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INSTITUT FRANÇAIS 
LISTA DE GASTOS ELEGÍVEIS 

TIPO DE GASTOS ELEGÍVEIS COMENTÁRIOS JUSTIFICANTES 

Viagens de reconhecimento 

(Transporte de pessoas) 
As datas de viagem devem estar 

compreendidas nas datas de 

início e final do contrato 

 

Excluí táxis 

Cópia do recibo, lista de participantes 

 

Indicar na folha de gastos se as viagens são 
internacionais, nacionais ou locais 

 

Viagens 

(Transporte de pessoas) 
As datas de viagem devem estar 

compreendidas nas datas de 

início e final do contrato 

 

Excluí táxis 

Cópia do recibo, lista de participantes 

 

Indicar na folha de gastos se as viagens são 
internacionais, nacionais ou locais 
 

Alojamento 
As datas de alojamento devem 
coincidir com as datas de início e 
finalização do contrato; 

Cópia do recibo, lista de participantes; 

 

Alimentação 
As datas de alojamento devem 

coincidir com as datas de início 

e finalização do contrato; 

Lista de participantes 

 

Certificado de pagamento de alimentação 

assinado pelo beneficiário 

Transporte de equipas, obras de arte, 
custos de carga: 

Apenas serviços de transportes.  

Custos internos da empresa de 
transporte (remuneração de 
empregados, custo da logística, 
etc.) não são elegíveis. 

Cópia do recibo 
Custo de carga 

Seguro de transporte 

Embalagem de obras de arte, 
construção de caixas 

Seguro de obras de arte  Cópia do recibo 

Seguro de equipamentos  Cópia do recibo 

Taxas Aeroportuárias  
 

 Cópia do recibo de 

imposto 

Caderno ATA (Temporary Admission)   
Cópia do recibo 

Excesso de equipamentos MCO 
(Miscelaneous Carge Order) 

Cópia do recibo 

Vistos Excluí gastos de viagem para 
obter o documento 

Cópia do pagamento para obter o documento + 

fotocópia do passaporte 

Taxas: 

Para artistas, número NIF, 
obrigatório 

 

Fotógrafo/a 
Cópia do recibo ou comprovativo de direitos de 
autor 

Oradores, especialista Cópia do recibo 

Artista 
Cópia do recibo ou comprovativo de direitos de 
autor 
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Tradutor/a 
Cópia do recibo ou comprovativo de direitos de 
autor 

Direitos de autor: 

Para artistas, registo como 
artista 

Cópia do recibo ou comprovativo de direitos de 
autor 

Escritor 

Fotografo/a 

Artista 

Tradutor/a 

 
 
 
 

TIPO DE GASTOS ELEGIVEÍS COMENTÁRIOS JUSTIFICANTES 

Taxas de artistas:  Cópia dos recibos de vencimento (Só para empresas 
francesas) 

ou 

Copia de contrato(s) com o(os) recibo(s) de 
pagamento ou declaração (Só para empresas 
francesas) 

Artista 

Técnicos (diretor de cena, iluminação, 
editor, grafic designer, etc.) 

      Legendagem 

 

 

Cópia do recibo 

Gravações  Cópia do recibo 

     Comunicação:   

Cópia do recibo 

Press kit 

Catálogo 

Sítio web temporário específico para o 
evento 

Folhetos, brochuras 

Convites 

Poster 

Publicidade 

DVD 

Impressões 

Design gráfico 

Cópia do recibo ou comprovativo de direitos de autor 
Gravação fotográfico 

Traduções 

Fotógrafo/a 
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Aluguer de stand, espaço, sala 
de reuniões, etc. 

 
Cópia do recibo 

Aluguer de equipamentos e 
estúdios  

 
Cópia do recibo 

 

 

 

 

Criação de instalações ou sets Aplicado apenas a instalações 
temporárias Cópia do recibo 

Construção de estruturas 
temporárias  

Excluí a compra de artigos 
permanentes  Cópia do recibo 

Serviços (taxas de coordenação 
e formação) Outros gastos elegíveis só para: 

- O Programa Media Centre 
(PAM) 

 - O Programa de apoio a 
formação (PAF) 

Cópia do recibo Adquisição de documentos ou 
conteúdos digitais 

Subscrições a publicações 
periódicas e conteúdos 
digitales 

Outros gastos elegíveis só para: 

- O Programa Media Centre 
(PAM) 

 

  Cópia do recibo 

 
 Aquisição de equipamentos 
informáticos y audiovisuais 

Serviços informáticos (compra 
de software, hosting, 
desenvolvimento) 

 

 


