração máxima dos projetos (ver secção 3). 

6. as candidaturas devem respeitar a data de início prevista (ver secção 3). 

 

Serão rejeitados quaisquer projetos direta ou indiretamente contrários à política da UE ou que atentem 
contra a saúde pública, os direitos humanos, a segurança dos cidadãos ou a liberdade de expressão. 

 

                                                 
18

 Regulamento com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1261/2005 da Comissão, de 20 de julho de 

2005, pelo Regulamento (CE) n.º 1248/2006 da Comissão, de 7 de agosto de 2006 e pelo Regulamento (CE) n.º 

478/2007 da Comissão, de 23 abril 2007. 

19
 Regulamento com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1995/2006 do Conselho de 13 dezembro 

2006. 
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6. SELEÇÃO  

No texto que se segue são enunciadas as bases para a avaliação das capacidades dos candidatos face às 
necessidades da ação. Ver também capítulo IV do Guia do Candidato, para informações mais 
pormenorizadas. 

 

6.1. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS CANDIDATOS PARA LEVAR A BOM TERMO A AÇÃO 
PROPOSTA  

Os candidatos devem demonstrar que dispõem de fontes de financiamento estáveis e suficientes para 
assegurar a continuidade da sua organização ao longo do projeto e para participar no financiamento do 
mesmo, se for caso disso.  

  

6.2. RELATÓRIOS DE AUDITORIA EXTERNA 

 Se o custo da ação a financiar ultrapassar 500 000 euros ou, no caso das subvenções ao funcionamento, 
100 000 euros, o pedido deve ser acompanhado de um relatório de auditoria externa elaborado por um 
revisor oficial de contas. Este relatório certificará as contas do último exercício disponível e apreciará a 
viabilidade financeira do candidato.  

 

6.3. CAPACIDADE OPERACIONAL DOS CANDIDATOS PARA LEVAR A BOM TERMO A 
AÇÃO PROPOSTA 

Os candidatos devem demonstrar ter capacidade operacional (técnica e de gestão) para executar a ação 
e demonstrar a sua capacidade para gerir atividades à escala correspondente à dimensão do projeto 
para o qual a subvenção é solicitada.  

A equipa responsável pelo projeto/ação, nomeadamente, deve possuir as qualificações e a experiência 
profissional adequadas. Além disso, os candidatos devem demonstrar possuir conhecimentos e 
experiência suficientes em todos os seguintes aspetos: 

1) trabalho com PME, durante um mínimo de três anos no decurso dos últimos dez anos, 

2) experiência empresarial mínima de três anos, relacionada com o grupo mínimo de países visados, ao 
longo dos últimos dez anos

20
, 

3) comunicações orientadas para empresas e trabalho de marketing de molde a atingir e o público-alvo 
descrito na secção 2 supra, de um ano, no mínimo, ao longo dos últimos cinco anos,  

4) gestão efetiva de questões de DPI nos países do grupo mínimo de países visados de três anos, no 
mínimo, ao longo dos últimos dez anos. 

Os candidatos devem juntar ao formulário pedido de subvenção os curricula vitae dos membros do pessoal 
propostos para a execução dos trabalhos, bem como as habilitações profissionais e informação 
pormenorizada sobre projetos semelhantes realizados anteriormente. Por uma questão de facilidade de 
consulta, cada curriculum vitae deve, de preferência, ser apresentado em conformidade com o modelo 
Europass, disponível no seguinte endereço: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=1 

Os candidatos devem ser diretamente responsáveis pela elaboração e gestão do projeto e não meros 
intermediários. 

                                                 
20

  À semelhança do que foi descrito no capítulo 1, a lista dos países do grupo mínimo prioritário para a região do 

ASEAN deve abranger três grandes países e pelo menos o Brasil, do grupo do MERCOSUL e do Chile. Será 

exigida experiência empresarial relacionada com os países visados escolhidos pelo candidato.  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=1
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7. ATRIBUIÇÃO DE SUBVENÇÃO  

Será feita uma avaliação da qualidade das candidaturas, inclusive do orçamento proposto, segundo os 
critérios de avaliação definidos no anexo 3 do presente convite à apresentação de candidaturas.  

Note-se que estes critérios requerem a apresentação de amostras – ver anexo 3 para mais 
pormenores. 

1. Pertinência /30 

2. Impacto /30 

3. Qualidade /20 

4. Orçamento e relação custo-eficácia /20 

Pontuação total máxima /100 

 

Todo o processo de avaliação e seleção é descrito no capítulo IV do Guia do Candidato, no anexo 2. 
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8. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

Chamamos a atenção dos interessados para o facto de, no âmbito do presente convite, não serem 
permitidas candidaturas por via eletrónica.  

 

Para normas relativas à elaboração da candidatura, consultar capítulo I do Guia do Candidato. 

 

O prazo para apresentação de candidaturas termina em: 

 

30/04/2013 a 17h 00 CET 
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9. CONTACTOS 

Os contactos entre a entidade adjudicante e os candidatos potenciais só podem ter lugar em certas 
circunstâncias e nas seguintes condições: 

 Antes de terminar o prazo para a apresentação das candidaturas, a pedido do candidato, a Comissão 
pode facultar informações adicionais exclusivamente com o objetivo de esclarecer a natureza do convite 
à apresentação de candidaturas.  

Os pedidos de informações adicionais devem ser enviados exclusivamente por escrito para o endereço a 
seguir indicado. 

A Comissão pode, por sua própria iniciativa, informar as partes interessadas de qualquer erro, 
imprecisão, omissão ou qualquer outro erro de escrita no texto do convite à apresentação de 
candidaturas. 

Eventuais informações adicionais, inclusive as referidas supra, serão publicados na Internet em 
aplicação dos diferentes documentos do convite à apresentação de candidaturas. 

 Depois de terminar o prazo para a apresentação de candidaturas: 

 Se forem necessários esclarecimentos ou correções de erros de escrita óbvios na candidatura, a 
Comissão pode contactar o candidato desde que os termos da candidatura não sejam alterados em 
resultado disso. 

 Se o gestor orçamental considerar que as candidaturas que constam da lista aprovada para atribuição de 
subvenção carecem de adaptações menores. Nesse caso, os candidatos receberão uma carta oficial em 
que são indicadas as modificações solicitadas. Tais alterações deverão cingir-se ao que foi pedido. Esta 
fase não deve dar azo a uma reavaliação das candidaturas, embora uma candidatura possa ser rejeitada 
se não der seguimento favorável ao pedido. 

 

Endereço de contacto para efeitos do convite: 

Comissão Europeia 

Direção-Geral das Empresas e da Indústria 

Direção A: Enterprise Competitiveness, Industry and Growth Policies 

Unidade A4: Industrial Competitiveness for Growth 

Endereço de correio eletrónico: ENTR-CFP-12-B-ASMER@ec.europa.eu  

Endereço administrativo: BREY 7/64, B-1049 Brussel – Belgium 

 

10. ANEXO 1 PROCESSO DE CANDIDATURA 

O processo de candidatura pode ser descarregado da página seguinte: 
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/ 
 

11. ANEXO 2 GUIA DO CANDIDATO 

O Guia do Candidato pode ser descarregado da página seguinte: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-
grants/calls-for-proposals/ 
 

12. ANEXO 3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/
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Anexo 3 Critérios de Avaliação 
 

Ao avaliar as candidaturas em função dos seguintes critérios de avaliação, a comissão de avaliação tem 
geralmente em conta os elementos a seguir indicados e relativos a cada critério. Note-se que estes 
elementos, que são indicativos e não exaustivos, são dados por questões de transparência e com o fito de 
ajudar os candidatos a melhorar as suas candidaturas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS ELEMENTOS DE PROVÁVEL 

AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃ

O MÁXIMA   

1. Pertinência 30 

Qual é o grau de adequação da candidatura às necessidades dos grupos-alvo propostos e como 
tenciona abordar estas necessidades? 

A candidatura deve contemplar os seguintes elementos: 

 

 Identificação dos principais grupos e setores da indústria que serão clientes potenciais dos 
helpdesks. Deve ser dada uma explicação da análise e das prioridades. 

 

 Identificação das dificuldades em matéria de DPI nos principais países de cada região de 
interesse para as PME da UE e especificar em que tipo de relações económicas ocorrem (por 
exemplo, comércio, joint ventures, etc.). A explicação deverá abordar todos os DPI pertinentes e 
os setores mais atingidos. Nos setores deverá haver uma grande presença de PME. O helpdesk 
deve explicar o modo como abordarão as questões de DPI a nível de toda a região decorrentes 
do comércio e do investimento inter-regionais. Deve ser dada uma explicação da análise e das 
prioridades. 

 
Os potenciais beneficiários que se candidatem apenas a um dos lotes só devem fornecer a análise 
relativa à região correspondente ao lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Impacto 30 

Em que medida a candidatura, e em especial o plano resumido de marketing e de comunicação, 
contempla os efeitos multiplicadores adequados e suficientes para identificar e atingir as PME 
europeias que poderão beneficiar do helpdesk? 

A candidatura deve conter os seguintes elementos: 

 Uma descrição pormenorizada dos serviços oferecidos pelo helpdesk e a explicação de como 

esses serviços serão prestados às PME da UE. 

 Uma secção que descreva de que modo o projeto irá identificar e atingir as PME visadas, o 
impacto estimado e a forma como esse impacto será medido. Desta secção deve constar 

também uma breve descrição de um plano de marketing e de comunicação do helpdesk, 
demonstrando como PME que podem beneficiar dos serviços helpdesk serão efetivamente 
identificadas e atingidas. 

22 

Em que medida a candidatura contém indicadores objetivamente verificáveis que 
permitem avaliar os resultados do projeto e a satisfação das PME clientes? 

4 

De que modo o envolvimento da UE no projeto ou atividade será publicitado? 4 

  

3.  Qualidade 20 

A conceção do projeto é globalmente coerente, incluindo a sua estrutura de gestão e a capacidade de 
ser flexível e de dar resposta às necessidades das PME visadas e no modo como gere os riscos 
associados à execução?  
A candidatura deve conter os seguintes elementos: 

 Uma secção que descreva a estrutura de gestão e os recursos do projeto, e de que forma a 

estrutura proposta irá concorrer para a consecução dos objetivos do projeto. Deve demonstrar a 
forma como será organizada a coordenação entre a presença na Europa e na região visada. 

 

 

 

12 

 Deve incluir uma descrição das disposições de avaliação de riscos, dos planos de 
contingência, do controlo do desempenho e medição da satisfação dos utilizadores, e dos 
mecanismos de adequados de confidencialidade. 

8 
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4. Orçamento e relação custo-eficácia 20 

Em que medida a dotação orçamental é repartida pelas diferentes rubricas orçamentais, por forma a 
proporcionar o maior impacto possível a esta despesa? 

 

O orçamento é suficientemente claro e realista? Os resultados prováveis são razoáveis face ao 
montante da subvenção?  

 

  

Pontuação total máxima 100 

Se a pontuação total obtida for inferior a 65 pontos, ou inferior a 50% para qualquer um dos cinco critérios, a 
candidatura não passará à fase seguinte da avaliação.
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13. ANEXO 4 MODELO CONVENÇÃO DE SUBVENÇÃO 

 
 
Anexo 4 Modelo convenção de subvenção 
 

O modelo de convenção de subvenção pode ser descarregado da página web: 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/ 

Note-se que o modelo de convenção de subvenção é apresentado a título meramente informativo – não 
deve ser preenchido na fase de apresentação de candidatura nem acompanhar esta. 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/

