
ANEXO XI 

«ANEXO XXI 

Condições para o reembolso de despesas de Portugal com base em tabelas normalizadas de custos unitários 

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários                                                                

Tipo de operações Nome do indicador Categoria de custos Unidade de medida para o indicador 
Montantes 
(em EUR) 

Qualquer operação relativa à oferta de 
formação de índole não formal destinada 
a pessoas que trabalham no setor público 
com o objetivo de adquisição de conhe
cimentos e/ou novas competências no 
contexto da reorganização e da moder
nização das administrações públicas ao 
abrigo dos seguintes programas opera
cionais: 
— 2014PT16M3OP001 (Compete 

2020): 5 - Reforçar a capacidade ins
titucional das autoridades públicas e 
das partes interessadas, bem como a 
eficiência da administração pública 

— 2014PT16M2OP001 (Norte 2020): 
eixo prioritário 9 — Reforço das ca
pacidades institucionais e das TIC 

— 2014PT16M2OP002 (Centro 
2020): eixo prioritário 8 — Reforço 
da capacidade institucional das enti
dades regionais 

— 2014PT16M2OP003 (Alentejo 
2020): eixo prioritário 9 — Reforço 
das capacidades institucionais e mo
dernização administrativa 

— 2014PT16M2OP007 (Cresc Algar
ve): eixo prioritário 8 — Modernizar 
e capacitar a administração 

(1) Taxa horária para formação 
ministrada às pessoas que tra
balham no setor público. 

(2) Taxa horária para salários pa
gos a pessoas que trabalham no 
setor público enquanto fre
quentam um curso de forma
ção. 

Todos os custos elegíveis da opera
ção 
Se o salário do trabalhador que fre
quenta num curso de formação não 
for um custo elegível, apenas será 
reembolsado o montante por hora 
de formação. 
Se o salário do trabalhador que fre
quenta um curso de formação for 
um custo elegível para esta opera
ção, os dois montantes podem ser 
reembolsados. 

Número de horas de formação 
completas ministradas a pessoas 
que trabalham no setor público por 
participante 

(1) 7,12 — Taxa horária para a 
formação 

(2) 7,50 — Taxa horária para o 
salário da pessoa que fre
quenta um curso de forma
ção.   

2. Ajustamento de montantes 

O montante do custo unitário 1 pode ser ajustado em conformidade com os novos dados relativos aos montantes despendidos na formação, tal como comunicados no Inquérito sobre 
o Ensino Profissional Contínuo publicado pelo EUROSTAT (base de referência: 2015)»   
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