
 
 

  

Pedido de Reembolso 

 

 

 

 

 

 

 

Data Descrição  

  

  

  

  

  

  

INFORMAÇÃO BANCÁRIA  
IBAN  

BIC/SWIFT  

Organização-membro: ____________________________________________________ 

Nome do Representante (Nome completo): ___________________________________ 

Local de origem: _________________________________________________________ 

 

2- Despesas de viagem: 

APENAS os custos de avião, comboio, os 
quilómetro efetuados de viatura própria 
(0,22€/km)  

Percurso…………………………………………………….. …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
…………………………………………………………………… …………………€ 
                                                                   TOTAL  …………………€ 

 

 

1- Subsídio diário: valor fixo de 92€/día ou 
46€/meio dia 

Este subsídio cobre as despesas diárias (refeições, 
táxis, metro, estacionamento, portagens, etc) 

Nenhum comprovativo é pedido. Só a sua 
assinatura na folha de presença, na reunião, na 
qualidade de membro. 

  
Nº de dias_______ 

Valor total____,__€ 

 

Dados para transferência: 
Nome do Banco :………………………………………………………………… 
Localidade do Banco:…………………………………...…………………. 
Nome do titular/usuário da conta:…………………………………….. 
 

3. Subsídio de Alojamento: valor máximo de 
120€/noite 

O número de noite para a atribuição do subsídio de alojamento 
é calculado considerando as datas das reuniões. 
 
Não pode exceder o número de dias de reunião + 1 e devem 
ser no local da reunião (noite anterior e noite da última 
reunião) 
 

Valor p/noite____,__€ 
Nº de noites    ____ 
Total____,__€ 
                      



Em conformidade com as regras de reembolso e acompanhados com comprovativos originais serão reembolsados nos 2 meses que se seguem após a receção do pedido 

Para ser reembolsado necessita:  

- Ter pago a quota anual do CC RUP; 

- Ser membro efetivo dos Órgãos Sociais e Grupos de Trabalho das reuniões das reuniões às quais participou; 

- Confirmar a sua presença, na reunião, ao secretariado do CC RUP, até pelo menos 10 dias úteis anteriores à reunião; 

- Enviar o pedido de reembolso devidamente preenchido e com os justificativos, no prazo máximo de 30 dias de calendário, após a data da reunião. 

- Só um representante por organização será reembolsado por reunião/bloco de reuniões. 

 

 

1. Viagem 

 

• As despesas de viagem aérea só serão reembolsadas quando forem feitas 

em classe económica ou quando forem mais baratas (incluindo: taxas de 

bagagem, seleção de lugares e alterações). As tarifas de classe executiva 

não serão reembolsadas. 

• As viagens de táxi e as taxas de estacionamento não serão reembolsadas 

(de acordo com as regras da UE). 

• Veículo próprio 0,22 euros/km percorridos (tarifa estabelecida pela União 

Europeia) 

                                                                    

 

 

2. Subsídio diário 

 

• O subsídio diário pago por dia de reunião cobre todas as despesas no local da 

reunião, incluindo as despesas com a alimentação e as deslocações locais 

(autocarro, elétrico, metro táxi, estacionamento, portagens de autoestradas, etc.); 

• Montante de subsídio diário é de 92€/dia ou 46€/meio-dia 

• Se o local de partida estiver situado a uma distância igual ou inferior a 100km do 

local da reunião, o subsídio diário será reduzido em 50%; 

• Este subsídio deve ser pedido 2 semanas antes da reunião. 


