
 

Sessão para beneficiários do Madeira 14-20 
(FEDER e FSE) 

1ª Parte - Custos Simplificados (14:00h - 15:30h) 

 Utilização de Opções de Custos Simplificados (OCS) período 2014-2020: 

- Incentivo à utilização de OCS num contexto de esforço para a 
simplificação 

- OCS no enquadramento do PT2020, taxa fixa, tabelas normalizadas 
de custos unitários e montantes fixo 

 O caso específico dos baixos montantes para o FSE 

 Definição de modelos de custos simplificados 

 Sessão de perguntas e respostas 

2ª Parte - Indicadores (16:00h - 17:30h) 

 Quadro lógico da monitorização do PT2020 

 Requisitos de qualidade da informação  

 Orientação para resultados na contratualização de operações 

 

 

19 de abril de 2017 

Ação de formação -  Custos Simplificados e Indicadores  



 

Sessão dirigida às equipas técnicas do Madeira 14-20 
(FEDER e FSE) 

1ª Parte - Custos Simplificados (10:00h - 12:30h) 

 Utilização de Opções de Custos Simplificados (OCS) período 2014-2020: 

- Incentivo à utilização de OCS num contexto de esforço para a simplificação 

- OCS no enquadramento do PT2020, taxa fixa, tabelas normalizadas de custos 
unitários e montantes fixo 

 O caso específico dos baixos montantes para o FSE 

 Definição de modelos de custos simplificados no FEDER e FSE 

 Implementação de OCS: Considerações para as Autoridades de Gestão e Beneficiários 

 Implementação de OCS: Considerações para as Autoridades de Auditoria 

 Implicações das OCS ao nível das Verificações Administrativas e Verificações no Local 

 OMNIBUS: impactos nas OCS pós 2018 

 Sessão de perguntas e respostas 

2ª Parte - Indicadores (14:00h - 16:30h) 

 Aprofundamento / dúvidas da sessão do dia 19/04/2017 sobre: 

- Quadro lógico da monitorização do PT2020 

- Requisitos de qualidade da informação 

- Orientação para resultados na contratualização de operações) 

 Indicadores FSE: emprego e formação 

 Indicadores FEDER 

 Relatórios Anuais de Execução e reporte de informação à CE 

 Quadro de desempenho 

 Sistema de monitorização do PT 2020 

20 de abril de 2017 

Ação de formação -  Custos Simplificados e Indicadores  


