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1. Enquadradas na problemática da 
simplificação



Tornar a Política de Coesão mais simples, mais eficiente e mais flexível, para 
melhorar o acesso ao financiamento da UE, 

pode passar por:

‒ governação eletrónica, combate à sobre regulamentação (gold plating), sistemas de 
auditoria mais simples, formas mais simples de reembolsar despesas…

passa muito por OCS:

‒ uma das principais medidas de simplificação.

‒ possibilitam a simplificação do processo de gestão.

‒ importantes para reduzir os custos e encargos administrativos.

‒ eficazes na redução da taxa de erro (conforme reconhecido pelo TCE).

‒ permitem que as organizações se concentrem mais nas realizações e resultados.

‒ facilitam o acesso de pequenos beneficiários aos FEEI.

Simplificação, uma preocupação antiga
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Mas…

Simplificação não significa necessariamente 
simplicidade

OCS e a Problemática da Simplificação

You do not really understand 

something unless you can explain it 

to your grandmother

- Einstein

“
”
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Participantes na Sessão
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Proximidade dos participantes ao tema
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2. O que são



“As opções de custos simplificados são uma das medidas de simplificação 

mais importantes para reduzir os custos e encargos administrativos. 

São eficazes na redução da taxa de erro, como foi reconhecido pelo 

Tribunal de Contas Europeu no seu contributo para o Grupo de Alto Nível 

para a Simplificação.” 

In: Documento transversal “Utilização Obrigatória de OCS”, AD&C.

Opções de Custos Simplificados
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“As OCS são montantes ou percentagens que representam a melhor 

aproximação possível dos custos reais elegíveis incorridos (custos reais) 

durante a execução de uma operação; devem ser definidos ex ante(*).” 

(*) As OCS devem ser definidas, o mais tardar, no documento que estabelece as condições de 

apoio 

In: Simplified Cost Options – A Practitioners’ Manual, ESF Transnational Cooperation Platform – CoP 

on Results-based Management

Opções de Custos Simplificados
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“São algumas das formas possíveis que podem assumir as 

contribuições da União para os programas e as subvenções concedidas 

pelos Estados-Membros aos beneficiários.” 

In: Documento transversal “Utilização Obrigatória de OCS”, AD&C.

Opções de Custos Simplificados
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Formas possíveis de subvenções 

• Custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos, “custo reais”

• Opções de Custos Simplificados OCS* (indicador de custo por realização 

ou resultado)

Custos unitários

Montantes fixos ou lump sums

Taxa fixa ou flat rates

• Combinação entre as possibilidades referidas

* Em situações de auxílios de estado devem ser usados com especial cuidado

Opções de Custos Simplificados
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Sempre associadas a um indicador de custo, trigger para o pagamento, em função de 
realizações ou resultados

Custos unitários € x quantidades
7,12€ por cada participante e por hora de formação para todos os custos elegíveis da operação, com exceção 
dos custos relativos aos encargos salariais dos formandos (Indicador de custo: relação dinheiro vs quantidades)

Montantes fixos € por realização ou por resultado
orçamento aprovado por intervenções de capacitação, intervenções com produto tangível, concluídas, com 
evidência validada pela AG

Taxa fixa € x %
custos diretos de pessoal elegíveis mais 40% para cobrir os restantes custos elegíveis

Os indicadores de custo não se confundem com os indicadores contratualizados ao nível 
das operações.

Opções de Custos Simplificados
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• Sem limites máximos

• Associado a uma lógica binária - pagamento integral com a verificação 

completa da realização ou do resultado, sem qualquer pagamento no 

caso de realizações ou resultados parciais

• A lógica binária pode ser mitigada recorrendo a milestone associadas a 

realizações ou resultados parciais

• Recomendados para operações de curta duração

Montantes Fixos
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Taxas regulamentares para custos indiretos sem apresentação de justificação

1.Taxa fixa até 7% dos custos elegíveis diretos

2.Taxa fixa até 15% dos custos elegíveis diretos com pessoal

Qualquer taxa fixa para custos indiretos, sobre custos elegíveis diretos, não pode 

ser superior a 25% mesmo com apresentação de justificação de cálculo

Taxa regulamentar para custos com pessoal

1.Taxa fixa até 20% dos custos diretos que não os de pessoal

Taxa regulamentar para todos os custos que não os de pessoal

1.Taxa fixa até 40% dos custos diretos de pessoal elegíveis

Taxas Fixas
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Operações FEDER e operações FSE, com aprovação inicial de custo total igual 

ou inferior a 200.000€, que não sejam abrangidas pelo regime de Auxílios de 

Estado (mas podendo ser enquadráveis no regime de minimis), para as quais 

existe a obrigatoriedade de financiar em custos simplificados todas as 

categorias de custos da operação, exceto a base da taxa fixa ou apoios e 

salários a participantes

* as AG podem excecionar algumas operações nos domínios da I&D desta obrigação 

OBM/utilização obrigatória de OCS
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3. Modos de as estabelecer 



Cálculo justo, equitativo e verificável

• dados estatísticos, outra informação objetiva e parecer de peritos (vários beneficiários)

• dados históricos ou práticas habituais de contabilidade (1 beneficiário)

Projeto de orçamento para cada operação (custo total  200 000€)

OCS de outras politicas da UE (mesmo tipo de operação)

OCS de financiamentos inteiramente nacionais (mesmo tipo de operação)

Taxas regulamentares ou off-the-shelf

Modos de Estabelecimento de OCS
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OCS
artigo 53(1 b, 1c, 1d)

Métodos de cálculo
Dados estatísticos, parecer de peritos, dados históricos ou dados contabilísticos     artigo 53(3ai)
Projeto de Orçamento   200 000€ artigo 53(3b)
Regimes da UE para o mesmo tipo de operações artigo 53(3c)
Regimes nacionais para o mesmo tipo de operações artigo 53(3d)
Regimes regulamentares artigo 53(3e)

A utilização obrigatória de OCS
Custo total  200 000€ artigo 53(2)

Custos Unitários
artigo 53(1b)

Montantes Fixos
artigo 53(1c)

Taxas Fixas
artigo 53(1d)

Custos indiretos
7% dos custos diretos artigo 54(a)
15% dos custos diretos c/RH artigo 54(b)
25% dos custos diretos c/ cálculo  artigo 54(c)

Outros custos 

diretos

40% dos custos diretos c/RH artigo 56(1)Outros custos Participantes

20% dos custos diretos, s/ RH artigo 55(1)Custos c/ pessoal
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Relação AG → Beneficiários
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4. Desenho e implementação



1. Necessidade de simplificação: identificar quais os ganhos

2. Envolvimento dos stakeholders

3. Verificação da disponibilidade de dados

4. Escolha da OCS, indicadores de custo, triggers de pagamento

5. Lista de evidência e pista de auditoria

6. Elaboração do documento metodológico

7. Parecer ex ante da Autoridade de Auditoria

Desenho e Implementação de OCS
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Não

• Taxas fixas off-the shelf escolhidas de acordo com a categoria de custos 

a simplificar

• Projeto de Orçamento

• Regras aplicáveis noutras políticas da UE para o mesmo tipo de operação

• Regras aplicáveis a subvenções financiadas inteiramente pelo Estado 

membro para o mesmo tipo de operação

Sim

• Custo unitário, quando quero vincular quantidades realizadas a 

pagamentos

• Montante fixo, quando quero vincular atividades a pagamentos

• Taxa fixa, quando quero apenas abranger algumas categorias de custo

Tenho dados?
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Taxas Regulamentares  

Fácil aplicação e com várias opções

Simplificação limitada, uma parte continua em custos reais

Necessidade de definir de forma precisa os custos que constituem a base da taxa

Taxas mais altas aumentam a simplicidade, mas também aumentam o erro potencial

Projeto Orçamento

Flexível mas mais exigente no desenho dos AAC e da análise e aprovação de cada 
orçamento

Escopo limitado de operações, até 200 000€

Negociação com o beneficiário

Não tenho dados! Como escolher?
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Dados Estatísticos, outra informação objetiva, parecer de um perito

• Por definição: justo, equitativo e verificável 

• De aplicação genérica a vários beneficiários para o mesmo tipo de operações

Dados históricos do beneficiário (financiamento)

• Fácil acesso, dados de pelo menos 3 anos consecutivos

• A categoria de despesas está disponível

• Foco no beneficiário / Para um beneficiário específico

Dados contabilísticos do beneficiário

• Fácil acesso, dados de 1 ano

• A categoria de despesas está disponível, contabilidade analítica

• Foco no beneficiário /Para um beneficiário específico

• Exigência de certificação de contas

Sim, tenho dados! Que dados?
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Custo Unitário
Apuramento de valores é efetuado através do produto entre um custo e uma quantidade

Necessidade de definir um indicador claro: nome, definição, unidade de medida e 
quantidade, as quantidades devem ser fáceis de justificar

Montante Fixo
Apuramento de valores é efetuado tendo em conta um custo associado a cada atividade

As atividades devem ser claramente definidas, sendo prudente definir mais do que uma, em 
que cada atividade está associada a um custo, por forma a evitar o “tudo ou nada” 

Taxa Fixa
Apuramento de valores tem em conta a base da taxa, os custos calculados a partir desta e 
outros custos, caso existam

Definir claramente a base de taxa fixa: categorias de custos elegíveis e limites

E agora… que OCS?
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Custo Unitário
Como verificar e validar as quantidades apresentadas

Definir ex ante uma lista clara de documentos para verificações administrativas e no local

Montante Fixo
Como verificar e validar a execução das atividades

Definir ex ante uma lista clara de documentos para verificações administrativas e no local

Definir ex ante como cada montante fixo será reduzido se a(s) atividade(s) não forem 
alcançada(s)

Taxa Fixa
Como verificar e validar as despesas que constituem a base da taxa (custos reais)

Que evidências e pista de auditoria?
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Documento que estabelece as bases e regras de aplicação da metodologia de 
OCS, devendo incluir um conjunto de elementos como por exemplo:

Tipo de Operações
Descrição | Fundo | Prioridade | Objetivos Específicos | Beneficiários | 
Destinatários |  Ações elegíveis

OCS
Enquadramento legal | Modalidade de OCS | Modo de estabelecimento de OCS | 
Fontes de dados | Método de cálculo | Formas de atualização |                                
Categoria de custos abrangidas | Auxílios de Estado | Evidências e verificação

Documento metodológico
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O que sabemos:

Auxílios de minimis não constituem um Auxílio de Estado

Que cuidados adicionais  devem ser assegurados quando no âmbito do RGIC

1. A elegibilidade das categorias de despesa no âmbito das regras dos fundos e dos 
Auxílios de Estado

2. O principio da boa gestão financeira, a OCS tem de ser um proxy prudente dos custos 
reais por forma a assegurar a efetividade da taxa de incentivo

3. Efeito de incentivo

4. ….

E quando estou na presença de AE?
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5. Inclusão nos textos dos Programas 2030



• Relação Estado Membro (PO) e Comissão

• Decisão do EM

• Não é obrigatório, mas recomendável

• Metodologia desenvolvido pelo EM, com base num métodos regulamentares 

• A metodologia deve ser replicada na relação PO/beneficiário

• Submissão à aprovação da COM em template especifico (Apêndice ao Programa) + 

avaliação formal e inequívoca  da AA

OCS nos textos dos PO
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6. Papel da auditoria na inclusão de OCS 
nos textos dos Programas 2030  



• Metodologia avaliada pela Autoridade de Auditoria (IGF) e não volta a ser auditada

• Aprovadas pela COM (em conjunto com os programas: montantes, métodos, formas de 

atualização)

• Limita o âmbito das verificações de gestão e auditorias:

‒ auditorias da COM ou verificações de gestão passam a visar exclusivamente a 

verificação do cumprimento das condições de reembolso estabelecidas (os 

elementos incluídos no Apêndice 1, nos termos aprovados pela COM) 

‒ limitação do âmbito das verificações de gestão e auditorias é extensível à relação 

entre a AG e os beneficiários, independentemente do modo de reembolso aos 

beneficiário

• Segurança jurídica para todos os players envolvidos

OCS nos textos dos PO
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7. Documentação



Mais Informação…

35



www.adcoesao.pt

Mais Informação…
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http://www.adcoesao.pt/


Orientações sobre as Opções de Custos Simplificados (OCS)

Mais Informação…

www.adcoesao.pt
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https://www.adcoesao.pt/wp-content/uploads/orientacoes_sobre_as_opcoes_de_custos_simplificados.pdf
http://www.adcoesao.pt/
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8. Q&A



1. Gostaria que concretizassem como se irá proceder para análise de despesa.

Q&A: 
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• patricia.borges@adcoesao.pt

• joana.o@adcoesao.pt

• lilia.melo@adcoesao.pt

• fatima.silva@adcoesao.pt

• fernando.espiritosanto@adcoesao.pt

• paula.domingos@adcoesao.pt

Contactos

mailto:patricia.borges@adcoesao.pt
mailto:joana.o@adcoesao.pt
mailto:lilia.melo@adcoesao.pt
mailto:fatima.silva@adcoesao.pt
mailto:Paula.domingos@adcoesao.pt
mailto:Paula.domingos@adcoesao.pt


Obrigada!


