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SÍNTESE 

I. O Parlamento Europeu (PE) e o Conselho solicitaram o contributo do Tribunal de Contas 

Europeu (TCE) para o debate legislativo preliminar sobre o sucessor do programa 

Horizonte 2020 ("9º PQ"). O presente documento informativo dá resposta a estes pedidos e 

centra-se na questão da simplificação dos programas-quadro de investigação da União 

Europeia (UE). A análise realizada pelo Tribunal mostra que a simplificação é complicada e 

identifica várias propostas para centrar a atenção no debate sobre o 9º PQ atualmente em 

curso. 

II. O Tribunal descreve vários dilemas1 que afetaram os esforços empreendidos pela 

Comissão para simplificar a aplicação de programas de investigação e inovação da UE. O 

Tribunal recorreu a informações da Comissão2 e dos beneficiários3, bem como à sua própria 

experiência em trabalhos de auditoria4 (anexo I e anexo II), para relacionar estes dilemas 

com a conceção do quadro regulamentar, o modelo de financiamento e o regime de 

participação. 

III. O Tribunal gostaria de chamar a atenção para as seguintes propostas a considerar para 

conferir maior atenção ao debate sobre o 9º PQ atualmente em curso: 1) um período 

                                                      

1 Por dilemas o Tribunal entende as prioridades concorrentes para as quais a Comissão e a 
autoridade orçamental precisam de encontrar o justo equilíbrio. 

2 Por exemplo, a Comissão Europeia (CE) fornece um conjunto não abrangente de informações 
valiosas no seu sítio Internet dedicado aos documentos de acompanhamento e avaliação dos 
programas-quadro (FP Programme Evaluation Monitoring Documents). Este sítio Internet 
contém mais de 400 documentos de análise. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Por exemplo: Associação de Universidades Europeias (EUA), Associação Europeia das 
Organizações de Investigação e Tecnologia (EARTO), Liga de Universidades Europeias de 
Investigação (LERU), Grupo Informal de Gabinetes de Ligação da Direção-Geral da Investigação e 
da Inovação (IGLO), IDEA-league (aliança estratégica entre as cinco principais universidades 
europeias de tecnologia), Associação Europeia de Gestores e Administradores no domínio da 
Investigação (EARMA), Helmholtz Association of German Research Centres e.V. (Associação de 
Centros de Investigação Alemães), Business Europe, Associação Europeia dos Fabricantes de 
Componentes para Automóveis (CLEPA), etc. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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razoável entre a adoção e a aplicação de atos jurídicos; 2) a utilização de um montante fixo e 

de prémios; 3) a utilização de orientações como regras não vinculativas; 4) a aceitação das 

práticas contabilísticas dos beneficiários; 5) o reconhecimento de boas propostas de 

projetos no âmbito do Horizonte 2020 noutros programas através de uma abordagem de 

balcão único. 

IV. O presente documento informativo não é um relatório de auditoria. O Tribunal está a 

realizar uma auditoria de resultados sobre a "simplificação no Horizonte 2020", estando 

prevista a publicação de um relatório especial para o final de 2018. Este próximo relatório 

fornecerá uma avaliação de auditoria no que diz respeito à eficácia das medidas de 

simplificação da Comissão para apoiar o debate sobre a aplicação do 9º PQ que tem início no 

final de 2018. 

PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO DA UE HORIZONTE 2020 

1. O Horizonte 2020 é um programa de investigação e inovação da UE que já disponibilizou 

quase 80 mil milhões de euros em financiamento ao longo de sete anos (2014 a 2020). É um 

dos maiores programas de investigação e desenvolvimento do mundo financiados pelo 

erário público, representando cerca de 8% do orçamento da UE5. Os participantes podem 

ser agrupados da seguinte forma: universidades, instituições de investigação, pequenas e 

médias empresas (PME), empresas de grande dimensão e organismos públicos. Até à data, 

foram apresentadas mais de 130 000 candidaturas e receberam financiamento6 quase 

20 000 projetos. 

2. O Horizonte 2020 é complexo devido ao conjunto de regulamentos, regras, orientações, 

procedimentos e processos de aplicação (incluindo a nível do controlo e da auditoria) e à 

multiplicidade de instrumentos de financiamento7. A complexidade desnecessária acarreta 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Números fornecidos pela Comissão. 

7 Parlamento Europeu (PE), Relatório sobre a avaliação da execução do programa Horizonte 2020 
à luz da sua avaliação intercalar e a proposta de 9º Programa-Quadro. Neste relatório, o 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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os seguintes riscos: irregularidade (se as regras são complexas ou pouco claras, a 

probabilidade de incumprimento é elevada), ineficiência (podem despender-se muitas 

verbas para efeitos de administração ou em projetos financiados) e ineficácia (os objetivos 

de desempenho podem não ser cumpridos). 

3. Para o Horizonte 2020, o Conselho (2011) apelou a "um novo equilíbrio entre confiança e 

controlo" e o PE (2010) a uma abordagem assente "mais na confiança e na tolerância ao 

risco para com os participantes"8. Tem havido muitas iniciativas de simplificação, em 

especial para o programa da UE de investigação e inovação (anexo III). Embora a 

simplificação seja desejada, é necessária alguma complexidade para garantir que os 

objetivos estratégicos podem ser alcançados e que os fundos da UE podem ser atribuídos 

adequadamente. 

DILEMAS INERENTES À SIMPLIFICAÇÃO9 

Estabilidade e mudança 

4. A estabilidade consiste em utilizar o mesmo conjunto de regras para programas 

sucessivos de investigação e inovação, enquanto a mudança exige que os participantes 

envidem esforços adicionais para se ajustarem a novas regras. A mudança deixa margem 

para melhorias, mas também pode resultar na necessidade de os participantes se adaptarem 

a diferentes conjuntos de regras ao abrigo de diferentes programas de investigação (uma vez 

                                                      

Parlamento Europeu defende a eliminação da complexidade do cenário de financiamento da 
UE. (RR\1127422EN .docx). 

8 Regulamento (UE) nº 1291/2013 que cria o Horizonte 2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 109). 

9 O Tribunal analisou cinco dilemas, mas há mais, tais como: interesses nacionais e da UE, 
pequena e grande indústria, despesas públicas e privadas em I&D e questões relativas a auxílios 
estatais (Relatório Lamy, pp. 17-18). 
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que muitas subvenções do Horizonte 2020 irão prolongar-se durante vários anos após o 

início do 9º PQ)10 11 (caixa 1). 

Caixa 1 – Os beneficiários apreciam a estabilidade12  

A Liga Europeia de Universidades de Investigação (LERU) representa 23 universidades. Em 

junho de 2010, a LERU publicou um documento de orientação: Towards an effective 8th 

framework programme for research [Rumo a um oitavo programa-quadro de investigação 

eficaz]. Este documento foi, em parte, uma resposta à Comunicação da Comissão – 

Simplificar a execução dos programas-quadro de investigação. O documento afirmava 

(nº 27) que a otimização é fortemente desejada nos piores casos, mas a própria estabilidade 

das regras é uma medida de simplificação e é preferível à mudança para regras que sejam 

pouco mais simples. Devem ser evitadas muitas mudanças consecutivas. 

Prestação de contas e apropriação 

5. A prestação de contas implica colocar o ónus da prova no beneficiário pela utilização de 

fundos da UE. A apropriação implica confiar nos beneficiários para efeitos de autogestão e 

de autorregulação. Seria mais fácil conceder subvenções para investigação, sem pedir aos 

beneficiários que prestassem contas dos fundos públicos recebidos. Porém, a prestação de 

contas é essencial para a confiança pública. No entanto, a sua busca poderia conduzir a uma 

cautela excessiva nos esforços para simplificar regulamentos complexos no domínio da 

investigação e criar um obstáculo ao trabalho de investigação (caixa 2). 

                                                      

10 OCDE 2010, Strategy and policies for better regulation [Estratégia e políticas para a melhoria da 
regulamentação], Reino Unido, p. 38. 

11 Comissão Europeia, COM(2010) 187, 29 de abril de 2010, p. 12. 

12 Documento de orientação da LERU intitulado Towards an effective 8th framework programme 
for research [Rumo a um oitavo programa-quadro de investigação eficaz], nº 2, maio de 2010, 
p. 10, nº 27. 
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Caixa 2 – Os investigadores exigem um equilíbrio entre uma prestação de contas adequada 

e uma carga administrativa razoável  

No âmbito da prestação de contas, além da necessidade de demonstrar uma boa gestão 

financeira das despesas, para efeitos de acompanhamento e avaliação, a Comissão exige 

informações e dados sobre o impacto económico e social do financiamento da UE para a 

investigação e a inovação. O objetivo do próximo Programa-Quadro consiste em adaptar os 

requisitos em matéria de comunicação de informações e de acompanhamento, limitando, 

quando possível, o número de indicadores de desempenho fundamentais, baseando-se nos 

indicadores existentes e concentrando-se nos indicadores de impacto13. 

Segurança jurídica e poder discricionário 

6. A segurança jurídica é importante porque os beneficiários assumem um risco financeiro 

ao interpretar as disposições erradamente. A segurança jurídica significa que só deve 

prevalecer uma interpretação de uma determinada regra; "(…) qualquer ato das instituições 

que produza efeitos jurídicos (…) [deve ser] claro, preciso e levado ao conhecimento do 

interessado de tal forma que este possa conhecer, com certeza, o momento a partir do qual 

o referido ato existe e começa a produzir os seus efeitos jurídicos (…)"14. 

7. O poder discricionário implica diferentes interpretações possíveis e razoáveis da regra 

pelas autoridades competentes. Os diferentes intervenientes em diferentes momentos do 

ciclo de vida do projeto (responsáveis de projeto e auditores da Comissão, organismos 

                                                      

13 "Stakeholders’ Workshop on ideas for further simplification on the implementation of the R&I 
Framework programmes" [Seminário de partes interessadas sobre ideias para uma maior 
simplificação na aplicação dos programas-quadro de I&D], Bruxelas, 20 de outubro de 2017, 
p. 12. 

14 Ver processo T-115/94, Opel Austria, nº 124, que faz referência aos: acórdãos do Tribunal de 
Justiça de 9 de julho de 1981 no processo 169/80, Administration des Douanes/Gondrand 
Frères e Garancini, p. 1931, nº 17; de 22 de fevereiro de 1984 no processo 70/83, 
Kloppenburg/Finanzamt Leer, p. 1075, nº 11; de 15 de dezembro de 1987 no processo 325/85, 
Irlanda/Comissão, p. 5041, nº 18; e do Tribunal de Primeira Instância de 7 de fevereiro de 1991 
nos processos apensos T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Tribunal de Justiça, p. II-53, nº 40. 



 6 

 

nacionais15, auditores do TCE) podem desenvolver a sua própria compreensão e fazer 

interpretações diferentes dos requisitos, correndo o risco de sujeitar os beneficiários a 

consequências financeiras incertas (caixa 3). Além disso, quando são utilizadas orientações e 

exemplos para ilustrar o âmbito do poder discricionário, essas orientações e exemplos não 

devem ser interpretados de forma a limitar o seu eventual exercício. 

                                                      

15 Por exemplo, ministérios nacionais, financiadores nacionais, instituições superiores de controlo 
(ISC), bem como empresas privadas de auditoria. 
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Caixa 3 – Os beneficiários manifestaram a preocupação de que podem ver-se confrontados 

com insegurança jurídica16 

O Tribunal organizou seminários com peritos jurídicos, auditores e beneficiários finais sobre 

experiências de auditoria em programas de investigação e inovação da UE. As principais 

preocupações levantadas pelos beneficiários foram as seguintes: 

- quando as orientações são definidas de forma demasiado lata, a utilização de exemplos 

pela Comissão poderia ser considerada por alguns auditores como a única prática 

aceitável; 

- ao avaliar a conformidade, é necessário que os auditores, em vários níveis da cadeia de 

controlo, interpretem o contexto e a finalidade das mesmas regras, o que pode ser 

influenciado pela disponibilidade das informações; 

- quando os beneficiários recorrem a opções de custos simplificadas, como montantes 

fixos e taxas fixas, esperam que os auditores ajustem igualmente a sua abordagem; 

- a Comissão Europeia alterou alguns artigos dos modelos de convenções de subvenção 

do Horizonte 2020, com aplicação retrospetiva a projetos anteriores17; 

- vários regulamentos (relativos ao Horizonte 2020, ao Instituto Europeu de Inovação e 

Tecnologia (EIT)) nem sempre utilizam as mesmas definições e princípios. 

Interesse dos beneficiários e interesse da UE 

8. Os beneficiários têm interesse em obter o reembolso dos seus custos, enquanto a UE se 

concentra na totalidade do financiamento e na eficiência da afetação de fundos a 

beneficiários individuais. Para beneficiários como as universidades, os potenciais efeitos 

                                                      

16 Seminário do TCE, Bruxelas, 9 de fevereiro de 2015 e 11 de março de 2016. 

17 É possível consultar exemplos no seguinte endereço: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-
mga-art-updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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adversos da simplificação nas suas receitas podem conduzir ao receio e à resistência à 

simplificação, mesmo que estes efeitos acabem por se revelar positivos (caixa 4). 

Caixa 4 – Os beneficiários temem um impacto financeiro negativo18 

O recurso a opções de custos simplificadas, como taxas fixas, custos unitários, montantes 

fixos e prémios, poderia significar que alguns beneficiários recebem mais ou menos 

financiamento, em comparação com o status quo, embora, em média, seja pago o mesmo 

montante. Alguns participantes declararam que preferem o seu (complexo) sistema atual de 

reembolso de custos reais, temendo uma redução do seu financiamento mesmo que as 

formas simplificadas de comunicação dos custos impliquem menos encargos 

administrativos. 

Alcance regional e excelência19 

9. A excelência significa apoiar os melhores projetos de investigação a nível da UE, 

enquanto o alcance regional visa reduzir discrepâncias entre regiões geográficas. Na prática, 

algumas regiões geográficas têm mais êxito do que outras em lidar com programas de 

investigação e inovação da UE e em demonstrar o seu potencial para alcançar a excelência 

na investigação (caixa 5).  

                                                      

18 Seminário de acompanhamento sobre a simplificação organizado pela Comissão em 2017, p. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-
20/final-report_en.pdf. 

19 PE/EPRS, EU framework programmes for research and innovation, evolution and key data from 
FP1 to Horizon 2020 in view of FP9 [Programas-quadro de investigação e inovação da UE, 
evolução e dados fundamentais do 1º PQ até ao Horizonte 2020 tendo em vista o 9º PQ] 
(setembro de 2017 – PE 608.697), p. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Caixa 5 – O "alargamento" continua a ser um problema a ultrapassar  

O Tribunal constatou que as Comunidades de Conhecimento e Inovação ("parceiros CCI") e 

as contribuições para o financiamento do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 

estão concentradas num reduzido número de Estados-Membros. O EIT criou um mecanismo 

regional de inovação, que é um mecanismo de projeção destinado a promover melhor a 

inovação em determinadas regiões, a fim de alargar o alcance do seu apoio20. 

Os dilemas em perspetiva  

10. A figura 1 resume os dilemas apresentados acima. Nas secções a seguir apresentadas, o 

Tribunal tentou analisar a forma como estes dilemas influenciaram a conceção do quadro 

regulamentar, o modelo de financiamento e o regime de participação. 

                                                      

20 TCE, Relatório Especial nº 4/2016, pontos 86 e 102. 
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Figura 1 – Dilemas que afetam a simplificação dos programas de investigação da UE 

 

Fonte: TCE, com base no quadro legislativo do Horizonte 2020.  

HORIZONTE 2020: UM SISTEMA COMPLEXO 

Conceção do Horizonte 2020 

11. O Tribunal salientou que o quadro jurídico excessivamente complexo dos 

programas-quadro anteriores poderia dificultar a execução eficiente dos programas21. No 

que se refere ao Horizonte 2020, existem duas formas de eliminar a complexidade 

desnecessária na conceção de programas: reformulação das normas jurídicas de base 

                                                      

21 Relatório Especial nº 2/2013 do TCE: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação?", síntese, ponto V, pontos 3, 89 e 103 e anexo II. 
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(direito vinculativo) orientada pelos princípios da boa administração22 e/ou criação de uma 

interface mais simples para adaptar um sistema complexo à vida real dos investigadores. 

Ambos são métodos válidos para manter o equilíbrio certo entre a burocracia necessária e a 

vida real dos investigadores. No entanto, uma coisa é certa: a simplificação é complicada23. 

12. Em comparação com o 7º PQ, a estrutura do conjunto de regulamentos de base242526 

permaneceu praticamente inalterada no Horizonte 2020 (anexo IV), para além do facto de o 

número de programas específicos ter sido reduzido de quatro para um. No entanto, a 

Comissão introduziu várias interfaces com o objetivo de facilitar a aplicação dos 

regulamentos de base para os beneficiários (figura 2): 

- o modelo de convenção de subvenção; 

                                                      

22 Princípios gerais relacionados com o direito a uma boa administração consagrado no artigo 41º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e com o princípio de uma administração 
europeia aberta, eficaz e independente enunciado no artigo 298º do TFUE: p. ex., 
proporcionalidade, equidade e igualdade de tratamento, segurança jurídica, procurar a 
melhoria contínua. 

23 Convenção Europeia, Relatório final do Grupo de Trabalho IX sobre a Simplificação, p. 1, 
29.11.2002 
http://european-convention.europa.eu/PT/doc_register/doc_register8598.html?lang=PT&Cont
ent=WGIX e Conclusões e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre a Simplificação para o 
período pós-2020, p. 1. 

24 Regulamento (UE) nº 1291/2013, de 11 de dezembro de 2013, que cria o Horizonte 2020 – 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (L 347/104) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-
eu-establact_pt.pdf. 

25 O Regulamento (UE) nº 1291/2013 (L 347/104) foi acompanhado pela Decisão do Conselho, de 
3 de dezembro de 2013, que estabelece o programa específico de execução do Horizonte 2020 - 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) (L 347/965) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_pt.pdf. 

26 As regras de participação encontram-se estabelecidas no Regulamento (UE) nº 1290/2013, de 
11 de dezembro de 2013, que estabelece as regras de participação e difusão relativas ao 
"Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)" (L 347/81) 
(direito vinculativo) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_pt.pdf. 

http://european-convention.europa.eu/PT/doc_register/doc_register8598.html?lang=PT&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/PT/doc_register/doc_register8598.html?lang=PT&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_pt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_pt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_pt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_pt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_pt.pdf
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- programas de trabalho (plurianuais em vez de anuais) que traduzem os objetivos do 

programa específico em ações pormenorizadas; 

- um portal digital para participantes27. 

Figura 2 – Interfaces entre os legisladores, os serviços da Comissão e os beneficiários  

 

Fonte: TCE, com base no quadro legislativo do Horizonte 2020. 

Modelo de Convenção de Subvenção 

13. Os direitos e obrigações dos beneficiários encontram-se estabelecidos na convenção de 

subvenção. A Comissão desenvolveu um modelo de convenção de subvenção e um modelo 

de convenção de subvenção anotado como guia em linha para os candidatos. No relatório 

anual de 2016 do Tribunal, critica-se a extensão das orientações (um documento 

                                                      

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Este portal (um ponto 
de entrada para a administração eletrónica de projetos de investigação e inovação financiados 
pela UE) fornece não só informações de uma forma estruturada, mas também configura uma 
interface digital para os envolvidos no Horizonte 2020. 
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de 750 páginas)28. A Comissão observou que, no âmbito do 7º PQ, o mesmo conteúdo se 

encontrava distribuído por vários documentos de mais de 1 000 páginas29. 

14. A utilização alargada de exemplos nas orientações é útil para os beneficiários quando 

aplicam as regras. No entanto, existe o risco de que a perceção dos exemplos como a única 

solução possível para todos os beneficiários possa limitar a margem discricionária dos 

beneficiários para adotarem as suas próprias práticas. 

Programa de trabalho 

15. Os programas de trabalho visam traduzir os objetivos de alto nível da Comissão Europeia 

em ações específicas. De acordo com o relatório anual de 201530 do Tribunal, as ações 

auditadas estão geralmente em consonância com os objetivos de alto nível, mas tal pode 

dever-se à definição bastante lata destes objetivos. Os programas de trabalho constituem a 

base para os peritos avaliarem a aplicação do Horizonte 2020 e reduzirem a seleção de 

projetos em consonância com os objetivos31. 

Portal para participantes 

16. A Comissão disponibiliza um portal em linha para participantes como plataforma única 

para a gestão eletrónica de candidaturas e subvenções. O objetivo deste portal para 

participantes consiste em ajudar os candidatos (por exemplo, através do serviço de 

assistência único) a encontrar informações pormenorizadas sobre todos os processos, 

compreender as partes do quadro jurídico do Horizonte 2020 aplicáveis à sua situação 

específica e proporcionar segurança jurídica para as suas ações32. 

                                                      

28 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, capítulo 5, ponto 5.18. 

29 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, capítulo 5, ponto 5.18 com a resposta da Comissão. 

30 TCE, Relatório Anual relativo a 2015, pontos 3.36 e 3.37. 

31 Seminário organizado pelo TCE, em Bruxelas, com beneficiários finais dos programas-quadro 
europeus, em 9 de fevereiro de 2015. 

32 Comissão Europeia, Avaliação intercalar do Horizonte 2020, pp. 27 e 59. 
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Gestão do Horizonte 2020 

Comissão 

17. O Horizonte 2020 é gerido diretamente por várias entidades da UE, incluindo oito 

direções-gerais da Comissão, quatro agências de execução e sete empresas comuns 

(quadro 1)33. Segundo a Comissão, os participantes nos programas-quadro da UE anteriores 

ao Horizonte 2020 queixaram-se do tratamento incoerente das mesmas questões por 

diferentes direções-gerais ou por outros organismos de execução34. 

Quadro 1 – Inúmeras direções-gerais e outros serviços estão envolvidos na gestão do 

Horizonte 2020 

 Período de programação 

Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 

Número de DG responsáveis 5 6 8 
Número de comissários 
responsáveis 

4 6 8 

Outras entidades responsáveis 
pela execução 

Agências de execução 

Iniciativas ao abrigo do 
artigo 187º 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 ITC (iniciativas 
tecnológicas conjuntas) 

(Artemis, ENIAC, FCH, CS, 
IMI) + SESAR 

 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 empresas comuns (BBI, CS, 
ECSEL, IMI, FCH, S2R, SESAR) 

10 PPP contratuais 

Iniciativas público-públicas 
 
 
Outras 
 

1 ao abrigo do 
artigo 185º 

 

4 iniciativas ao abrigo do 
artigo 185º 

 
 

2 (BEI, EIT) 

6 iniciativas ao abrigo do 
artigo 185º 

10 IPC (iniciativas de 
programação conjunta) 

 
3 (BEI, EIT, FET - "Iniciativas 

emblemáticas") 

Fonte: TCE, com base em dados fornecidos pela Comissão atualizados em fevereiro de 2018. 

                                                      

33 Atualmente, a família de I&I é composta por 8 direções-gerais (AGRI, CNECT, EAC, ENER, GROW, 
HOME, MOVE e RTD), 4 agências de execução (EACEA, EASME, ERCEA, REA), 1 agência 
descentralizada (GSA) e 7 empresas comuns (BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, SESAR, Shift2Rail). 

34 Comissão Europeia, relatório de avaliação ex post do 7º PQ, p. 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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O papel único do Centro de Apoio Comum 

18. O Tribunal35, bem como os beneficiários36, apelaram a uma aplicação coerente e 

uniforme das regras e a uma gestão coerente dos programas-quadro37. O Tribunal 

recomendou novas melhorias, que levaram à criação do Centro de Apoio Comum (Common 

Support Centre, CSC)3839. Esta posição foi retomada na avaliação intercalar do 7º PQ (2011), 

que sublinhou a necessidade de criar um "Comité Regularizador para a Investigação" para 

abordar a insegurança jurídica e o tratamento diferenciado das mesmas questões por 

diferentes entidades da UE que gerem subvenções de investigação40. 

19. O Tribunal constatou que a Comissão melhorou os seus sistemas de controlo, 

especialmente nos últimos anos, mediante o reforço da função de auditoria ex post através 

do Serviço de Auditoria Comum (SAC), que faz parte do CSC41. Do mesmo modo, o Serviço de 

Auditoria Interna (SAI) da Comissão identificou algumas boas práticas de coordenação com o 

CSC para o Horizonte 2020 (caixa 6). Além disso, a criação do CSC visava colmatar algumas 

das incoerências e ineficiências nas auditorias ex post. Uma vez que as auditorias ex post no 

âmbito do 7º PQ foram realizadas por unidades de auditoria individuais dos diferentes 

serviços de execução, existe o risco de os beneficiários poderem estar sujeitos a uma 

                                                      

35 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, ponto 5.15. 

36 #Industry4Europa, outubro de 2017, p. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 -Keep it simple and 
straightforward [KISS-Horizonte 2020 – Mantê-lo simples e direto] (23 de outubro de 2015). 
Conclusões do Conselho ("Competitividade") de 11 e 12 de outubro de 2010, p. 2. 

37 TCE, Relatório Especial nº 2/2013: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação?", p. 27, ponto 36. 

38 Commission Decision on the operating rules for the Common Support Centre for Horizon 2020, 
the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) [Decisão da Comissão 
sobre as regras de funcionamento do Centro de Apoio Comum para o Horizonte 2020, o 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)] (C(2013)8751). 

39 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, ponto 5.15 e anexo 3.2. 

40 Comunicação da Comissão em resposta ao relatório do Grupo de Peritos sobre a Avaliação 
Intercalar do Sétimo Programa-Quadro de Investigação, COM(2011) 52 final, secção 2.5. 

41 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, anexo 3.2, p. 131. 
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abordagem incoerente e/ou de o mesmo beneficiário poder ser confrontado com a 

sobreposição de várias auditorias42. 

Caixa 6 – O Serviço de Auditoria Interna chegou a conclusões positivas quanto às 

atividades de coordenação da Empresa Comum "Pilhas de Combustível e Hidrogénio" com 

o Centro de Apoio Comum 

Numa auditoria concluída em dezembro de 2017, o SAI constatou que a Empresa Comum 

"Pilhas de Combustível e Hidrogénio" dispunha de processos adequados de governação, 

gestão de riscos e controlo interno que apoiaram, eficaz e eficientemente, as suas atividades 

de coordenação com o CSC, bem como a aplicação dos instrumentos e serviços deste. 

Processo de tomada de decisões 

20. A tomada de decisões sobre o grau de simplificação é complexa e exige o contributo não 

só da Comissão, mas também dos colegisladores: o PE e o Conselho. No passado, o PE 

manifestou, por exemplo, preocupações quanto à taxa única de reembolso proposta e à taxa 

fixa obrigatória para os custos indiretos4344, contrariando o parecer do Tribunal45. 

21. Do mesmo modo, o Conselho46 propôs o conceito de suplementos de remuneração para 

investigadores ("pagamentos de prémios") e reinstituiu os comités de programa para a 

                                                      

42 Serviço de Auditoria Interna (2017).  

43 Comissão Europeia, COM(2013) 98 final de 26.2.2013, pp. 27 e 6-7. 

44 Relatório especial nº 1/2004 sobre a gestão das ações indiretas de IDT no âmbito do quinto 
programa-quadro ("5º PQ") em matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico 
(1998-2002), acompanhado das respostas da Comissão, síntese, ponto IV. (2004/C 99/01). 

45 Parecer nº 6/2012 do TCE, de 19 de julho de 2012, ponto 16. 

46 Comissão Europeia, COM(2013) 98 final de 26.2.2013, pp. 7-8. 
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seleção de projetos individuais, conduzindo, possivelmente, a um prazo de aprovação mais 

longo. 

22. Além disso, o Tribunal observa que o período que decorre entre a adoção de atos 

jurídicos de base de um programa-quadro e o seu início efetivo47 é muito limitado, mesmo 

que as propostas da Comissão tenham sido apresentadas aos legisladores com dois anos de 

antecedência no caso do Horizonte 2020. Este facto dificulta a preparação exaustiva da 

execução do programa. 

MODELO DE FINANCIAMENTO 

Transição do 6º PQ para o 7º PQ e Horizonte 2020 

23. No parecer do Tribunal sobre o Horizonte 2020 (2012), o Tribunal observou que o novo 

modelo de financiamento dos custos tinha sido "simplificado de forma radical"48. No 

entanto, uma parte significativa do Horizonte 2020 ainda se baseia no reembolso dos custos 

incorridos. As opções de custos simplificadas, como o financiamento a taxas fixas e as 

tabelas normalizadas de custos unitários, são utilizadas no Horizonte 2020 para uma parte 

considerável do orçamento, enquanto os regimes baseados em direitos, como prémios e o 

financiamento de projetos com base em montantes fixos, abrangem apenas uma pequena 

parte. O quadro 2 ilustra o recurso a prémios e a figura 3 apresenta a evolução dos modelos 

de custos em diferentes programas-quadro. O Tribunal observou, no seu relatório anual 

de 201649, que os regimes baseados em direitos são menos propensos a erros do que os 

reembolsos de custos (como é o caso dos custos de pessoal50) para o orçamento global. No 

                                                      

47 Por exemplo, para o período de programação de 2014-2020, a data de adoção do QFP era 
2 de dezembro de 2013, a data de adoção das propostas de atos legislativos da Comissão era 
30 de novembro de 2011 e a data de adoção dos atos legislativos era dezembro de 2013. 

48 TCE, Parecer nº 6/2012, pontos 16 a 19. 

49 TCE, Relatório Anual de 2016, caixa 1.4, pontos 1.10 e 1.38. 

50 TCE, Relatório Anual de 2016, ponto 5.9. 
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que se refere às despesas baseadas em direitos, os beneficiários recebem o pagamento 

desde que satisfaçam determinadas condições. 

Quadro 2 – Os programas de investigação e inovação da UE fizeram uma utilização 

limitada dos prémios 

 Período de programação 

 2000 – 2006(1) 2007 – 2013(2) 2014 – 2020 

Prémios Nenhum inferior a 0,1% 0,11% do orçamento 
total 

(1) Não foram atribuídos prémios no âmbito do 6º PQ.  

(2) No âmbito do 7º PQ, foi financiado um número muito reduzido de prémios de reconhecimento (p. ex., os Prémios 
DESCARTES) e uma ação-piloto limitada sobre prémios de incentivo no Programa de Saúde, bem como um "Prémio 
Mulher Inovadora" no final do 7º PQ. 

Fonte: TCE, com base em dados fornecidos pela Comissão atualizados em janeiro de 2018. 

Figura 3 – Evolução dos modelos de custos nos programas-quadro 

 

Fonte: TCE. 

Financiamento de projetos com base em montantes fixos 

24. Por financiamento de projetos com base em montantes fixos entende-se o pagamento 

de um montante fixo após a conclusão das atividades e/ou das realizações predefinidas. O 

financiamento de projetos com base em montantes fixos elimina as obrigações em matéria 

de comunicação de custos e as auditorias financeiras ex post para os beneficiários que 

recebem financiamento da UE, pelo que é suscetível de simplificar o reembolso dos custos. A 

Comissão está a testar dois projetos-piloto no âmbito do Horizonte 2020. Em primeiro lugar, 

6.º PQ

• reembolso dos 
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eletrónicos
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o montante fixo pode ser concedido a um projeto no seu conjunto, sendo o montante fixado 

no convite à apresentação de propostas. Em segundo lugar, o montante fixo pode ser 

calculado com base numa estimativa de custos fornecida pelo beneficiário na proposta de 

projeto. Ao abrigo destes regimes, os beneficiários receberão o montante fixo se houver 

garantias suficientes de que realizaram as atividades conforme descrito no plano do projeto. 

25. Com base no trabalho de auditoria efetuado no âmbito da sua declaração de fiabilidade 

anual, o Tribunal analisou a configuração do regime para o financiamento de projetos com 

base em montantes fixos no domínio da investigação e considerou que o regime: 

- Poderia servir de modelo de financiamento adequado, cuja relativa simplicidade 

poderia incentivar a participação, em especial de jovens investigadores, PME e novos 

operadores, no Horizonte 2020;  

- Mas poderia ser mais difícil de executar, uma vez que exige uma mudança de 

mentalidade na comunidade de investigação que, durante décadas, esteve habituada a 

trabalhar com regimes de reembolso de custos. Além disso, apela a uma mudança na 

abordagem da Comissão no que diz respeito à seleção, à análise, ao acompanhamento 

e à avaliação de projetos. 

26. A Comissão está a ponderar recorrer ainda mais a opções de custos simplificadas, como 

o financiamento de projetos com base em montantes fixos. Até agora, tal tem sido difícil 

devido à falta de critérios e informações sobre o desempenho adequados, uma vez que os 

resultados e o impacto da investigação são, por natureza, difíceis de prever e avaliar. 

Geralmente não seguem uma trajetória linear51 e podem ocorrer muito tempo após o 

momento do financiamento52. No entanto, a utilização de critérios e informações sobre o 

desempenho é importante para garantir valor acrescentado para a UE nos projetos de 

investigação financiados e alcançar objetivos estratégicos como a "excelência", a divulgação 

de resultados e a cooperação com a indústria. 

                                                      

51 TCE, Relatório Anual de 2015, ponto 3.24. 

52 TCE, Relatório Anual de 2015, ponto 3.31. 
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Aceitação das práticas contabilísticas dos beneficiários53 

27. Os beneficiários podem ter as suas próprias práticas e sistemas contabilísticos, que são 

criados em conformidade com as legislações nacionais e as normas internacionais de 

contabilidade (IAS). Essas legislações e normas podem deixar algum poder discricionário aos 

beneficiários no que se refere aos métodos de contabilização dos custos. 

Consequentemente, existe o risco de que os métodos dos beneficiários para calcular e 

classificar as rubricas de custos possam não satisfazer os critérios de elegibilidade dos custos 

estabelecidos pelo Regulamento Financeiro (RF) da UE e as regras de participação no 

programa de investigação e inovação, embora estes métodos sejam reconhecidos, por 

exemplo, por financiadores nacionais. Deste facto resulta que alguns participantes têm de 

investir em ferramentas contabilísticas específicas ao justificarem determinadas rubricas de 

custos para efeitos de financiamento ao abrigo do Horizonte 2020, embora não tenham de 

fazê-lo para outros financiamentos nacionais. 

28. O recurso às práticas contabilísticas habituais dos beneficiários para efeitos de auditoria 

reduz os custos dos beneficiários. Nesta perspetiva, o Horizonte 2020 permite, em certa 

medida, a prática contabilística habitual dos beneficiários54. No entanto, a Comissão é 

cautelosa no que se refere a aceitar plenamente as práticas contabilísticas dos beneficiários, 

uma vez que tal prejudicaria a aplicação de regras uniformes para os beneficiários em todos 

os Estados-Membros. Além disso, os sistemas nacionais de controlo e auditoria não 

verificam, regra geral, os custos incorridos em projetos da UE em regime de gestão direta. 

Para a Comissão, esta situação constitui um obstáculo à confiança mútua nas auditorias 

nacionais. 

                                                      

53 Parlamento Europeu, Conferência dos Presidentes das Comissões, carta de 21 de março de 2017 
sobre o programa de trabalho do TCE para 2018, p. 4. A Comissão da Indústria, da Investigação 
e da Energia (ITRE) propôs avaliar a utilização de sistemas contabilísticos nacionais para fins de 
simplificação. 

54 Decisão da Comissão, de 24 de janeiro de 2011, relativa a três medidas para simplificar a 
aplicação da Decisão 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Decisão 2006/970/Euratom do Conselho e que altera as Decisões C(2007) 1509 e C(2007) 1625. 
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Evolução da taxa de erro 

29. O Tribunal identificou uma diminuição das taxas de erro no seu Relatório Anual de 2016, 

capítulo "Competitividade para o crescimento e o emprego" (de 5,6% em 2014 para 4,4% 

em 2015 e 4,1% em 2016) (figura 4). No entanto, esta diminuição apenas fornece 

informações limitadas sobre a transição do 7º PQ para o Horizonte 2020, uma vez que: 

- as despesas em matéria de investigação e inovação representam apenas 59% de todas 

as despesas inscritas no capítulo "Competitividade para o crescimento e o emprego"55;  

- das 92 operações auditadas pelo Tribunal no domínio da investigação e inovação 

em 2016, 79 pertenciam ao 7º PQ e apenas 13 ao Horizonte 2020; em 2015, só foi 

selecionada uma transação no âmbito do Horizonte 2020 na amostra do Tribunal;  

- embora o Tribunal apresente os seus resultados sobre a regularidade das operações 

anualmente, os programas de investigação podem demorar vários anos a ser 

concluídos; os beneficiários e a Comissão podem fazer ajustamentos durante todo o 

período e no pagamento final; 

- a taxa de erro baseia-se nos erros que o Tribunal conseguiu quantificar. Podem existir 

outras observações, como insuficiências dos sistemas ou incumprimento dos requisitos 

relativos a documentação, que não afetam diretamente a regularidade das operações 

examinadas pelo Tribunal. Estas observações são tidas em conta na opinião constante 

da declaração de fiabilidade do Tribunal mas, pela sua natureza, não são incluídas no 

cálculo da taxa de erro. 

                                                      

55 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, caixa 5.1. 



 22 

 

Figura 4 – Nível de erro estimado (%) "Competitividade para o crescimento e o emprego" 

 

(2014 – 2016) 

 
Fonte: TCE.  

30. O Tribunal constatou que a maioria dos erros no âmbito do 7º PQ resultaram da 

aplicação incorreta das regras de elegibilidade, o que torna a simplificação um possível 

instrumento para reduzir os erros56. Embora o Tribunal tenha tido acesso a informações 

limitadas57 sobre a execução do Horizonte 2020, uma vez que testou um pequeno número 

de operações, há indícios de que o risco de irregularidades nas declarações de custos dos 

beneficiários, em especial no que se refere aos custos de pessoal, continue presente. 

Em 2016, quatro das 13 operações no âmbito do Horizonte 2020 auditadas estavam 

afetadas por erros. Três estavam relacionados com custos de pessoal declarados 

incorretamente, apesar da introdução de opções de custos simplificadas e requisitos menos 

rigorosos em relação aos registos de tempo de trabalho (quadro 3). Além disso, o Tribunal 

                                                      

56 TCE, Relatório Anual relativo a 2016, ponto 1.10. Para exemplos concretos, ver anexo 5.2: 
Síntese dos erros com um impacto de, pelo menos, 20% no domínio da "Competitividade para o 
crescimento e o emprego" (TCE, Relatório Anual de 2016). 

57 O Tribunal espera que mais de metade da sua amostra no domínio da investigação para o seu 
relatório anual de 2018 esteja relacionada com operações no âmbito do Horizonte 2020. 
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identificou o risco de os beneficiários poderem interpretar mal as regras, especialmente os 

que estão menos familiarizados com as mesmas, como as PME e os novos participantes58. 

Quadro 3 – Experiências ao abrigo do 7º PQ/Horizonte 2020 – Relatório Anual relativo 

a 2016 

Repartição da amostra no domínio da investigação para o relatório anual de 2016 
 7º PQ Horizonte 2020 Total 

N.o % N.o % N.o % 
Operações examinadas 79 100% 13 100% 92 100% 
Das quais afetadas por erros 
quantificáveis relacionados 
com custos inelegíveis 

33 41% 4 30% 37 40% 

Das quais devido a custos de 
pessoal inelegíveis 

18 23% 3 23% 21 23% 

Fonte: TCE. 

PARTICIPAÇÃO E EXCELÊNCIA 

Taxa de candidatura, taxa de sucesso e taxa de participação 

31. A taxa de candidatura mede o número de candidaturas apresentadas por 

Estado-Membro ou por tipo de grupo beneficiário. A taxa de sucesso mede o número de 

candidaturas financiadas em relação ao número total de candidaturas apresentadas por 

Estado-Membro ou por tipo de grupo beneficiário. A taxa de participação mede o 

financiamento efetivamente recebido por Estado-Membro ou por tipo de grupo beneficiário. 

A excelência é o princípio fundamental do Horizonte 2020 e significa que, com base em 

convites à apresentação de propostas concorrenciais, apenas os melhores projetos são 

selecionados. 

Discrepâncias geográficas 

32. No que se refere à taxa de candidatura, os dados da Comissão mostram que os 

Estados-Membros da UE-15, com exceção do Luxemburgo, apresentaram um número mais 

elevado de candidaturas ao abrigo do Horizonte 2020 durante os primeiros três anos do 

                                                      

58 TCE, Relatório Anual de 2016, ponto 5.5. 
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programa (2014-2016) do que os Estados-Membros da UE-1359. No entanto, para alguns 

Estados-Membros da UE-13, a taxa de candidatura foi superior à dos Estados-Membros da 

UE-15, se o número de candidaturas for comparado com o número de pessoal ligado à 

investigação nesse Estado-Membro60.  

33. No que diz respeito à taxa de sucesso, os dados da Comissão mostram que esta varia 

entre 9% e 18% para as candidaturas ao abrigo do Horizonte 2020, consoante os 

Estados-Membros61. Dez dos Estados-Membros da UE-15 apresentaram as taxas de sucesso 

mais elevadas para as candidaturas, acima da média de 14,8%, durante os primeiros três 

anos do Horizonte 2020. Tal como indicado no quadro 4, embora as taxas médias de sucesso 

por Estado-Membro tenham diminuído nos últimos programas-quadro, a diferença nas taxas 

de sucesso entre os Estados-Membros da UE-15 e da UE-13 subsiste. 

Quadro 4 – Os Estados-Membros da UE-13 apresentam taxas de sucesso mais baixas(a) do 

que os Estados-Membros da UE-1562 

 Grupo de países 

 UE-15 UE-13 

6º PQ 25% 20% 

7º PQ 22% 18% 

Horizonte 2020 15% 11,9% 
(a)Em relação ao número de candidaturas. 

Fonte: TCE, com base em dados fornecidos pela Comissão atualizados em fevereiro de 2018. 

                                                      

59 Comissão Europeia. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and 
figures 2014 – 2016 [Horizonte 2020 em pleno andamento – Três anos depois – Principais factos 
e números 2014 - 2016], p. 12. 

60 Idem, p. 13. 

61 Idem, p. 20. 

62 UE-13 designa os países que aderiram à UE desde 2004, incluindo a Bulgária, a Croácia, Chipre, a 
República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a Roménia, a 
Eslováquia e a Eslovénia. UE-15 designa a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, a França, 
a Alemanha, a Grécia, a Irlanda, a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos, Portugal, a Espanha, a 
Suécia e o Reino Unido. 
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34. A taxa de participação resulta da taxa de candidatura e da taxa de sucesso. Dados da 

Comissão mostram que os Estados-Membros da UE-15 receberam cerca de 87,8% do 

financiamento total do programa Horizonte 2020 durante os primeiros três anos do 

programa (2014-2016), com o Luxemburgo e Portugal a apresentarem as percentagens mais 

baixas (isto é, 0,3% e 1,6%, respetivamente), em comparação com aproximadamente 

4,9% para o conjunto dos Estados-Membros da UE-1363. A parte restante do financiamento é 

atribuída a países não pertencentes à UE-2864. No entanto, para alguns Estados-Membros da 

UE-13, a taxa de participação é superior à dos Estados-Membros da UE-15, se o montante de 

financiamento for comparado com o número de pessoal ligado à investigação nesse 

Estado-Membro65. A avaliação intercalar do 7º PQ66 mostra que o financiamento por 

Estado-Membro não é proporcional à população nem ao PIB. 

Discrepâncias entre grupos beneficiários 

35. No que se refere aos grupos de beneficiários, os organismos públicos representam cerca 

de 60% do número total de candidaturas apresentadas ao abrigo do Horizonte 2020, tendo 

as empresas apresentado cerca de 36% do número total de candidaturas ao abrigo do 

Horizonte 202067. No que diz respeito à taxa de sucesso, no Horizonte 2020 as empresas 

apresentam uma taxa de sucesso semelhante à dos estabelecimentos de ensino (13,5%), que 

é inferior à taxa média de sucesso de todos os grupos beneficiários (14,8%)68. De um modo 

geral, as empresas receberam 27% do financiamento do Horizonte 2020 durante os 

                                                      

63 Comissão Europeia. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 – 2016 [Horizonte 2020 em pleno andamento – Três anos depois – Principais factos e 
números 2014 - 2016], p. 28. 

64 Idem, p. 26.  

65 Idem, p. 29. 

66 Avaliação Intercalar do Sétimo Programa-Quadro, relatório do Grupo de Peritos, relatório final 
de 12 de novembro de 2010, secção 5.3. 

67 Comissão Europeia. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 – 2016 [Horizonte 2020 em pleno andamento – Três anos depois – Principais factos e 
números 2014 - 2016], p. 11. 

68 Idem, p. 19. 
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primeiros três anos do programa, enquanto os organismos públicos receberam cerca de 

69%69. A parte restante do financiamento é atribuída a outras entidades (empresas ou 

organismos não públicos)70. 

Ações de alargamento e selo de excelência 

36. Um grupo selecionado de Estados-Membros (isto é, os Estados-Membros da UE-13, o 

Luxemburgo e Portugal) e países vizinhos associados são elegíveis para ações de 

alargamento da Comissão. Estas ações visam abordar as causas da baixa participação destes 

Estados-Membros no Horizonte 2020, prestando apoio adicional à elaboração de políticas, 

ao reforço das instituições e das capacidades, melhorando a comunicação e a ligação em 

rede e facilitando as reformas estruturais necessárias. Até à data, as ações de alargamento 

visam abranger principalmente organismos públicos nos domínios da investigação e da 

educação nos países selecionados, não estando as empresas privadas, incluindo as PME e os 

novos participantes, diretamente incluídas no âmbito dessas ações. 

37. O selo de excelência é um rótulo de elevada qualidade atribuído a propostas de projetos 

que cumprem os critérios de seleção, mas que não recebem financiamento devido a 

restrições orçamentais. Estima-se que teriam sido necessários 66,3 mil milhões de euros de 

financiamento adicional para financiar todas as propostas consideradas como "excelentes" 

até à data71. O Instrumento a favor das PME ao abrigo do Horizonte 2020 foi selecionado 

como o primeiro candidato para aplicação da iniciativa do selo de excelência, que visa 

facilitar o acesso de boas propostas não financiadas das PME a fontes alternativas de 

financiamento, como os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) geridos pelas 

autoridades nacionais. Segundo dados da Comissão, foram atribuídos 8 781 certificados de 

selo de excelência a propostas de projetos apresentadas no âmbito do Instrumento a favor 

das PME que não conseguiram obter financiamento ao abrigo do Horizonte 2020. 

                                                      

69 Idem, p. 24.  

70 Idem, p. 24.  

71 Comissão Europeia, Acompanhamento do Programa-Quadro 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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CONTRIBUTO PARA A SIMPLIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PARA ALÉM DO HORIZONTE 2020 

Onde se pode identificar a simplificação? 

38. Em comparação com programas de investigação anteriores, os profissionais consideram 

que o Horizonte 2020 é, até à data72, o melhor programa de investigação e inovação da UE. 

Vários intervenientes reconhecem os esforços consideráveis empreendidos pela Comissão 

com vista à simplificação e incentivam uma maior simplificação7374757677. 

39. A análise realizada pelo Tribunal identificou os seguintes domínios como tendo realizado 

esforços visíveis com vista à simplificação: 

                                                      

72 Segunda conferência sobre o tema Horizon 2020: performance and further simplification 
[Horizonte 2020: desempenho e maior simplificação], 28 de fevereiro de 2017 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990
E929F25BAC. 

73 CE, Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE, COM(2017) 358, 
28 de junho de 2017, ponto 4.2.3. 

74 Por exemplo: Associação de Universidades Europeias, From Vision to Action: What EUA 
proposes for the Next Framework Programme for Research and Innovation (FP9) [Da visão à 
ação: o que a Associação de Universidades Europeias propõe para o próximo programa-quadro 
de investigação e inovação (9º PQ)]. E CE, Report on the Horizon 2020 simplification survey 
[Relatório sobre o inquérito relativo à simplificação do Horizonte 2020], p. 28. 

75 PE, resolução de quitação de 2015, nº 43. P8_TA(2017/0143), 27 de abril de 2017, pp. 23, 24, 41 
e 50, n.os 34, 43, 161 e 214. PE, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, Relatório 
sobre a avaliação da implementação do Horizonte 2020 à luz da sua avaliação intercalar e a 
proposta do 9º Programa-Quadro (2016/2147 (INI)), pp. 7, 19 e 30, nº 49 e sugestão D1. PE, 
Estudo do EPRS intitulado "Horizon 2020 EU framework programme for research and 
innovation, European Implementation Assessment" [Horizonte 2020 – O Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação da UE. Avaliação da Execução Europeia], de fevereiro de 2017 (PE-
598.599). 

76 Recomendação do Conselho sobre a quitação a dar à Comissão quanto ao orçamento de 2016 
da União Europeia (5940/18 ADD1), capítulo 5 "Competitividade para o crescimento e o 
emprego", p. 12. 

77 Parecer do Comité Económico e Social Europeu (CESE) sobre a avaliação intercalar do programa 
Horizonte 2020, secções 5.1 e 5.4 (INT/792), pontos 5.1 e 5.4. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- melhor acesso aos regulamentos jurídicos de base graças à criação de interfaces como 

o modelo de convenção de subvenção, o programa de trabalho e o portal para 

participantes (pontos 12 a 16); 

- criação do Centro de Apoio Comum (CSC) e seu papel na simplificação, que levou a 

Comissão a conferir ao CSC um papel de direção na implantação de um sistema 

eletrónico único de gestão de subvenções em toda a Comissão78 (pontos 18 a 19); 

- recurso a opções de custos simplificadas, como o financiamento de projetos com base 

em montantes fixos (pontos 24 a 26); 

- maior flexibilidade na comunicação dos custos, como a aceitação parcial das práticas 

habituais de contabilização dos custos dos beneficiários (pontos 27 a 28). 

40. No entanto, no contexto dos dilemas inerentes descritos no presente documento 

informativo, a simplificação continua a ser difícil nos seguintes domínios: 

- os participantes, especialmente os que estão menos familiarizados com as regras, 

como as PME, continuam a ter dificuldade em compreender os regulamentos de base 

(pontos 11 a 16 e 30); 

- a aplicação de opções de financiamento mais simples continua a ser difícil para os 

beneficiários (p. ex., necessidade de adaptar as suas práticas de contabilidade 

aplicáveis aos custos), bem como o controlo das mesmas pelos auditores (p. ex., 

ausência de provas de auditoria); além disso, não existem provas sólidas que 

demonstrem a existência de uma ligação entre os esforços de simplificação e a taxa de 

erro quantificável (pontos 27 a 30 e caixas 3 e 4); 

- a taxa de sucesso das candidaturas registou uma queda em sucessivos programas de 

investigação; os Estados-Membros da UE-13 estão atrasados em relação aos 

Estados-Membros da UE-15 (ponto 33 e quadro 4). 

                                                      

78 Conclusões operacionais da reunião do Conselho de Administração Institucional da Comissão, 
de 26 de outubro de 2016. 
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41. Segundo o Grupo de Alto Nível sobre os programas de investigação79, o Horizonte 2020 

alcançou uma simplificação notável e o conselho é simplificar mais80. A experiência de 

auditoria do Tribunal em relação à simplificação mostra a necessidade de seguir a tendência 

de redução dos encargos para os beneficiários, alinhando as regras com as suas práticas 

habituais reconhecidas pelos financiadores nacionais, otimizando os processos de gestão da 

Comissão e adotando uma abordagem mais centrada nos riscos no que se refere às 

atividades de controlo, quando justificado81. Além disso, o Tribunal recomenda que as 

opções de custos simplificadas, como os custos unitários, os montantes fixos, o 

financiamento a taxa fixa e os prémios, sejam tidas em maior consideração a fim de reduzir a 

incerteza jurídica.82 

Propostas de simplificação para além do Horizonte 2020 

42. A análise realizada pelo Tribunal mostra que é necessário prestar atenção aos domínios a 

seguir indicados, tendo em conta os anteriores relatórios especiais e pareceres do Tribunal: 

                                                      

79 O Grupo de Alto Nível sobre a maximização do impacto dos programas de investigação e 
inovação da UE, constituído por peritos independentes, publicou o seu relatório LAP-FAB-APP 
(julho de 2017). 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want [LAB – FAB – APP – Investir no 
futuro europeu que queremos], Comissão Europeia, DG Investigação e Inovação, julho de 2017, 
p. 18 e p. 6 (recomendação 7). 

81 TCE, Relatório Especial nº 2/2013. 

82 TCE, Relatório Anual de 2016, ponto 5.31. 
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Proposta nº 1 (estabilidade e mudança) – necessidade de prever um período razoável 

entre a adoção e a aplicação de atos jurídicos8384 

• os intervenientes relevantes, como a Comissão e os beneficiários, necessitam de tempo 

suficiente para se adaptarem a um novo quadro jurídico, baseado nos princípios da boa 

administração (pontos 4, 11 e 20 a 22). 

Proposta nº 2 (prestação de contas e apropriação) – necessidade de avaliar a continuação 

do recurso a opções de custos simplificadas, como o financiamento de projetos com base 

em montantes fixos e prémios858687 

• a continuação do recurso a opções de custos simplificadas deve ser avaliada a fim de 

incentivar uma participação mais ampla de todos os tipos de grupos beneficiários (como 

as PME e os novos participantes), com base em critérios de desempenho mais adequados 

(pontos 5 e 24 a 26).  

                                                      

83 Relatório Especial nº 2/2017: "Negociação, pela Comissão, dos acordos de parceria e programas 
do domínio da coesão para 2014-2020", Síntese, ponto X, figura 3, pontos 36 a 37 e 138 a 139 e 
recomendação 1. 

84 Relatório Especial nº 1/2004 sobre a gestão das ações indiretas de IDT no âmbito do quinto 
programa-quadro ("5º PQ") em matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico 
(1998-2002), acompanhado das respostas da Comissão (2004/C 99/01), síntese, ponto VI. 

85 Relatório Anual de 2016, ponto 5.31, recomendação 1. 

86 TCE, Relatório Especial nº 2/2013: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação?", recomendação 5. 

87 Parecer nº 6/2012 relativo à proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que estabelece as Regras de Participação e Difusão relativas ao "Horizonte 2020 — 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (20142020)", Síntese, ponto XI – prémios, 
ponto 36. 
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Proposta nº 3 (segurança jurídica e poder discricionário) – necessidade de explicar a 

utilização de orientações como regras não vinculativas88 

• a aplicação de interfaces, tais como orientações, como complementos dos regulamentos 

jurídicos não deve impedir o exercício do poder discricionário no que se refere às práticas 

individuais (pontos 6 a 7 e 11 a 16). 

Proposta nº 4 (interesse dos beneficiários e interesse da UE) – necessidade de continuar a 

alinhar as disposições do programa com as práticas contabilísticas dos beneficiários89 

• a aceitação das práticas contabilísticas dos beneficiários tem de ser reforçada em 

consonância com o novo Regulamento Financeiro e, quando tal se justifique, deve 

basear-se no trabalho de terceiros, como a certificação pelas autoridades nacionais 

competentes (pontos 8 e 27 a 28). 

Proposta nº 5 (alcance regional e excelência) – necessidade de reconhecer boas propostas 

de investigação validadas ao abrigo do Horizonte 2020 noutros programas europeus e 

nacionais de acordo com um mecanismo de coordenação adequado909192 

• a avaliação e a seleção de boas propostas de investigação para o Horizonte 2020 têm de 

ser reconhecidas no âmbito de outras políticas da UE, como a política de coesão, a fim de 

                                                      

88 Relatório Especial nº 2/2013: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação?", Síntese, ponto III, pontos 26, 31 e 34. 

89 Relatório Especial nº 2/2013: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação?", Síntese, ponto VI, alínea a), pontos 21 a 22, 
recomendação 1. 

90 Relatório Especial nº 2/2013: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação?", Síntese, ponto VI, alíneas b) e c), figura 5, pontos 31 a 34, 
recomendações 2, 3 e 4. 

91 Relatório Especial nº 2/2010: "A eficácia dos regimes de apoio dos estudos de conceção e do 
desenvolvimento de novas infraestruturas no âmbito do 6º Programa-Quadro de Investigação", 
recomendação 2. 

92 Parecer nº 6/2012 relativo à proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que estabelece as Regras de Participação e Difusão relativas ao "Horizonte 2020 — 
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evitar a duplicação desnecessária de trabalho entre os serviços da Comissão, em 

consonância com a abordagem de balcão único, e garantir a eficiência global do processo 

na atribuição de fundos da UE (pontos 9, 33, 35 e 37). 

                                                      

Programa-Quadro de Investigação e Inovação (20142020)", introdução, ponto 2, síntese, 
ponto II, e ponto 9. 
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ANEXO I  

Trabalho desenvolvido pelo TCE no âmbito dos programas-quadro de investigação e 

inovação da UE  

- Relatórios anuais e específicos relativos a 2015 e 2016 do TCE1. 

- Relatórios especiais do TCE: 

• Relatório Especial nº 4/2016: "O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 

deve alterar os seus mecanismos de execução e alguns elementos da sua 

conceção para alcançar o impacto esperado".  

• Relatório Especial nº 2/2013: "A Comissão garantiu uma execução eficiente do 

Sétimo Programa-Quadro de Investigação?". 

• Relatório Especial nº 2/2010: "A eficácia dos regimes de apoio dos estudos de 

conceção e do desenvolvimento de novas infraestruturas no âmbito do 

6º Programa-Quadro de Investigação". 

• Relatório Especial nº 8/2009: ""Redes de excelência’ e "projetos integrados’ na 

política comunitária de investigação: estes instrumentos alcançaram os seus 

objetivos?". 

• Relatório Especial nº 1/2004 sobre "A gestão das ações indiretas de IDT no 

âmbito do quinto programa-quadro (‘5º PQ’) em matéria de investigação e 

desenvolvimento tecnológico (1998-2002)". 

- Pareceres do TCE: 

• Parecer nº 6/2012 relativo à proposta de Regulamento do Parlamento Europeu 

e do Conselho que estabelece as Regras de Participação e Difusão relativas ao 

"Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação (20142020)".  

• Parecer nº 1/2006 sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho que estabelece as regras de participação de empresas, centros de 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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investigação e universidades em ações no âmbito do sétimo programa-quadro e 

as regras de difusão dos resultados da investigação (2007-2013). 
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ANEXO II 

Lista de seminários e conferências em que o pessoal do TCE participou 

1. Seminário Experiences from practice with final beneficiaries from European Framework 
programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020 [Experiências da prática com os 
beneficiários finais dos programas-quadro europeus de investigação e inovação 
7º PQ/Horizonte 2020], 9 de fevereiro de 2015, Bruxelas. 

2. Simpósio Auditing is listening – Audit principles and audit standards: their origins, 
connections and consequences [Auditar é escutar – princípios de auditoria e normas de auditoria: 
origens, conexões e consequências], 2 de julho de 2015, TCE, Luxemburgo. 

3. Quitação 2015, troca de pontos de vista com Carlos Moedas, Comissário Europeu 
responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, com a presença de Alex Brenninkmeijer, Relatório 
Anual relativo a 2014, 3 de dezembro de 2015, Bruxelas. 

4. Seminário organizado pelo TCE, Theoretical framework on Legal Uncertainty on Final 
beneficiaries of EU subsidies [Quadro teórico sobre a insegurança jurídica dos beneficiários finais dos 
subsídios da UE], 11 de março de 2016, Bruxelas. 

5. Apresentação do Relatório Especial do TCE sobre o EIT, Bruxelas, 21 de abril de 2016, PE, 
Bruxelas. 

6. ITRE - Troca de pontos de vista sobre o Relatório Anual relativo a 2015 do TCE, 
10 de novembro de 2016, Bruxelas. 

7. Grupo de Trabalho da ITRE sobre o Horizonte 2020: Simplification and Accounting system: 
flat rate vs. full costs / cooperation with the European Court of Auditors [Simplificação e sistema de 
contabilidade: taxa fixa vs. custos totais/cooperação com o Tribunal de Contas Europeu], 
8 de dezembro de 2016, Bruxelas. 

8. Comissão do Controlo Orçamental (CONT) do PE, troca de pontos de vista com Carlos 
Moedas, Comissário Europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, com a presença de 
Alex Brenninkmeijer, Membro do Tribunal de Contas Europeu, Bruxelas, Relatório Anual relativo 
a 2015, 24 de janeiro de 2017, Bruxelas. 

9. Diálogo informal entre a IDEA-league, a Comissão Europeia e o Tribunal de Contas Europeu, 
28 de março de 2017, Bruxelas. 

10. Debate com a IGLO sob o tema Research funding and ECA's 2016 Annual Report 
[Financiamento da investigação e Relatório Anual relativo a 2016 do TCE], 7 de junho de 2017, 
Bruxelas. 

11. Audição da Comissão do Controlo Orçamental -(CONT) do PE, From the 7th Framework 
Programme to Horizon 2020 [Do 7º Programa-Quadro ao Horizonte 2020], 21 de junho de 2017, 
Bruxelas. 

12. Reunião informal das partes interessadas sobre a simplificação do futuro Programa-Quadro 
(9º PQ), Associação de Universidades Europeias (EUA), 11 de outubro de 2017, Bruxelas. 
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13. Evento político da EARTO, Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's Position 
as Global Player [Rumo ao 9º PQ: Maximizar o impacto da I&I para garantir a posição da Europa 
como interveniente mundial], 11 de outubro de 2017, Bruxelas. 

14. Comissão do Controlo Orçamental (CONT) do PE, troca de pontos de vista com Carlos 
Moedas, Comissário Europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, com a presença de 
Alex Brenninkmeijer, Membro do Tribunal de Contas Europeu, Relatório Anual relativo a 2016, 
19 de outubro de 2017, Bruxelas. 

15. Seminário de partes interessadas sobre uma maior simplificação da execução dos 
Programas-Quadro de I&I, 20 de outubro de 2017, Bruxelas. 

16. Visita do diretor do Centro de Apoio Comum (DG RTD) ao TCE, em 15 de novembro de 2017, 
Luxemburgo.
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ANEXO III 

 
Panorâmica das simplificações significativas introduzidas desde o Quinto 

Programa-Quadro (5º PQ)1 

5º PQ-6º PQ 

‒ introdução do Serviço Eletrónico de Apresentação de Candidaturas (EPSS) em linha 
para a apresentação de propostas e o desenvolvimento de ferramentas eletrónicas; 

‒ introdução de certificados de auditoria; 

‒ introdução da responsabilidade financeira coletiva dos parceiros dos projetos; 

‒ adoção de um plano de ação em matéria de racionalização e aceleração, cujas 
principais ações foram: a diminuição do tempo de contratação, o esclarecimento das 
regras, a melhoria das informações, a melhoria da gestão interna. 

6º PQ-7º PQ 

‒ clarificação do quadro jurídico com a adoção de um acordo de subvenção geral em 
vez de um contrato geral; 

‒ redução do encargo de comunicação de informações através de um aumento da 
duração normal dos períodos de comunicação de informações relativas aos projetos 
(18 em vez de 12 meses); 

‒ prorrogação das duas fases de apresentação de propostas de projetos. 

Modelo de financiamento 

‒ abolição do modelo de "custos adicionais" (que não permitia que as universidades 
cobrassem custos de pessoal relativamente ao pessoal permanente);  

‒ adoção de um "método simplificado" para o cálculo dos custos indiretos para os 
beneficiários que não possuem um sistema de contabilização dos custos totais;  

‒ montante fixo para países parceiros da cooperação internacional (PPCI). 

Auditorias e controlos 

‒ introdução da certificação ex ante no método de cálculo dos custos para os custos 
médios de pessoal (CoMAv); 

                                                      

1 TCE, com base em dados da Comissão (fevereiro de 2018). 
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‒ introdução de melhorias no sistema de certificados de auditoria (procedimentos 
acordados para os auditores responsáveis pela certificação e introdução do 
"Certificado de Demonstrações Financeiras" (CDF); 

‒ redução substancial do número de CDF através da introdução de um requisito em 
termos de limiar mínimo (375 000 euros) para um CDF; 

‒ adoção de orientações para verificar a viabilidade financeira dos candidatos – garantir 
a igualdade de tratamento e maior segurança jurídica. Criação de um sistema de registo 
único (URF) para permitir que os participantes enviem as suas informações de base de 
caráter jurídico, administrativo e financeiro apenas uma vez. Esta tarefa foi delegada 
na Agência de Execução para a Investigação; 

‒ criação do Fundo de Garantia, que permitiu a reforma do sistema de controlos ex ante 
e a supressão das garantias financeiras bancárias; 

‒ adoção de três medidas destinadas a simplificar a gestão das subvenções de 
investigação atribuídas ao abrigo do 7º PQ da UE (custos médios de pessoal, taxa fixa 
para proprietários de PME, criação do Comité Regularizador para a Investigação) 
(C(2011) 174 final), 24.1.2011 (publicado no portal para participantes); 

‒ simplificação do processo de recuperação, esclarecimento da elegibilidade de 
impostos e encargos associados à remuneração (C(1720) 12.12.2009 (publicado no 
portal para participantes); 

‒ decisão da Comissão relativa à utilização de taxas fixas para cobrir as ajudas de custo 
incorridas pelos beneficiários durante deslocações ao abrigo de subvenções para ações 
indiretas aprovada no âmbito do Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia 
(2007 - 2013) e do Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom) (2007 - 2011). 

7º PQ-Horizonte 2020 

Modelo de financiamento 

‒ modelo de financiamento radicalmente simplificado: 
o uma taxa única de financiamento por projeto, que substitui a matriz complexa 

de taxas de financiamento por categorias de organização e tipos de atividade 
no âmbito do 7º PQ; 

‒ uma taxa fixa única (25%) que abrange os custos indiretos, em substituição das quatro 
opções para custos indiretos no âmbito do 7º PQ. 
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Auditorias e controlos 

‒ redução do número de verificações de capacidade financeira ex ante: só os 
coordenadores privados são verificados (nenhum dos outros parceiros, cujos riscos são 
cobertos pelo fundo de garantia); 

‒ redução ainda mais significativa do número de CDF (apenas um por beneficiário por 
projeto no final e apenas se a contribuição baseada nos custos efetivos e nos custos 
unitários calculada em conformidade com as práticas de contabilidade analítica 
habituais do beneficiário for, pelo menos, igual a 325 000 euros); 

‒ supressão da obrigação de registar o tempo de trabalho do pessoal que se dedica 100% 
ao projeto, registo simplificado do tempo de trabalho do pessoal que trabalha 
parcialmente no projeto; 

‒ um serviço de auditoria central da UE para despesas de investigação e inovação, com 
uma única estratégia de auditoria para todos os organismos de execução; o período de 
auditoria após o encerramento dos projetos é reduzido de cinco para dois anos. 

Direitos de propriedade intelectual (DPI) 

‒ transferência mais fácil de DPI com menos intervenção por parte da Comissão (regras 
de participação do Horizonte 2020, artigo 44º). 

Comunicação/TI 

‒ portal para participantes: um portal único para todos os intercâmbios entre os 
beneficiários e os organismos de execução que gerem as subvenções atribuídas ao 
abrigo do Horizonte 2020 e para os peritos; 

‒ gestão eletrónica: gestão integral sem suporte papel de subvenções e contratos de 
peritos; armazenamento e arquivamento automáticos de documentos sem suporte 
papel. 

Prazo de aprovação (8 meses) 

‒ abordagem de não negociação;  
‒ aceleração de processos administrativos. 
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ANEXO IV 

Legislação de base e orientações para os programas-quadro 

Tipo de documento  
(número, páginas) 

Período de programação 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 

Base jurídica 

- Regulamento(s) 
- Regras de participação 
- Programas específicos 

 

(1513/2002/CE, 33) 

(2321/2002, 12) 

3 programas específicos 
(total: 73 páginas) 

2002/834/CE 

2002/835/CE 

2002/836/CE 

 

(1982/2006/CE, 41) 

(1906/2006, 18) 

4 programas específicos 
(total: 284 páginas) 

2006/971/CE 

2006/972/CE 

2006/973/CE 

2006/974/CE  

 

(1291/2013, 70) 

(1290/2013, 23) 

1 programa específico 
(2013/743/UE, 77 páginas) 

Documentos jurídicos para 
aplicação 

- Programas de trabalho 
- Modelo(s) de convenção de 

subvenção(1) 

 

 

(18 documentos, 994 páginas) 

 

 

(7 documentos, 9048 páginas) 

(21 documentos, 
1554 páginas) 

 

 

(3 documentos, 5487 páginas) 

(26 documentos, 
2897 páginas) 

Documentos de orientação 

sobre as convenções de 
subvenção(2) 

 

  

 

(29 documentos, 800 páginas) 

 

(1 documento, 750 páginas) 

Outras  
Iniciativas ao abrigo do 
artigo 185º: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Empresas comuns: 
‒ Empresa Comum BBI 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 

– 
743/2008, 10 páginas) 
(912/2009, 14 páginas) 
(742/2008, 9 páginas) 

(862/2010, 14 páginas) 
 
 

(560/2014, 22 páginas) 
(557/2014, 23 páginas) 
(558/2014, 31 páginas) 
(561/2014, 27 páginas) 
(559/2014, 22 páginas) 

(219/2007, 11 páginas – com 
a redação que lhe foi dada 
pelo 1361/2008, 6 páginas 

e 721/2014, 8 páginas) 
(642/2014,25 páginas) 

 
 

(556/2014, 16 páginas) 
(553/2014, 13 páginas) 
(555/2014, 11 páginas) 
(554/2014, 13 páginas) 

 
(2017/1324, 15 páginas) 

Fonte: TCE, com base em dados da Comissão (fevereiro de 2018). 
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