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Financiamento da participação numa TCA 
 

De acordo com as orientações existentes para estas atividades, em todos os países participantes, 

podem ser financiadas: 

- a Viagem: valor do custo real até ao limite de financiamento estabelecido de acordo com a 

distância entre a sede da Organização e o local do Evento, com recurso à calculadora de 

distâncias e ao seguinte sistema de bandas utilizadas na gestão da Ação-Chave I:  

  20€ - distâncias entre 10 e 99 km; 

180€ - distâncias entre 100 e 499km;  

275€ - distâncias entre 500 e 1999 km; 

360€ - distâncias entre 2000 e 2999 km;  

530€ - distâncias 3000 e 3999 km;  

820€ - distâncias 4000 e 7999 km;  

                 1500€ - distâncias 8000 e 19999 km. 

Será feito um adiantamento de 80% da verba ao participante, preferencialmente antes da 

realização da TCA, com acerto final depois da entrega do respetivo documento comprovativo 

de despesa, e após o regresso e entrega dos documentos finais obrigatórios (relatório final, 

certificado de presença na TCA, títulos de transporte/talões de embarque e, quando aplicável, 

comprovativo de pagamento de alojamento). 

- a Subsistência: valor do custo real da taxa de inscrição no evento (quando esta incluir 

alojamento e alimentação) ou valor de alojamento correspondente ao número de dias do evento 

(ver tabela 1 infra para referência). 

Nos casos em que existam atividades em que a subsistência é assegurada pela Agência de 

acolhimento, (organizadora da TCA) o apoio limitar-se-á apenas à viagem. 

A Agência Nacional apenas pagará noites adicionais em casos plenamente justificados por 

incompatibilidade de voos com o calendário da atividade. 
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Tabela 1 – Valores de referência para alojamento por noite 

 

Fonte: Guia do Programa Erasmus+, 2019 


