
Modalidades de aplicação de certas disposições da Convenção 
 
 

Artigo 1º: Âmbito de aplicação da Convenção 
 
Na data de assinatura da presente Convenção, os organismos referidos no artigo 1.º são os 
seguintes: 
 
- Fundação Europeia para a Melhoria das Condições Vida e de Trabalho 
- Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 
- Agência Europeia do Ambiente 
- Fundação Europeia para a Formação 
- Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
- Agência Europeia para a Saúde e a Segurança no Trabalho 
- Instituto Comunitário das Variedades Vegetais 
- Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos 
- Instituto de Harmonização do Mercado Interno 
- Unidade Europeia de Polícia 
- Centro de Tradução dos Órgãos da União 
- Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia 
- Agência Europeia de Reconstrução 
- Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
- Agência Europeia da Segurança Marítima 
- Agência Europeia para a Segurança da Aviação 
- Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação 
- Eurojust 
 
As partes signatárias serão informadas sobre qualquer alteração a esta lista. 
 
 
Artigo 7.º: Subsídio de viagem fixo 
 
O subsídio de viagem fixo é devido sempre que o AIC com domicílio profissional fora do seu 
local de afectação deva viajar na véspera do primeiro dia do seu contrato ou só possa 
regressar ao seu domicílio após 24 horas do último dia do contrato. 
 
No entanto, este subsídio não é devido quando o AIC beneficie, para esse dia, de uma 
remuneração diária (artigo 6.º da Convenção) a cargo do orçamento comunitário. 

Sempre que um AIC tiver dois contratos consecutivos com duas Instituições em dois locais de 
afectação diferentes, só deverá beneficiar das mesmas condições se a mudança do local de 
afectação ocorrer no âmbito da mesma instituição. 
 
 
Artigo 9.º: Ajudas de custo 
 
A distância de 60 km (zona local) é determinada a partir das indicações oficiais dos 
caminhos-de-ferro, com base no itinerário mais curto. As ajudas de custo adicionais, de 
montante idêntico às ajudas de custo, são devidas sempre que o AIC não possa sair do local 
da afectação no último dia do contrato. 



Sempre que o AIC não puder obter bilhetes pré-pagos junto da agência autorizada, o subsídio 
diário é pago, a seu pedido, antecipadamente. 
 
Em caso de doença do AIC no local de afectação, as ajudas de custo também são pagas e as 
despesas de hotel são reembolsadas. 
 
As Instituições reembolsam a aquisição do cartão de fidelidade «hotel» até à sua amortização. 
 
 
Artigo 10.º: Reembolso das despesas de viagem 
 
a) Para efeitos da aplicação do artigo 10.º da Convenção, o AIC escolhe o(s) meio(s) de 

transporte para a viagem de ida e a viagem de volta entre o seu domicílio profissional 
e o local de afectação. O AIC tem o direito de viajar por via aérea em relação a 
qualquer trajecto superior a 300 km. O AIC determina o itinerário e o horário das suas 
viagens para efeitos dos contratos celebrados com uma ou várias Instituições, estando 
o reembolso das despesas de viagem e as ajudas de custo eventualmente devidas 
limitados, salvo em caso de força maior, ao itinerário mais directo e ao meio de 
transporte com a melhor relação custo/eficácia. 

 
b) Sempre que os AIC possam obter bilhetes pré-pagos junto da agência autorizada (a 

seguir a denominada a agência), não é pago nenhum adiantamento em relação a 
despesas de viagem; neste caso, o pagamento da remuneração (100%) e das ajudas de 
custo é efectuado nos 5 dias úteis seguintes ao último dia de contrato. 

 
 Em qualquer outro caso, procede-se, a pedido, ao reembolso a título de adiantamento 

das despesas de viagem (em conformidade com o disposto no artigo 10.º da 
Convenção). 

 
c) O recurso à agência é facultativo. 
 
d) Se forem adoptadas, para os funcionários e agentes, disposições específicas em relação 

às reuniões fora dos locais de trabalho habituais das Instituições, essas mesmas 
disposições são aplicáveis aos AIC que trabalhem na mesma equipa e tenham o seu 
domicílio profissional num desses locais de trabalho. Estes últimos serão informados 
acerca dessas disposições especiais logo que seja possível e, em todo o caso, com 
antecedência suficiente. 

 
 
1. Modalidades de reembolso contra a apresentação de documentos comprovativos das 
despesas de transporte 
 
- Avião:  
a) a partir da distância de 300 km ou de uma distância inferior a 300 km se o custo global 

da viagem por via aérea for inferior ao custo da viagem por via férrea, com base no 
bilhete IATA semi-flexível reembolsável e susceptível de troca com penalidades - 
cujos horários sejam compatíveis com as necessidades do contrato - , incluindo a taxa 
de embarque e o custo da deslocação em transporte público entre o aeroporto e o 
centro da cidade, sem necessidade de apresentação de documento comprovativo.  

 



 Mediante apresentação de um bilhete semi-flexível, reembolsável e susceptível de 
troca com penalidades, o AIC beneficia de um reembolso automático, sem documento 
comprovativo suplementar. 

 
O AIC é autorizado a comprar um bilhete de categoria superior nos casos seguintes: 
i. se não existir tarifa semi-flexível; 
ii. quando a tarifa semi-flexível já não estiver disponível pelas razões seguintes: 

- recrutamento a curto prazo 
- mudança de contrato e/ou de afectação 
- mudança de programa e de voo a pedido ou com a autorização do serviço. 

 
Nestes casos, o AIC beneficia do reembolso automático da categoria superior. Em 
qualquer outro caso, o AIC deve apresentar qualquer documento útil que justifique a 
passagem para a categoria superior. 

 
b) As Instituições tomam a seu cargo todas as despesas decorrentes de uma mudança de 

programa, e/ou de contrato, e/ou de anulação de um contrato sempre que sejam 
responsáveis por essa mudança, bem como em caso de força maior e de doença do 
AIC. O mesmo se aplica em caso de morte e de doença de um familiar do AIC, em 
conformidade com as modalidades previstas para os funcionários das Instituições. 

 
c) Para as viagens de avião com mais de quatro horas de voo efectivo e fora da Europa, é 

reembolsado um bilhete em classe executiva.  
 
d) Bilhete de circuito turístico: é reembolsado até ao montante do bilhete de ida e volta 

entre o domicílio profissional e o local de afectação. 
 
 
- Via férrea: tarifa plena de 1.ª classe, comboios especiais e compartimento duplo em 
carruagem-cama. As Instituições reembolsam a aquisição da assinatura de comboio até à sua 
amortização. 
 
- Automóvel: com base na tarifa da viagem por caminho-de-ferro segundo o itinerário mais 
directo. 
 
 
2. Documentos comprovativos 
 
São considerados documentos comprovativos: 
 
- o bilhete de avião, ou o «talão», ou a prova da reserva e do pagamento de um bilhete 
electrónico e os cartões de embarque; 
 
- o bilhete de comboio para os contratos com Instituições que o solicitam aos seus 
funcionários, ou uma declaração de honra do AIC que indique que viajou por via férrea nos 
casos em que a regulamentação da rede ferroviária prevê a obrigação para o viajante de 
entregar o bilhete à chegada; 
 



- uma declaração de honra do AIC indicando que efectuou a deslocação em automóvel 
privado; se a viagem de automóvel der direito ao pagamento de um subsídio de viagem fixo, o 
AIC deve apresentar uma prova da viagem em automóvel por qualquer meio útil; 
 
- em termos genéricos, qualquer documento comprovativo solicitado ao funcionário ou agente 
da Instituição para a qual o AIC tenha sido contratado. 
 
b) Os documentos comprovativos devem conter as seguintes indicações: 
 
- o nome do transportador; 
 
- a data de emissão e termo de validade do título de transporte, bem como o seu preço e a 
respectiva divisa; 
 
- a menção do local de afectação como local de chegada antes do início do contrato e como 
local de partida após o final do contrato; 
 
- se for caso disso, o nome do AIC. 
 
 
Artigo 12.º: Viagens de longa duração e missões fatigantes 

1. Viagens de longa duração 

a) Pelo Parlamento e a Comissão 

Quando a viagem implica um desfasamento horário superior a quatro horas e/ou uma 
mudança de hemisfério, é concedido ao AIC um dia de descanso no local da missão antes 
do início dos compromissos oficiais.  

Caso esteja sob contrato no dia seguinte ao regresso de uma missão que implique uma 
viagem de longa duração, o AIC não será nomeado para uma reunião. 

No entanto, se o AIC não estiver sob contrato nesse dia, beneficia de um subsídio de 
compensação fixo (artigo 7.º-A da Convenção). 

b) Pelo Tribunal de Justiça 

Não aplicável. 
 
 
2. Missões fatigantes 

a) Pela Comissão 

Se durante uma missão itinerante um dia incluir mais de 12 horas on duty, o AIC beneficia 
de uma compensação. Esta compensação corresponde a um subsídio de compensação fixo 
(artigo 7.º-A da Convenção) por dia que inclua mais de 12 horas on duty. 

b) Pelo Parlamento 



As disposições aplicáveis aos intérpretes permanentes são aplicáveis mutadis mutandis1. 

b) Pelo Tribunal de Justiça 

Não aplicável. 
 
 
Artigo 16.º: Seguro de doença e acidentes 
 
Os pagamentos para os prémios de seguro são assegurados em 2/3 pela Instituição e em 1/3 
pelo AIC. 
 
 
Artigo 18.º: Prazos de pagamento 
 
Em caso de ultrapassagem do prazo de liquidação previsto na alínea a) imputável à 
Instituição, esta deve informar sem demora a delegação profissional em causa. 
 
Os prazos de pagamento começam a contar a partir da data de recepção, por parte da 
administração, dos documentos exigidos ao AIC. 
 
Os juros de mora são pagos em conformidade com as disposições constantes do Regulamento 
Financeiro e das respectivas normas de execução. 
 
 
Artigo 19.º: Revisão da Convenção e consulta 
 
Os membros da delegação sob contrato junto de uma das Instituições da União Europeia 
participam de pleno direito nas consultas. 
 
 
Artigo 20º: Delegações profissionais 
 
Em conformidade com a prática em vigor, os membros da delegação profissional são 
libertados do respectivo serviço durante as reuniões entre a delegação profissional e a 
Instituição em causa. 
 
O mesmo se aplica em relação à preparação destas reuniões, em data a acordar entre os 
serviços em causa e os membros da delegação.  
 
 
Artigo 24.º: Regras de afectação e composição das equipas 

1. Os AIC estão à disposição da Instituição para a qual tenham sido contratados na hora que 
lhes for indicada pelo serviço de recrutamento. Na ausência de qualquer outra indicação, estão 
à disposição da Instituição a partir das 9 horas do primeiro dia do contrato. 

2. Pela Comissão 

                                                 
1 Em 2008, não existem disposições desse tipo aplicáveis aos intérpretes permanentes. 



 a) No último dia do seu contrato, os AIC que tenham domicílio profissional num local a 
que possam regressar antes da meia-noite se saírem de Bruxelas até às 19h 30 serão 
libertados 2 horas antes da hora prevista para a descolagem do último avião ou 45 
minutos antes da hora prevista para a partida do último comboio, mesmo que ainda 
prossiga a reunião para a qual foram contratados; 

 b) no último dia do seu contrato, os AIC que tenham o seu domicílio profissional no local 
de afectação 

  1) são libertados, o mais tardar, às 21 horas; 

 2) podem, se fizerem o pedido antes do início do contrato, beneficiar da aplicação 
mutatis mutandis da alínea a) do n.º 2 para poderem honrar um compromisso 
profissional noutro local no dia seguinte. 

3. Pelo Tribunal de Justiça 

Tendo em conta as restrições de programação no Tribunal, se a partida do Luxemburgo 
não puder, devido aos horários de avião ou de comboio, ser garantida no último dia do 
contrato, o AIC terá um bilhete que lhe permita deixar o Luxemburgo no dia seguinte ao 
último dia do contrato e ser-lhe-á pago um subsídio fixo de viagem e ajudas de custo, para 
além do reembolso das despesas de hotel ou o montante fixo «alojamento».  

No entanto, o AIC pode, em acordo com a célula de programação, deixar o Luxemburgo 
no último dia do contrato se a duração da audiência a que foi afectado lhe permitir 
regressar ao seu domicílio profissional antes da meia-noite. O Tribunal toma a seu cargo 
qualquer penalidade ligada a uma mudança de bilhete, bem como as eventuais despesas de 
anulação do hotel. 

4. Noite garantida. Pela Comissão 

A Comissão estabelece um sistema que permite aos AIC inscreverem-se no registo das 
noites garantidas mantido pela unidade Programação. Esta unidade mantém o registo de 
modo a que os AIC possam inscrever-se com um pré-aviso mínimo de 2 semanas. Se, por 
razões de serviço, a unidade Programação não puder dar uma resposta favorável a um 
pedido de noite garantida, a recusa motivada será comunicada ao AIC pelo menos com 
uma semana de antecedência. 

 
_____________________ 


