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SERVIÇO DE APOIO DA UE
À REFORMA ESTRUTURAL

«Pretendo que o novo ministro da Economia e das Finanças promova e apoie reformas
estruturais nos Estados-Membros, com base no trabalho que a Comissão tem vindo
a realizar desde 2015, com o nosso Serviço de Apoio à Reforma Estrutural».
Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, Discurso sobre o Estado da União,
13 de setembro de 2017

O que é o Serviço da UE de Apoio à Reforma Estrutural?
--Criado em 2015, o serviço tem por missão apoiar a preparação, conceção, aplicação e avaliação das reformas favoráveis ao
crescimento.
--É o principal instrumento da Comissão para apoiar os Estados-Membros em domínios essenciais da reforma, como
a modernização da administração pública, do ambiente empresarial e do mercado de trabalho.
--Dispõe de uma equipa de até 160 efetivos, baseada em Bruxelas e em alguns Estados-Membros, sob a orientação do Vice-Presidente Valdis Dombrovskis e gerida pelo Diretor-Geral Maarten Verwey.
--Embora este apoio abranja todo o processo – desde a identificação da necessidade de reforma até à conclusão do processo –
a apropriação das reformas continua a caber ao Estado-Membro.

O que faz o Serviço?
UMA COMBINAÇÃO
ÚNICA DE MEIOS
DE APOIO:

Comissão,
Estado‑Membro

Comissão,
Estado‑Membro

Comissão,
Estado-Membro

Pedido de um
Estado-Membro

Missão de
orientação —

Seminários
e visitas
de estudo —

Orientação
estratégica

Enquadramento
e avaliação do pedido
de apoio

Comissão, Estado-Membro,
organizações internacionais, setor
público e/ou setor privado

Comissão,
EstadoMembro

Execução —

Avaliação

Conceção, análise de dados, aconselhamento
jurídico, implementação

avaliar à luz das
melhores práticas
da UE

A pedido de um Estado-Membro, o Serviço:
--analisa com o Estado-Membro em que medida o apoio às reformas é necessário,
--concebe um «plano de cooperação e apoio» orientado pela procura, juntamente com o Estado-Membro,
--reúne conhecimentos especializados de toda a Europa: tal pode ser feito por intermédio de peritos da Comissão, de outros
Estados-Membros, de organizações internacionais, de organismos públicos e/ou do setor privado,
--apoia as autoridades nacionais ao longo do processo de reforma, com a ajuda prática definida, nomeadamente através de
seminários, visitas de estudo e orientação estratégica,
--presta financiamento para apoiar às reformas e coordena as competências necessárias.

NA-06-17-047-PT-N

Como funciona na prática?
O Serviço gere um programa de apoio específico — o Programa de Apoio às Reformas Estruturais – dotado de um orçamento
de 142,8 milhões de EUR para o período de 2017-2020. O programa entrou em vigor em maio de 2017 e não requer cofinanciamento por parte dos Estados-Membros. O serviço é orientado pela procura e presta apoio apenas a pedido de um
Estado-Membro. Além disso, os Estados-Membros podem decidir, voluntariamente, reafetar fundos do seu orçamento de assistência técnica, ao abrigo dos fundos estruturais e de investimento da UE, para gestão pelo Serviço.
Até à data, o Serviço prestou apoio em 15 países para realizar mais de 150 projetos. Estão previstos mais projetos.

Que áreas são abrangidas?
Governação &
administração pública

Administração das
receitas & gestão das
finanças públicas

• Governação

• Cobrança das receitas

• Administração central &
local

• Preparação do orçamento

Crescimento &
ambiente empresarial
• Autorização dos
investimentos

• Mercado de trabalho &
Legislação

• Política da concorrência

• Estratégias para mitigar
o desemprego

• E-Administração

• Análise da despesa
pública

• Reforma dos recursos
humanos

• Estratégia orçamental &
política fiscal

• Sociedade digital

• Legislar melhor

• Instituições superiores
de controlo /Conselho
orçamental

• Luta contra a corrupção
e a fraude
• Luta contra
o branqueamento de
capitais
• Reforma judiciária

Mercado de trabalho,
saúde & serviços
sociais

• Questões de comércio

Setor financeiro
& acesso ao
financiamento
• Acesso ao financiamento
• União dos Mercados de
Capitais

• Inspeção do trabalho

• Supervisão & resolução
bancária

• Registo cadastral

• Sistema de proteção
social

• Crédito malparado

• União da energia

• Sistema de pensões

• Legislar melhor

• Sistema de saúde

• Gestão das empresas
públicas

• Educação & ensino
profissional e formação

• Insolvência
• Seguro & pensões
• Questões de concorrência

• Conhecimentos setoriais:
transportes, ambiente,
água, agricultura

Missões especiais: O serviço ajudou a coordenar a resposta à crise dos refugiados na Grécia e é igualmente responsável pela
execução do Programa de Assistência à Comunidade Cipriota Turca.

Exemplos de projetos realizados
O Serviço está a ajudar
Chipre e Malta a atingir os seus objetivos em matéria de clima e de energia,
a República Checa e a Grécia a melhorar as suas infraestruturas de transportes,
a Lituânia a desenvolver a economia digital,
a Eslovénia a melhorar a eficiência dos processos relativos a empréstimos de cobrança duvidosa,
os Estados-Membros do Báltico a melhorar as opções de financiamento para as empresas no âmbito da iniciativa da União dos
Mercados de Capitais,
vários países (como a Bulgária, Croácia, Lituânia, Chipre, Grécia) a reformar os respetivos sistemas de ensino,
vários países a modernizar a sua gestão das finanças públicas (Grécia, Polónia e Portugal) e a passagem para a contabilidade
especialização dos exercícios (Itália, Chipre e Malta)
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