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1. Objetivo 

Definir e clarificar as etapas relacionadas com o procedimento de autorização de pedido de 

mobilidade e cálculo de ajuda de custo e despesas de alojamento e transporte.  

1.1. Definições e Abreviaturas 

 

DRH – Divisão de Recursos Humanos 

PGRH – Núcleo de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos 

DGF – Divisão de Gestão Financeira 

FLUL – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

DCM – Divisão de Compras e Manutenção 

DAI - Divisão de Apoio à Investigação 

NS – Núcleo de Secretariado dos Serviços Académicos 

SDE – Secretariado do Diretor-Executivo 

2. Ajudas de Custo 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, as ajudas de custo podem ser 

definidas como sendo a compensação devida aos trabalhadores em funções públicas, membros 

do Governo e respetivos Gabinetes e pessoal contratado a termo resolutivo certo ou incerto, 

pessoal em equipas de projeto desde que devidamente equiparadas pela Direção-Geral do 

Orçamento, por virtude de uma deslocação em serviço, havendo lugar ao seu pagamento sempre 

que estejam reunidos os pressupostos legais de aplicação.  

De acordo com as alterações introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado de 2013, apenas é 

conferido o direito ao abono de ajudas de custo para as deslocações do domicílio funcional, 



 

Manual de Procedimentos 
 Pedidos de Mobilidade e atribuição de Ajudas de 

Custo 

Divisão de Recursos 
Humanos 

Volume: NPGRH 

Revisão n.º: 03-19 
Data: Outubro 2019 

 

Versão 01 

Elaborado por: Luís Lameiro Santos 

Página 3 de 12 Verificado: Luís Lameiro Santos 

Aprovado: CG 

 

entendendo-se, como tal, a localidade onde o trabalhador exerce funções ou onde se situa o 

centro da sua atividade funcional. No caso dos colaboradores da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, o local de domicílio oficial é a Alameda da Universidade, na Cidade 

Universitária, Lisboa: 

Assim: 

 Deslocações diárias que se realizem para além de 20 Km do domicílio necessário; 

 Deslocações por dias sucessivos que se realizem para além de 50 Km do domicílio 

necessário. 

3. Pagamento de deslocações 

 

É essencial a existência de documentação adequada de suporte aos montantes pagos pela FLUL. 

Assim, no caso das mobilidades, o pagamento de ajudas de custo deverá ser devidamente 

justificado e sempre efetuado através da apresentação do pedido de mobilidade e Ajudas de 

Custo (formulário em anexo (Mod_01_AJC_2019), com o suporte de todos os abonos a atribuir a 

cada funcionário. Todo o processo de pedido de autorização de mobilidade deverá ser enviado 

para o Secretariado do Diretor-Executivo ou para a Divisão de Apoio à Investigação, quando 

aplicável, no prazo mínimo de 15 dias antes da data prevista para o início da mesma. Se o pedido 

de mobilidade for relativo a uma atividade de investigação, deverá ter verificação previa de 

elegibilidade por parte da Divisão de Apoio à investigação. Caso tal não aconteça, deverá ser 

justificado o motivo que inviabilizou a entrega no prazo agora determinado. (Em deslocação que 

exija requisição de transporte aéreo o prazo mínimo de abertura de processo será de 30 dias 

antes da data prevista para o início da deslocação). 

As despesas associadas à mobilidade devem ser apresentadas conforme orçamentos juntos em 

anexo ou por estimativas ao valor mais aproximado da realidade (sempre por excesso e não por 

defeito). Se após a realização da mobilidade se verificar que os encargos efetivamente suportados 



 

Manual de Procedimentos 
 Pedidos de Mobilidade e atribuição de Ajudas de 

Custo 

Divisão de Recursos 
Humanos 

Volume: NPGRH 

Revisão n.º: 03-19 
Data: Outubro 2019 

 

Versão 01 

Elaborado por: Luís Lameiro Santos 

Página 4 de 12 Verificado: Luís Lameiro Santos 

Aprovado: CG 

 

foram superiores ao previsto, o funcionário deverá fazer a sua regularização através do Boletim 

Itinerário e a respetiva cobertura orçamental será reforçada. 

Nas mobilidades, de mais do que um colaborador para a mesma missão, as ajudas de custo 

deverão ser abonadas pelo valor do colaborador com a categoria mais elevada. 

 

3.1. Subsídio de transporte 

Entende-se por subsídio de transporte, os montantes atribuídos aos colaboradores pela utilização 

de automóvel próprio em serviço ou viatura de aluguer, ou transporte em veículos adstritos a 

acarreias de serviço público. Para efeitos de obtenção de subsídio de transporte, o formulário de 

pedido de deslocação tem uma área específica de preenchimento para o número de quilómetros 

percorridos e a matrícula da viatura utilizada.  

A utilização de automóvel próprio encontra-se condicionada à verificação cumulativa dos 

seguintes requisitos: 

 Seja efetuada a título excecional, em serviço, em território nacional; 

 Seja efetuada em situações de comprovado interesse dos serviços. 

No entanto, tanto no caso de interesse público, como no caso de interesse do próprio é sempre 

obrigatória a solicitação deste pedido que carece de autorização superior por parte da Direção da 

FLUL. 

O recurso a automóvel de aluguer só deve verificar-se nos casos em que a sua utilização seja 

considerada indispensável ao interesse dos serviços e mediante prévia autorização da Direção da 

FLUL. 

O cálculo do itinerário em termos de distância é utilizado o padrão do Gui Michelin, através do 

portal www.viamichelin.pt. Caso exista mais que um itinerário possível, a FLUL optará por aquele 

que prever o menor custo. 

http://www.viamichelin.pt/
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3.2. Uso de transportes coletivos de serviço público 

O abono que é devido aos colaboradores pela utilização de transportes coletivos tem que 

respeitar as classes estabelecidas no artigo 25º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril. 

 

3.3. Abonos adiantados 

 

Os colaboradores que se desloquem em serviço público têm direito ao abono adiantado das 

respetivas ajudas de custo e transporte, exceto quando se trate de deslocações em território 

nacional. 

 

É da competência da Direção a autorização excecional do abono adiantado de ajudas de custo e 

transportes até ao máximo de 30 dias, sucessivamente renováveis, devendo os colaboradores 

prestar contas da importância avançada no prazo de 10 dias após o regresso ao domicílio 

necessário, sem o que não lhes serão disponibilizados outros abonos desta natureza. 

 

Chamamos à atenção que todo o procedimento de aquisição de títulos de transporte, rodoviário, 

ferroviário e aéreo, bem como a adjudicação de serviços de alojamento é da competência 

exclusiva dos Serviços da FLUL. Contudo, deve ser o Departamento, Área, Centro ou Serviço a 

apresentar as propostas de orçamento para o devido efeito. 
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4. Fluxograma das Atividades 

  

Fluxo de atividades Descrição Responsabilidade 

Início

Parecer favorável do Direção de 
Área

Pedido de Deslocação

Fi
m

 d
e 

Pr
oc

es
so

Calculo do encargo de ajuda 
de custo e despesas de 

deslocação

Registo em Contrato e 
Cabimentação de despesas 

(SAP)

Despacho Favorável 

Fi
m

 d
e 

Pr
oc

es
so

Não

Não

Sim

Emissão de nota de 
encomenda das despesas de 

deslocação associadas 

Departamento/Área/Serviço

NS

SDE

DCM/DGF

DCM

Direção/Diretor Executivo

O Modelo preenchido do pedido de 
mobilidade deverá ser enviado para o 

Secretariado do Diretor Executivo (SDE), 
exceto se for atividade de investigação.

Deverá ser remetido em anexo os orçamentos 
de deslocações e estadias

Antes de ser remetido à Direção, o 
proponente deverá obter parecer favorável do 

Diretor de Área(Quando aplicável)

O SDE recebe o formulário e os respetivos anexos 
com informação relevante para avaliação do 

pedido de mobilidade. Procede ao cálculo da ajuda 
de custo e das despesas de transporte, alojamento 
e outras despesas, que permite determinar o valor 

total de encargo da deslocação proposta. 

A DCM faz registo do processo no contrato em 
vigor e a DGF  efetua os registos orçamentais e 

contabilísticos de todas as despesas presentes no 
pedido, encaminhando o mesmo para autorização 

superior da Direção ou Diretor Executivo.

A Direção ou o Diretor Executivo de apor no 
modelo de pedido de deslocação o seu 

despacho favorável sobre a realização da 
mesma.

A DCM emite e envia as notas de 
encomenda sobre o alojamento e 

transporte (nesta fase o processo é 
duplicado para ser processadas as 

despesas de transporte e alojamento em 
separado da Ajuda de Custo

Atividade de Investigação

Sim

A

Verificação prévia da 
elegibilidade da despesa 

pela DAI

Caso se trate de um pedido de mobilidade 
associado a um projeto de investigação, a DAI 

deverá fazer verificação prévia da elegibilidade da 
despesa

DAINão
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Preenchimento do Boletim 
Itinerário (BI)

Pedido de Deslocação + BI + 
Despesas de deslocação

Fim do Processo

Ordem de Pagamento

Processamento do 
BI+Despesas (SAP)

Autorização de Pagamento

Pagamento do pedido de 
deslocação 

Arquivo

Informar o 
Departamento/
Área/Serviço do 
pagamento da 
ajuda de custo 
e subsidio de 

transporte

P
ro

ce
ss

a
m

e
n

to
 V

e
n

ci
m

e
n

to
s 

(D
R

H
)

Departamento/Área/Serviço

SDE/DRH/DGF

DGF

DGF

DGF

DGF

Direcção/Director Executivo

No prazo de 10 dias após a realização da 
deslocação, o proponente deverá apresentar ao 

SDE o boletim itinerário, devidamente preenchido, 
anexando todas as despesas de deslocação 

adicionais que tenha realizado no local onde se 
deslocou

Após verificação da conformidade do boletim 
itinerário, o SDE encaminha o processo completo 
para a DRH e DGF  de modo as despesas serem 
processadas, proceder à ordem de pagamento, 

autorização e respetivo pagamento. 

A DGF faz o processamento do Boletim 
Itinerário e de todas as despesas adicionais 

de deslocação.

A DGF emite a ordem de pagamento do 
processo de deslocação a fim de ser 

autorizado o pagamento por parte do 
Conselho de Gestão.

O Conselho de Gestão autoriza o 
pagamento do processo de deslocação

A DGF procede ao 
pagamento do pedido de 

deslocação e ao seu 
respetivo arquivo.

Fluxo de atividades Descrição Responsabilidade 

Pedido de Deslocação
Cabimentado e autorizado

Realização da Deslocação

Pedido tem Antecipação de 
Ajuda de Custo?

Sim

Informar Departamento/
Área/Serviço da Autorização 

da Deslocação

Não

Departamento/Área/Serviço

Departamento/Área/Serviço

DRH

DGF

A DGF deverá proceder à ordem de pagamento do 
adiantamento de ajudas de custo até cinco dias 

úteis antes da realização da deslocação. O 
pagamento da antecipação será efetuado pela DGF 
e remetida informação ao SDE para comunicação 

ao Departamento e Serviço.

Todo o processo de deslocação seguirá para o SDE 
que informará o Departamento ou Serviço da sua 
autorização e do pagamento de adiantamento de 

ajuda de custo, caso aplicável.

A
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4.1. Descrição 

 

O Departamento, Área, Centro ou Serviço deverá utilizar o formulário de pedido de 

mobilidade para efeito de sua autorização. O Formulário original devidamente preenchido 

deverá ser enviado para o SDE ou para a DAI, conforme se trate ou não de uma atividade de 

investigação. O colaborador deverá utilizar apenas o formulário de pedido de mobilidade para 

efeito da sua autorização. Deverá seguir com o parecer do dirigente, responsável por projeto 

ou coordenador de Centro de Investigação. Não esquecer que a Área, Centro ou Serviço 

devem acompanhar o pedido com as propostas de orçamento adequadas à contratação de 

serviços de deslocação e/ou alojamento. 

 

Caso o pedido de mobilidade esteja associado a uma atividade de investigação, deve ser 

previamente remetido à DAI para a verificação da elegibilidade da despesa. A DAI ao verificar 

a elegibilidade da despesa deverá colocar carimbo com a informação suficiente para 

identificar corretamente o projeto. O procedimento com as agências de viagens designadas 

será mantido neste novo enquadramento. 

O SDE/DAI recebe o Formulário e os respetivos anexos com informação relevante para 

avaliação do pedido de deslocação. Procedem ao cálculo da ajuda de custo e das despesas de 

transporte, alojamento e outras despesas, que permite determinar o valor total de encargo 

da deslocação proposta. Excecionalmente, e caso não sejam apresentadas propostas de 

orçamentos, a DGF e a DCM fornecerão toda a informação acerca dos custos de alojamento 

e transportes que exijam a utilização do contrato de transportes e alojamento. Não deverá 

ser enviada proposta de aquisição de serviços de transporte e alojamento em separado. A 

junção de orçamentos específicos e a sua descrição no formulário é suficiente. Os serviços 

farão o devido acompanhamento em paralelo. 

A DCM faz registo do processo no contrato em vigor, e de seguida a DGF efetuará os registos 

orçamentais e contabilísticos de todas as despesas presentes no pedido, encaminhando o 

mesmo ao Núcleo de Secretariado (NS) para parecer favorável da Direção de Área.  
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Caso o pedido de mobilidade obtenha despacho superior favorável, da Direção ou do Diretor 

Executivo, o processo é encaminhado novamente para a DCM, a fim de se proceder à emissão 

e envio da nota de encomenda sobre o alojamento e transporte solicitado.  

Se o pedido de mobilidade apenas solicitar dispensa de serviço, será apenas necessário 

encaminhar o formulário devidamente preenchido ao Núcleo de Secretariado, seguindo logo 

para despacho favorável da Direção ou do Diretor Executivo. 

Se o pedido de mobilidade tiver indicação de antecipação de ajudas de custo, a DGF deverá 

proceder à ordem de pagamento das mesmas até cinco dias úteis antes da realização da 

deslocação. Todo o processo de deslocação seguirá para o SDE que informará o 

Departamento, Área ou Serviço da sua autorização e pagamento excecional do adiamento de 

ajuda de custo, caso aplicável. 

No prazo de 10 dias após a realização da mobilidade, o colaborador deverá apresentar ao SDE 

o Boletim Itinerário, devidamente preenchido, anexando todas as despesas de deslocação 

adicionais que tenha realizado no local onde se deslocou (ex.: Táxis, transfere de e para o 

aeroporto). Após verificação da conformidade do Boletim Itinerário, o SDE envia o processo à 

DRH que processa junto com o vencimento do colaborador no respetivo mês as despesas e 

ajudas de custo. Caso não seja possível o seu processamento com o vencimento, 

excecionalmente, a DRH encaminha o processo completo para a DGF de modo a que as 

despesas sejam processadas, emitindo-se a ordem de pagamento, autorização e respetivo 

pagamento.  

A DGF e a DRH deverão ter atenção aos adiantamentos de ajudas de custo e fazer a sua 

dedução ao valor de processamento total apurado. 

4.2. Explicação do preenchimento do formulário de pedido de deslocação 

O colaborador deverá começar o preenchimento do pedido identificando o tipo de deslocação 

que pretende ver autorizada, selecionando da lista abaixo a hipótese que melhor se enquadra. 
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Na secção I – Modo de Compensação, quando aplicável, deverá indicar qual a forma de 

contrapartida para as atividades coincidentes anteriormente planeadas para o período da 

deslocação solicitada.  

Na secção II – Requerente, deverá preencher os campos de identificação do colaborador. Para 

os colaboradores internos da FLUL devem ser preenchidos os campos do “nome”, 

“Categoria/Carreira”, “Área/Departamento” e/ou “Unidade/Serviço”. Caso o colaborador 

seja externo à FLUL, deverá apenas preencher não só o campo “Nome”, mas também os 

campos “NIF” e “Local de Partida”. Nesse caso, o colaborador deve também juntar a 

informação da morada de domicílio oficial.  

Na secção III – Local, Objetivo e Período de Deslocação, o seu preenchimento identificará o 

objetivo, local, entidade promotora do evento que motiva a deslocação pedida. A deslocação 

deve ser temporalmente identificada, preenchendo as datas e horas de início e fim previstas. 

Só é obrigatório a identificação das horas de partida e de chegada em caso de pedidos de 

deslocação em território nacional. Será sempre necessário justificar a necessidade da 

realização da deslocação. Caso se trate de um pedido de deslocação para a realização de 

formação, devem ser obrigatoriamente preenchidos os campos “Nome da Formação” e “N.º 

de Horas de Formação”.  

A secção IV – Requerimento está dividida por 5 subsecções, “requerimento geral”, 

“inscrição”, “transportes”, “alojamento” e “outras despesas”. Na subsecção de 

“requerimento geral” o colaborador deverá indicar quais as situações especificas que solicita 
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na sua deslocação. No mínimo deverá escolher a dispensa de serviço. Caso aplicável deverá 

solicitar o pagamento de ajudas de custo e também o respetivo adiantamento. 

Na subsecção “inscrição” o colaborador deverá indicar a existência ou não de pagamento de 

inscrição no evento, workshop, congresso ou similar. Caso exista a necessidade de pagamento 

de inscrição, o colaborador deverá informar do custo associado e do nome e identificação 

fiscal da entidade promotora. 

Na subsecção “transportes” deverá indicar a forma como pretende deslocar-se ao local de 

destino, se será através de transporte público, viatura própria ou viatura de aluguer. Só pode 

escolher uma dessas opções. Caso pretenda utilizar transporte público na realização da sua 

deslocação, deverá indicar se o mesmo é aéreo ou ferroviário/rodoviário. No caso da 

indicação excecional de transporte em viatura própria, deverá indicar a matrícula da viatura 

que irá ser utilizada, bem como a indicação da previsão de kms a percorrer. 

Na subsecção de “alojamento” o requerente deve indicar se pretende que a FLUL faça a 

requisição do estabelecimento hoteleiro. Para além disso, e caso a entidade promotora 

forneça refeições durante o evento, deverá indicar qual o total de almoços e jantares 

incluídos. 

A última subsecção, “outras despesas”, deverá indicar outras despesas que não sejam 

possíveis identificar nas subsecções anteriores e quais os custos previstos a suportar. 

Os preenchimentos das restantes secções do formulário são da responsabilidade dos serviços 

identificados.  

Caso não seja possível o preenchimento e assinatura do formulário pelo Requerente, o 

mesmo deverá ser assinado por um docente, investigador ou funcionário do Departamento, 

Área, Centro ou Serviço. 


