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O conteúdo deste documento poderá ser considerado  aborrecido ou entediante, no 

entanto, caso o desejo  de ser reembolsado seja muito elevado, aconselha-se 

resiliência.

Por favor, tomem atenção às informações contidas em “Pedidos de Reembolso”.

ATENÇÃO



ATENÇÃO
Dirigentes associativos que não gostem de dinheiro poderão considerar os 

conteúdos deste documento suscetíveis de corromper sua fé!



Gastaste o teu dinheiro a representar a AEFML e

precisas de ser reembolsado? Fizeste uma compra 

em nome desta muy nobre casa, devidamente 

aprovada pelo adorado tesoureiro?

Lê as seguintes informações com muito cuidado e 

presta atenção!
ALERTA:
Aconselha-se a leitura integral das informações constantes neste documento antes de serem realizados futuros gastos. A partir deste
momento, a Tesouraria não se responsabiliza por gastos quenão cumpram os requisitos parareembolso.

REEMBOLSOS



Quais as despesas que são
reembolsadas?

PEDIDOS DE REEMBOLSO

NORMAS           TESOURARIA



PEDIDOS DE REEMBOLSO

REPRESENTAÇÃO DA DIREÇÃO
Gastos em representação da Direção em eventos associativos ou formativos são passíveis de reembolso. Incluem-
se nesta  categoria representações em Assembleias Gerais ou reuniões de Grupo de trabalho da ANEM.

ALIMENTAÇÃO
Em uma ou outra situação, pode ocorrer um dirigente  associativo apresentar gastos com alimentação, que não 
teriam  ocorrido se não fosse pela atividade/representação da  DAEFML.
Nestas situações, poderão pedir reembolso desses gastos. Os reembolsos para alimentação estão limitados aos 
valores presentes nas Normas de Tesouraria.



PEDIDOS DE REEMBOLSO

DESLOCAÇÕES

Será bastante frequente existirem despesas com deslocações ao  serviço da AEFML, seja para buscar 

materiais/patrocínios,  transporte para festas ou outras atividades. 

Estas   despesas   serão   reembolsadas aos respetivos dirigentes associativos  e  são  a  única despesa para  a  qual  

não têm  que apresentar fatura.

Trajeto - local de início e fim de viagem, - consumo médio do automóvel e tipo 

de combustível.



PEDIDOS DE REEMBOLSO

Taxa de Inscrição e alojamento

Raramente necessitarão de pagar isto do próprio bolso, mas caso aconteça deverão contactar o vosso 
tesoureiro previamente e este dirá como proceder.

OUTRAS SITUAÇÕES
Poderão ao longo do mandato surgir outras situações em que  terão que gastar dinheiro em nome da AEFML e 
sentirão que devem ser reembolsados. Perante estas situações deverão realizar  o pedido de reembolso, que será 
avaliado com o maior cuidado,  ponderação e imparcialidade se o gasto está dentro dos trâmites  para ser 
reembolsado.



PEDIDOS DE REEMBOLSO

Caso algum membro da vossa comissão organizadora tenha um gasto em nome do vosso projeto que cumpra 

todas as regras supracitadas o pedido de reembolso deverá ser submetido pelo/a coordenador/a!

ATENÇÃO 
coordenadores!



PEDIDOS DE REEMBOLSO

As despesas em TeamBuilding ou outras atividades de cariz  lúdico/recreativo NÃO SÃO ALVO DE REEMBOLSO. 

Infelizmente, isto significa que os nossos míticos jantares não se  enquadram nas despesas reembolsáveis pela AE.

ATENÇÃO



SOMA e Segue!
COMO PEDIR UM REEMBOLSO? 

1. Preencher Formulário com todos os detalhes do reembolso [não esquecer
Descrição] 
DESLOCAÇÕES - não preenchem o “valor” do reembolso (metem 0) e na descrição devem referir: trajeto – local de início e fim 
de viagem,  consumo médio do automóvel e tipo de combustível.

2. Enviar formulário e colocar fatura do reembolso no envelope com o teu nome na 
gaveta da Tesouraria.

o tesoureiro agradece que no verso da fatura façam uma breve descrição da despesa.

1. Aguardar confirmação para levantar os reembolsos na Ana Isabel.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeBNuBrfBNCMckh_Os8QBhAzojXrjTjtMT7quzYcccr8fcFQ/viewform




Todos os patinhos sabem bem pagar  Sabem bem

pagar

NIF na fatura, vão sempre colocar  NIF na 

fatura, vão sempre colocar

ENTREGA DE FATURAS



Deverá ser SEMPRE ENTREGUE a fatura 

correspondente ao gasto para o qual pedem 

reembolso. 

É obrigatória a colocação do NIF  da AEFML 

mesma.

ENTREGA DE FATURAS



501  234  209

O NIF que todos devem recordar…



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O preenchimento do formulário é obrigatório e nenhum reembolso será feito até

este formulário ser enviado.

Em caso dúvida, podem sempre falar com a Tesouraria para confirmar que uma

despesa em particular é passível de reembolso, preferencialmente antes de

realizarem gastos.



MENSAGEM FINAL

Estas são algumas regras e dicas importantes para garantir o

reembolso das vossas despesas em nome da AEFML. Espero

que este documento tenha sido útil e que o vão consultando

ao longo do mandato sempre que surgirem dúvidas.

“One dollar for eternal happiness?...I’d be happier with the

dollar.”



CRÉDITOS

Uma optimização ideal de:

Uma tentativa de:

Um trabalho medíocre de melhoria
de:

Será desta….?


