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SERVIÇO DE APOIO 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 Programa de Apoio às Reformas Estruturais financia apoio técnico adaptado aos Estados-Membros, a fim de os assistir
nos seus planos de reforma. O apoio, disponível para todos os Estados-Membros da União Europeia, é prestado em função
da procura e não exige qualquer cofinanciamento.
O Programa de Apoio às Reformas Estruturais é implementado pelo Serviço de Apoio à Reforma Estrutural da Comissão em
cooperação com outros serviços da Comissão e mobiliza peritos de toda a Europa e não só. Apoia os Estados-Membros na
preparação, conceção, aplicação e avaliação das reformas favoráveis ao crescimento.
Na sequência do pedido apresentado por um Estado-Membro, o apoio da Comissão às reformas abrange todo o ciclo do
projeto durante o qual a apropriação das reformas continua a caber ao Estado-Membro.
O Serviço de Apoio à Reforma Estrutural apoiou até agora 15 Estados-Membros a realizarem mais de 150 projetos. No
âmbito do ciclo de 2018 do Programa de Apoio às Reformas Estruturais, o Serviço de Apoio à Reforma Estrutural recebeu
444 pedidos de apoio de mais de 20 Estados-Membros, o que conduzirá a um enorme excesso de procura para o orçamento
limitado do Programa.
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Programa de Apoio
às Reformas Estruturais:

Reforma Estrutural
Programa de apoio:

mais de 150 pedidos
em 15 Estados-Membros.

mais de 440 pedidos
de mais de 20 Estados-Membros.

Duplicação da capacidade do Serviço de Apoio à Reforma Estrutural
A Comissão propõe duplicar a dotação financeira do atual Programa de Apoio às Reformas Estruturais, elevando-a para
300 milhões de EUR para o período até 2020. Desta forma, o Programa de Apoio às Reformas Estruturais poderá responder
ao número de pedidos de apoio dos Estados-Membros, que é superior ao que se esperava.
A proposta assume a forma de alteração do Regulamento relativo ao Programa de Apoio às Reformas Estruturais. Com
base nesta experiência, a Comissão tenciona propor um seguimento do Programa de Apoio às Reformas Estruturais no
âmbito do Quadro Financeiro Plurianual pós-2020.

Domínios de especialização do Serviço de Apoio à Reforma Estrutural
GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
• Governação
• Administração central e local
• Administração pública em
linha
• Gestão de recursos humanos
• Legislar melhor
• Estratégias de luta contra a
corrupção e a fraude
• Estratégias de luta contra o
branqueamento de capitais
• Reforma judicial

MERCADO DE TRABALHO, SAÚDE
E SERVIÇOS SOCIAIS
• Mercado de trabalho,
políticas e legislação
• Sistema de proteção social
• Sistema de pensões
• Cuidados de saúde
• Educação e formação
profissional

ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E
GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
• Mercado de trabalho,
políticas e legislação
• Sistema de proteção social
• Sistema de pensões
• Cuidados de saúde
• Educação e formação
profissional

CRESCIMENTO E
ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL
• Autorização dos
investimentos
• Política da concorrência
• Questões de comércio
• Sociedade digital
• Registo cadastral
• União da energia
• Legislar Melhor
• Gestão das empresas
públicas (EP)
• Conhecimentos setoriais:
transportes, ambiente, água,
agricultura, etc.

SETOR FINANCEIRO E ACESSO AO
FINANCIAMENTO
• Acesso ao financiamento
• União dos Mercados de
Capitais
• Supervisão e resolução
bancária
• Crédito malparado
• Insolvência e literacia
financeira
• Seguro e pensões
• Concorrência

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
GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E GESTÃO
DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Melhorar a eficiência do sistema de contratação
pública da Lituânia.

Conceber sistemas de contabilidade de exercício
para harmonizar as práticas contabilísticas
nacionais em Itália.

Prestar apoio a fim de melhorar a eficácia da
gestão dos recursos humanos na administração
de Malta.

Reforço da capacidade da administração fiscal
para aumentar a cobrança de impostos na
Bulgária.

CRESCIMENTO E ENQUADRAMENTO
EMPRESARIAL

MERCADO DE TRABALHO, SAÚDE E SERVIÇOS
SOCIAIS

Melhorar o ambiente empresarial para remover
as barreiras normativas em Portugal.

Apoiar a conceção e aplicação de novos
programas curriculares nas escolas da Croácia.

Prestar apoio às autoridades com vista a atingir
os objetivos energéticos e climáticos de 2020 e
2030 em Chipre.

€

Melhorar o funcionamento dos cuidados de
saúde primários na Eslováquia.

SETOR FINANCEIRO E ACESSO AO
FINANCIAMENTO
Melhorar o funcionamento dos mercados de
capitais dos três Estados Bálticos (Estónia,
Letónia e Lituânia).
Reforçar a capacidade de gerir o crédito
malparado na Eslovénia.

Próximas etapas
Conselho Europeu
21-22 de março de 2019

6 de dezembro de 2017
Pacote
Cimeira do Euro
15 de dezembro de 2017

Conselho Europeu
28-29 de junho de 2018

Reunião em Sibiu
9 de maio de 2019

2025

Objetivo: Até meados de 2018, o Parlamento
Europeu e o Conselho adotarão uma proposta de
alteração para duplicar a capacidade do Programa
de Apoio à Reforma Estrutural
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