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1 Abordagem metodológica
Função de produção
A produção total realizada por uma economia depende da quantidade de fatores de produção
(capital e trabalho) empregues e da produtividade dos mesmos. Na sequência do trabalho
pioneiro de Solow (1957) essa relação é comummente ilustrada numa função de produção,
como a abaixo apresentada (ver Caselli, 2005):
𝑌 = 𝐴𝐾 % (𝐻))*%

(1)

em que Y é a produção total, cuja medida comum é o Produto Interno Bruto (PIB), A é a
produtividade total dos fatores (PTF), K o stock de capital físico, H o stock de capital humano
e α o peso do fator capital na produção.
Expressando a função de produção em valores por habitante (N é a população), temos:
+
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𝑦 = 𝐴(𝑘)% (ℎ))*%

(3)

,
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com 𝑦 = , , 𝑘 = , , ℎ = ,
A taxa de crescimento do produto per capita será então:
Δ𝑦 = Δ𝐴 + αΔ𝑘 + (1 − 𝛼 )Δℎ

(4)

A decomposição do crescimento económico ilustrada na equação (4) mostra que a taxa de
crescimento depende do crescimento da produtividade total dos fatores e da acumulação de
capital físico e humano.1
A taxa de crescimento da produtividade em Portugal dependerá de melhorias na qualidade
das instituições e governança portuguesas e do progresso tecnológico. A acumulação de
capital físico resultará da dinâmica do investimento, nacional e estrangeiro. Finalmente, as
estimativas demográficas, que apontam para a redução e envelhecimento da população
portuguesa, indiciando uma evolução desfavorável do volume de emprego, implicam que a
acumulação de capital humano terá que ser fruto de melhorias na educação. Assim,
instituições e governança, progresso tecnológico, investimento e educação são as quatro
áreas-chave analisadas neste trabalho e que estão na base da análise econométrica que se
passa a descrever.

1

De acordo com Hsieh e Klenow (2010), 50 a 70% das diferenças nos rendimentos per capita
dos países permanece por explicar depois de ser tida em conta a acumulação de fatores de
produção.
1
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Estimação de modelos econométricos
Com base na literatura que estuda os determinantes do crescimento económico (Barro, 1991;
Mankiw et al., 1992; Hall e Jones, 1999; entre outros), estima-se um modelo base que tem
como variável dependente a taxa de crescimento médio do PIB per capita ao longo de um
período de 30 anos (1987-2017) e que tem as seguintes variáveis explicativas:2
•
•
•
•
•

PIB per capita inicial (PWT 9.1): atendendo à evidência empírica favorável à existência
de convergência condicional (Barro e Sala-i-Martin, 1994), é esperado um coeficiente de
sinal negativo para esta variável.
Investimento (%PIB) (PWT 9.1): uma maior taxa de investimento conduz a uma mais
rápida acumulação de capital físico e a uma mais elevada taxa de crescimento do PIB
(Mankiw et al., 1992). Assim, antecipa-se um coeficiente com sinal positivo.
Anos de escolaridade iniciais (Barro e Lee, 2010): uma maior escolarização da população
ativa corresponde a um nível mais elevado de capital humano, que está associado a
maior crescimento do PIB (Gemmel, 1996). Assim, um coeficiente positivo é esperado.
Taxa de crescimento populacional (PWT 9.1): para tudo o resto igual, o crescimento da
população diminui o PIB per capita. Espera-se um coeficiente negativo.
Comércio externo (%PIB) (PWT 9.1): maior abertura ao comércio internacional possibilita
maior especialização e aproveitamento de economias de escala, conduzindo a maior
produtividade e crescimento. Antecipa-se um coeficiente positivo.

A este modelo base são acrescentados indicadores de qualidade institucional, progresso
tecnológico, facilidade de condução de negócios, desenvolvimento financeiro, para além de
serem usados vários indicadores alternativos da educação. De forma a não sobrecarregar o
modelo e a evitar a inclusão simultânea de variáveis com elevada correlação entre si, em cada
estimação acrescenta-se um só indicador ao modelo base.
Tal como nos trabalhos pioneiros de Barro (1991) e Mankiw et al. (1992), começa-se por
estimar os modelos para amostras seccionais (cross-sections), em que cada país contribui com
uma única observação. Tais modelos podem ser expressos da seguinte forma:
𝑙𝑛𝑌> − 𝑙𝑛𝑌>?>@>AB,> = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛(𝑌)>?>@>AB,> + 𝛾𝐼𝑛𝑣> + 𝛿𝐸𝑑𝑢>?>@>AB,> + 𝜆𝑃𝑜𝑝> +
𝜇𝐶𝑜𝑚> + 𝜙𝑋> + 𝜀>

(5)

𝑖 = 1, … , 41
em que 𝑙𝑛𝑌> é o logaritmo natural do PIB per capita do país i em 2017, 𝑙𝑛𝑌>?>@>AB,> é o logaritmo
natural do PIB per capita do país i no ano inicial do período amostral (1987), 𝐼𝑛𝑣 é o peso da
formação bruta de capital fixo (investimento) no PIB do país i, 𝛿𝐸𝑑𝑢>?>@>AB,> é a educação no
início do período amostral, 𝑃𝑜𝑝> é a taxa de crescimento média da população do país i durante
o período amostral, 𝐶𝑜𝑚> é o peso do comércio externo (exportações + importações) no PIB
do país i, 𝑋> é o indicador de interesse (instituicional, tecnológico, de investimento, ou de
educação), e 𝜀> é o termo de erro.

2

As variáveis Investimento (% do PIB), Taxa de crescimento populacional e Comércio externo (%PIB)
são expressas em termos de médias ao longo do período considerado na estimação. Na seccão
2 deste anexo técnico são apresentadas as definições e fontes dos dados. As estatísticas
descritivas para as principais variáveis utilizadas são apresentadas na secção 3.
2
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Os modelos com dados em secção são estimados usando o método dos Mínimos Quadrados
Ordinários (Ordinary Least Squares - OLS), com desvios padrão robustos a
heterocedasticidade.
De seguida, são estimados modelos em painel, com base em dados para períodos
consecutivos, mas não sobrepostos, de cinco anos, com recurso a três métodos: pooled OLS,
Efeitos Fixos e Sistema-GMM (System Generalized Method of Moments, de Arellano e Bover,
1995, e Blundell e Bond, 1998). Assim, para um período amostral de 30 anos, cada país
contribui, no máximo, com seis observações.
Os modelos estimados por pooled OLS podem ser expressos da seguinte forma:
𝑙𝑛𝑌>X − 𝑙𝑛𝑌>,X*) = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑌>,X*) + 𝛾𝐼𝑛𝑣>X + 𝛿𝐸𝑑𝑢>?>@>AB,>X + 𝜆𝑃𝑜𝑝>X + 𝜇𝐶𝑜𝑚>X +
𝜙𝑋>X + 𝜃X + 𝜀>X
(6)
𝑖 = 1, … , 41

𝑡 = 1987 − 1991, … ,2013 − 2017

em que 𝑙𝑛𝑌>,X*) é o logaritmo natural do PIB per capita do país i no final do período t-1, 𝜃X é
uma variável muda igual a 1 no período t e zero nos restantes períodos, e as restantes variáveis
são definidas como na equação (5). São usados desvios-padrão agrupados (clustered) por país,
robustos a heterocedasticidade e autocorrelação.
Os modelos estimados por Efeitos Fixos podem ser expressos da seguinte forma:
𝑙𝑛𝑌>X − 𝑙𝑛𝑌>,X*) = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑌>,X*) + 𝛾𝐼𝑛𝑣>X + 𝛿𝐸𝑑𝑢>?>@>AB,>X + 𝜆𝑃𝑜𝑝>X + 𝜇𝐶𝑜𝑚>X +
𝜙𝑋>X + 𝜃X + 𝜈> + 𝜀>X
(7)
𝑖 = 1, … , 41

𝑡 = 1987 − 1991, … ,2013 − 2017

em que 𝜈> representa os efeitos fixos do país i, e as restantes variáveis são definidas como nas
equações anteriores. São usados desvios-padrão agrupados (clustered) por país, robustos a
heterocedasticidade e autocorrelação.
A equação (7) pode também ser expressa como:
𝑙𝑛𝑌>X = 𝛼 + (1 − 𝛽 )𝑙𝑛𝑌>,X*) + 𝛾𝐼𝑛𝑣>X + 𝛿𝐸𝑑𝑢>?>@>AB,>X + 𝜆𝑃𝑜𝑝>X + 𝜇𝐶𝑜𝑚>X + 𝜙𝑋>X +
𝜃X + 𝜈> + 𝜀>X
(8)
𝑖 = 1, … , 41

𝑡 = 1987 − 1991, … ,2013 − 2017

A estimação do modelo dinâmico acima apresentado pelo método dos mínimos quadrados
ordinários (OLS) é problemática, pois o valor desfasado do PIB per capita (𝑙𝑛𝑌>,X*) ) é endógeno
em relação aos efeitos fixos (𝜈> ). Assim, as estimativas do modelo OLS são inconsistentes,
mesmo controlando para efeitos fixos ou aleatórios dos países, pois 𝑙𝑛𝑌>,X*) estaria
correlacionado com o termo de erro (Arellano e Bond, 1991; Baltagi, 2008).

3
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Se o número de períodos (T) fosse elevado, o viés seria pequeno e o problema desaparecia.
No entanto, a nossa amostra tem só 6 períodos, pelo que o viés pode ser relevante.
Diferenciando a equação (8) remove os efeitos fixos dos países (𝜈> ) e elimina uma fonte
potencial de enviesamento:
∆𝑙𝑛𝑌>X = 𝛼 + (1 − 𝛽 )∆𝑙𝑛𝑌>,X*) + 𝛾∆𝐼𝑛𝑣>X + 𝛿∆𝐸𝑑𝑢>?>@>AB,>X + 𝜆∆𝑃𝑜𝑝>X + 𝜇∆𝐶𝑜𝑚>X +
𝜙∆𝑋>X + ∆𝜃X + 𝜀>X
(9)
𝑖 = 1, … , 41

𝑡 = 1987 − 1991, … ,2013 − 2017

Mas, quando variáveis que não são estritamente exógenas são diferenciadas, elas tornam-se
endógenas, pois a primeira diferença está correlacionada com o termo de erro. Seguindo
Holtz-Eakin, Newey and Rosen (1988), Arellano e Bond (1991) desenvolveram um estimador
do Método de Momentos Generalizado (Generalized Method of Moments - GMM) para
modelos lineares dinâmicos de dados em painel que resolve este problema instrumentando
as diferenças das variáveis pré-determinadas e endógenas com os seus valores desfasados em
níveis.
Um problema deste estimador diferença-GMM (difference-GMM) é que os níveis desfasados
são instrumentos fracos das primeiras diferenças se as séries forem muito persistentes (ver
Blundell e Bond, 1998). De acordo com Arellano and Bover (1995), há ganhos de eficiência ao
acrescentar a equação original em níveis ao sistema, ou seja, usando o estimador sistemaGMM (system-GMM).
A estimação de modelos de crescimento usando o estimador diferença-GMM foi introduzida
por Caselli et al. (1996). Levine et al. (2000) usaram mais tarde o estimador Sistema-GMM,
que é prática comum na literatura (ver Durlauf, et al. 2005, e Beck 2008). Embora tenham sido
usados períodos de várias dimensões, a maioria dos estudos usa períodos consecutivos e não
sobrepostos de cinco anos.

Embora tenham sido recolhidos dados, e efetuadas estimações, para mais de 100 países, a
análise econométrica e a extração de implicações para Portugal baseiam-se numa amostra de
41 países, que agrega os atuais membros da União Europeia e da OCDE. Entendemos que os
resultados obtidos para esta amostra de países desenvolvidos refletem melhor a realidade
portuguesa do que resultados provenientes de uma amostra mundial, na qual estariam
incluídos muitos países cujo nível de desenvolvimento e de rendimento pouco teriam a ver
com a realidade portuguesa.
Para sete países do leste europeu só há dados fiáveis para o PIB nos anos 90, o que implica
que os mesmos não são considerados nas estimações com dados seccionais para o período
1987-2017, por não dispormos de dados para o PIB inicial. Assim, foi também considerado um
período amostral de 20 anos, 1997-2017, para o qual há dados para todos os 41 países da UE
e/ou da OCDE.

4
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Evolução dos indicadores e extração de implicações para Portugal
De seguida, analisa-se a evolução dos indicadores que têm efeitos estatisticamente
significativos sobre a taxa de crescimento económico, em Portugal e no grupo dos países da
União Europeia e da OCDE. Procura-se verificar em que áreas Portugal tem margem para
melhorar o seu desempenho, aproximando-se dos valores registados nos seus parceiros
europeus e da OCDE.
Finalmente, extraem-se implicações dos resultados para Portugal. Ou seja, procura-se
determinar em que medida o crescimento da economia portuguesa poderá melhorar se
Portugal tiver um desempenho institucional, tecnológico, educacional, etc. ao nível da
mediana ou dos melhores do grupo UE+OCDE (41 países). A metodologia adotada segue as de
Tavares (2004) e Veiga (2014) e contém os seguintes passos:
a)
Comparação de Portugal com a mediana e com o percentil 75 do grupo de 41 países
da UE e OCDE, utilizando valores de 2017 ou os mais recentes disponíveis;
b)
Multiplicação da diferença entre os valores para Portugal e para UE+OCDE pelo
coeficiente estimado da variável (indicador) em questão;
c)
O valor obtido no passo b) é usado para aferir o impacto na taxa de crescimento anual
do PIB per capita português por, em relação à variável em apreço, Portugal ter um
desempenho diferente do grupo UE+OCDE;
d)
O impacto na taxa de crescimento anual é usado para estimar o impacto no PIB per
capita português ao longo de 10 anos, de forma a se poderem aferir os ganhos potenciais no
final de uma década.

5

Estudo para a Associação Missão Crescimento
Crescimento da Economia Portuguesa
(Anexo Técnico)
____________________________________________________________________________________________________________________

2 Definições e fontes das variáveis usadas
Tabela A1. Variáveis base
Variável

Fonte

Código

Definição

PIB Real

PWT 9.1

rgdpna

Real GDP at constant 2011 national prices (in
mil. 2011US$).

PIB Real em PPC

PWT 9.1

rgdpe

Expenditure-side real GDP per capita at chained
PPPs (in mil. 2011US$)

Investimento (% do PIB)

PWT 9.1

csh_i

Share of gross capital formation at current PPPs

Anos de escolaridade
médios (pop. +25 anos)

B.Mundial
DataBank

BAR.SCHL.25UP

Barro-Lee: Average years of total schooling, age
25+, total

População

PWT 9.1

pop

Population (in millions).

Comércio externo
(% do PIB)

PWT 9.1

csh_x

Share of merchandise exports at current PPPs

csh_m

Share of merchandise imports at current PPPs

Nota: PWT 9.1 – Penn World Table 9.1 (Feenstra et al. 2015).

Tabela A2. Indicadores institucionais - Economic Freedom of the World (EFW)
Variável

Definição / Conceito (ver Gwartney & Lawson 2018)

Índice de Liberdade
Económica

The index published in Economic Freedom of the World measures the degree to
which the policies and institutions of countries are supportive of economic
freedom. The cornerstones of economic freedom are personal choice, voluntary
exchange, freedom to enter markets and compete, and security of the person and
privately owned property. Forty-two data points are used to construct a summary
index and to measure the degree of economic freedom in five broad areas.

Área 1 – Dimensão do
governo

As government spending, taxation, and the size of government-controlled
enterprises increase, government decision-making is substituted for individual
choice and economic freedom is reduced.

Área2 – Sistema Legal
e Direitos de
Propriedade

Protection of persons and their rightfully acquired property is a central element of
both economic freedom and civil society. Indeed, it is the most important function
of government.

Área 3 – Acesso a uma
moeda sólida

Inflation erodes the value of rightfully earned wages and savings. Sound money is
thus essential to protect property rights. When inflation is not only high but also
volatile, it becomes difficult for individuals to plan for the future and thus use
economic freedom effectively.

Área 4 – Comércio
internacional

Freedom to exchange—in its broadest sense, buying, selling, making contracts, and
so on—is essential to economic freedom, which is reduced when freedom to
exchange does not include businesses and individuals in other nations.

Área5 – Regulação

Governments not only use a number of tools to limit the right to exchange
internationally, they may also develop onerous regulations that limit the right to
exchange, gain credit, hire or work for whom you wish, or freely operate your
business.

(https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2019-annual-report)
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Tabela A3. Indicadores institucionais - International Country Risk Guide (ICRG)
Variável

Definição / Conceito

Estabilidade do
Governo

Government Stability – This is an assessment both of the government’s ability to
carry out its declared program(s), and its ability to stay in office. The risk rating
assigned is the sum of three subcomponents: Government Unity; Legislative
Strength; Popular Support.

Condições
Socioeconómicas

Socioeconomic conditions – This is an assessment of the socioeconomic pressures
at work in society that could constrain government action or fuel social
dissatisfaction. The risk rating assigned is the sum of three subcomponents:
Unemployment; Consumer Confidence; Poverty.

(https://www.prsgroup.com/explore-our-products/political-risk-services/)

Tabela A4. Indicadores institucionais - Worldwide Governance Indicators (WGI)
(Kaufmann et al. 1999; Kaufmann et al. 2010)
Variável

Definição (código no World Bank databank)

Controlo da Corrupção

Control of Corruption (CC.EST) – capturing perceptions of the extent to which public
power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of
corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests.

Eficiência Governativa

Government Effectiveness (GE.EST) – capturing perceptions of the quality of public
services, the quality of the civil service and the degree of its independence from
political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the
credibility of the government's commitment to such policies.

Estabilidade Política e
Ausência de
Violência/Terrorismo

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV.EST) – capturing
perceptions of the likelihood of political instability and/or politically-motivated
violence, including terrorism.

Qualidade da
Regulação

Regulatory Quality (RQ.EST) – capturing perceptions of the ability of the
government to formulate and implement sound policies and regulations that
permit and promote private sector development.

Estado de Direito

Rule of Law (RL.EST) – capturing perceptions of the extent to which agents have
confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of
contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well as the
likelihood of crime and violence.

(https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home):
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Tabela A5. Indicadores de progresso tecnológico
Variável

Fonte

Código

Definição

Exportações de AltaTecnologia (% das
exportações de
manufaturas)

World Bank
DataBank

TX.VAL.TECH.MF.ZS

High-technology exports (% of manufactured
exports)

Técnicos em I&D (por
milhão de habitantes)

World Bank
DataBank

SP.POP.TECH.RD.P6

Technicians in R&D (per million people)

Colaboração entre
Universidades e
Empresas em I&D (1
a7)

World Bank
TCdata360
WEF-GCR

University-industry collaboration in R&D (1-7
best)

(https://databank.worldbank.org) (https://tcdata360.worldbank.org)

Tabela A6. Indicadores de investimento, negócios e financeiros
Variável

Código no World Bank
DataBank

Definição

Investimento Direto Estrangeiro,
entradas líquidas (% do PIB)

BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS

Foreign direct investment, net inflows (% of
GDP)

Índice do valor das exportações
(2000 = 100)

TX.VAL.MRCH.XD.WD

Export value index (2000 = 100)

Tempo necessário para fazer
cumprir um contrato (dias)

IC.LGL.DURS

Time required to enforce a contract (days)

Crédito a empresas públicas ou
detidas pelo estado (% do PIB)

GFDD.EI.08

Credit to government
enterprises to GDP (%)

Custos operacionais dos bancos
(% das receitas)

GFDD.EI.07

Bank cost to income ratio (%)

Crédito malparado (% crédito
bruto)

GFDD.SI.02

Bank non-performing loans to gross loans (%)

and

state-owned

(https://databank.worldbank.org)
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Tabela A7. Indicadores de educação
Variável

Código no World Bank
DataBank

Definição

Nº médio de anos de
escolaridade, população +25
anos, 2010 (BL)

BAR.SCHL.25UP

Barro-Lee: Average years of total schooling, age
25+, total

% população com pelo menos
ensino secundário completo,
+25 anos, 2016 (BL)

BAR.SEC.CMPT.25UP.ZS

Barro-Lee: Percentage of population age 25+
with secondary schooling. Completed
Secondary

% população com pelo menos
ensino pós-secundário, +25
anos, 2016 (UIS)

UIS.EA.4T6.AG25T99

UIS: Percentage of population age 25+ with at
least completed post-secondary education
(ISCED 4 or higher). Total

% população com pelo menos
ensino superior, +25 anos, 2016
(BL)

BAR.TER.CMPT.25UP.ZS

Barro-Lee: Percentage of population age 25+
with tertiary schooling. Completed Tertiary

Performance média – ciências,
2015 (PISA)

LO.PISA.SCI

PISA: Mean performance on the science scale

Performance média –
matemática, 2015 (PISA)

LO.PISA.REA

PISA: Mean performance on the reading scale

Performance média – leitura,
2015 (PISA)

LO.PISA.MAT

PISA: Mean performance on the mathematics
scale

(https://databank.worldbank.org)
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3 Estatísticas descritivas das variáveis usadas
Tabela A8. Estatísticas descritivas
Variáveis (Fonte)
Obs.
Média Desv.Pad. Mínimo
PIB Real (milhões de USD 2011) (PWT)
1318 958.601 2.153.905
3.467
PIB Real per capita (USD 2011) (PWT)
1318
28.931
13.772
6.832
PIB Real em PPC per capita (USD 2011) (PWT)
1318
28.045
13.802
5.963
Taxa de crescimento do PIB real per capita (PWT)
1277
0,02
0,04
-0,42
Logaritmo do PIB Real em PPC per capita (USD 2011) (PWT)
1318
10,12
0,52
8,69
Investimento (% do PIB) (PWT)
1318
0,26
0,07
0,00
Anos de escolaridade médios (pop, +25 anos) (BL)
246
9,82
1,86
3,97
Taxa de Crescimento da População (PWT)
1277
0,01
0,01
-0,02
Comércio externo (% do PIB) (PWT)
1318
0,79
0,47
0,06
Índice de Liberdade Económica (EFW)
806
7,37
0,72
3,51
Área 1 – Dimensão do governo (EFW)
806
5,57
1,21
1,75
Área2 – Sistema Legal e Direitos de Propriedade (EFW)
808
7,10
1,24
3,52
Área 3 – Acesso a uma moeda sólida (EFW)
812
8,92
1,38
0,73
Área 4 – Comércio internacional (EFW)
806
8,00
0,88
1,92
Área5 – Regulação (EFW)
806
7,26
1,02
2,03
Estabilidade do Governo (ICRG)
1260
7,80
1,60
2,00
Condições Socioeconómicas (ICRG)
1260
7,53
1,77
1,33
Controlo da Corrupção (WGI)
779
1,14
0,83
-0,93
Eficiência Governativa (WGI)
779
1,21
0,62
-0,57
Estabilidade Política e Ausência Violência/Terrorismo (WGI)
779
0,72
0,63
-2,01
Qualidade da Regulação (WGI)
779
1,21
0,48
-0,18
Estado de Direito (WGI)
779
1,17
0,67
-0,73
Exportações de Alta-Tecnologia (% das exportações de
448
16,09
8,83
1,86
manufaturas)
Técnicos em I&D (por milhão de habitantes)
544
887,90
681,55
34,23
Colaboração entre Universidades e Empresas em I&D (1 a7)
451
4,39
0,85
2,55
Investimento Direto Estrangeiro entradas líquidas (% do PIB) 1234
5,61
22,60
-58,32
Índice do valor das exportações (2000 = 100)
992
199,48
148,75
13,11
Tempo necessário para fazer cumprir um contrato (dias)
568
560,31
260,80
210,00
Crédito a empresas públicas ou detidas pelo estado (%PIB)
1208
14,66
13,20
0,04
Custos operacionais dos bancos (% das receitas)
778
59,92
14,73
19,99
Crédito malparado (% crédito bruto)
717
5,05
6,29
0,10
% população com pelo menos ensino secundário completo
246
31,12
13,78
2,60
+25 anos 2016 (BL)
% população com pelo menos ensino pós-secundário +25
396
26,34
11,48
6,10
anos 2016 (UIS)
% pop. com pelo menos ensino superior +25 anos 2016 (BL)
246
12,16
6,22
2,55
Performance média – ciências 2015 (PISA)
223
493,71
31,74
404,90
Performance média – matemática 2015 (PISA)
222
488,57
29,82
395,93
Performance média – leitura 2015 (PISA)
222
490,04
34,58
384,00
Nota: As variáveis cuja fonte não é indicada foram obtidas no DataBank do Banco Mundial.

Máximo
17.711.024
83.912
99.477
0,23
11,51
0,55
13,42
0,04
2,83
8,84
8,92
9,28
9,92
9,76
9,16
11,08
11,00
2,47
2,35
1,76
2,10
2,10
60,71
3.766,86
5,97
451,72
856,08
1.580,00
74,82
218,09
48,68
73,00
69,07
34,79
563,32
556,02
557,00
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4 Resultados para o Modelo Base
Tabela A9. Resultados das estimações para o modelo base
Dados em Secção

Dados em Painel 1987-2017

1987-2017

1997-2017

OLS

FE

Sys-GMM

-0.0194***

-0.0223***

-0.0271***

-0.0641***

-0.0318***

inicial (em PPC)

(-6.823)

(-6.671)

(-7.447)

(-6.787)

(-3.143)

Investimento (% do PIB)

0.0948***

0.0961**

0.188***

0.253***

0.169***

(3.625)

(2.246)

(7.712)

(6.236)

(3.054)

0.00175**

0.00265***

0.00262***

0.000705

0.00531**

(2.583)

(3.437)

(4.254)

(0.417)

(2.431)

0.304

-0.0476

-0.157

-1.265***

-0.319

(1.475)

(-0.183)

(-1.079)

(-2.803)

(-0.880)

0.00913

0.00610

0.00851

0.0123

0.0580**

(0.641)

(0.424)

(0.585)

(0.454)

(2.555)

Número de observações

34

41

239

239

239

Número de países

34

41

41

41

41

0.599

0.632

0.495

0.594

Logaritmo do PIB per capita

Anos de escolaridade médios
iniciais (pop. +25 anos)
Taxa de crescimento da
população
Comércio externo (% do PIB)

2

R ajustado
Número de instrumentos

40

Teste de Hansen (valor p)

0.308

Teste AR1 (valor p)

0.000161

Teste AR2 (valor p)
0.611
Notas: A variável dependente é a taxa de crescimento média anual do PIB per capita. Nível de significância
para a qual a hipótese nula é rejeitada: ***, 1%; **, 5%, e *, 10%.
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5 Resultados para uma amostra à escala mundial
Tabela A10. Indicadores institucionais com impacto significativo no crescimento económico.
Dados
Seccionais
Indicadores institucionais (fontes)

Dados em Painel 1987-2017

1987-2017

OLS

FE

Sys-GMM

Índice de Liberdade Económica (EFW)

0,579**

1,050***

1,650***

2,05***

Área 1 – Dimensão do governo (EFW)

0,245**

0,251***

Área2 – Sistema Legal e Direitos de Propriedade (EFW)

0,386***

0,435***

0,422***

0,961***

Área 3 – Acesso a uma moeda sólida (EFW)

0,401***

0,494***

0,650***

Área 4 – Comércio internacional (EFW)

0,391**

0,621***

0,878***

Área5 – Regulação (EFW)

0,671***

0.0115***

1,43***

Estabilidade do Governo (ICRG)

0,706***

0,646***

0,425**

0,497***

0,466***

0,344**

0,340*

0,424*

2,04***

Eficiência Governativa (WGI)
Estabilidade Política e Ausência de
Violência/Terrorismo (WGI)

0,969***

1,010***

2,89***

1,14*

0,411**

0,778***

1,62***

1,27*

Qualidade da Regulação (WGI)

0,855***

0,999***

2,18***

0,967*

Estado de Direito (WGI)

0,613**

0,680**

2,15***

Condições Socioeconómicas (ICRG)
Controlo da Corrupção (WGI)

Número máximo de observações
122
762
762
762
Notas: A variável dependente é a taxa de crescimento média anual do PIB per capita em pontos percentuais.
Cada célula apresenta o coeficiente estimado do indicador institucional da linha respetiva, numa estimação em
que são incluídas as variáveis do modelo base (ver Secção 4), para a amostra e método de estimação indicados
no título da coluna. Nível de significância para a qual a hipótese nula é rejeitada: ***, 1%; **, 5%, e *, 10%.

Tabela A11. Indicadores de progresso tecnológico com impacto significativo no crescimento económico.
Indicadores de tecnologia

Dados
seccionais

Dados em Painel 1987-2017

(Fonte: Banco Mundial)
Exportações de Alta-Tecnologia (% das
exportações de manufaturas)

1987-2017

OLS

0,0168**

0,0229***

Exportações de ICT (% total)
Colaboração entre Universidades e Empresas
em I&D (1 a7)

0,0386***
2007-2017
0,356**

0,0286***

FE

Sys-GMM

2007-2017
1,31**

0,0501**
2007-2017
1,85***

Número máximo de observações
41
763
763
763
Notas: A variável dependente é a taxa de crescimento média anual do PIB per capita em pontos percentuais.
Cada célula apresenta o coeficiente estimado do indicador de tecnologia da linha respetiva, numa estimação em
que são incluídas as variáveis do modelo base (ver secção 4), para a amostra e método de estimação indicados
no título da coluna. Nível de significância para a qual a hipótese nula é rejeitada: ***, 1%; **, 5%, e *, 10%.:
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Tabela A12. Indicadores de investimento com impacto significativo no crescimento económico.
Dados em
Secção
Fonte: Banco Mundial.

1987-2017
0.113***

Investimento (FBCF em % do PIB)
Investimento Direto Estrangeiro, entradas líquidas (%
do PIB)
Índice do valor das exportações
(2000 = 100)
Tempo necessário para fazer cumprir um contrato
(dias)
Crédito a empresas públicas ou detidas pelo estado
(% do PIB)
Custos dos bancos (% das receitas)
-0,0533***
-0,0447*
Crédito malparado (% crédito bruto)

Dados em Painel 1987-2017
OLS
0.104***

FE
0.105***

Sys-GMM
0.119***

0,0130***

0,00571**

0,0199***

-0,00362*

-0,0582***

-0,105***

-0,0839**

41
763
763
763
Número máximo de observações
Notas: A variável dependente é a taxa de crescimento média anual do PIB per capita em pontos percentuais.
Cada célula apresenta o coeficiente estimado do indicador da linha respetiva, numa estimação em que são
também incluídas as variáveis do modelo base (ver secção 4), para a amostra e método de estimação indicados
no título da coluna. Nível de significância para a qual a hipótese nula é rejeitada: ***, 1%; **, 5%, e *, 10%.

Tabela A13. Indicadores de educação com impacto significativo no crescimento económico.

Indicadores de educação (fonte)
Average years of secondary schooling, age 25+,
total (Barro-Lee)
Average years of tertiary schooling, age 25+, total
(Barro-Lee)
Average years of total schooling, age 25+, total
(Barro-Lee)
Percentage of population age 25+ with secondary
schooling. Completed (Barro-Lee)
Percentage of population age 25+ with tertiary
schooling. Completed (Barro-Lee)
Percent. of population age 25+ with at least
completed post-secondary education (UIS)

Dados em
Secção

Dados em Painel 1987-2017

1987-2017

OLS

FE

Sys-GMM

0,330**

0,179***

0,749*
0,179***

0,209**
0,0210**
0,0387*
0,0371**

0,0517*

Mean performance - science scale (PISA)
Mean performance - reading scale (PISA)
Mean performance - mathematics scale (PISA)

0,0291*

Observations (maximum)
34
239
239
239
Notas: A variável dependente é a taxa de crescimento média anual do PIB per capita em pontos percentuais.
Cada célula apresenta o coeficiente estimado do indicador de educação da linha respetiva, numa estimação em
que são incluídas as variáveis do modelo base (ver secção 4), para a amostra e método de estimação indicados
no título da coluna. Nível de significância para a qual a hipótese nula é rejeitada: ***, 1%; **, 5%, e *, 10%.
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6 Impactos de desvios dos indicadores de Portugal face ao percentil
90 da UE e OCDE
Tabela A14. Impacto dos indicadores institucionais no crescimento económico.
Portugal

UE+OCDE

Diferença

(p90)

Indicadores institucionais

Coeficiente

Impacto

Impacto

Estimado

anual

10 anos

(a)

(b)

(c)=a-b

(d)

(e)=c*d

(f)

7,51

8,00

-0,49

0,639

-0,31

-3,18

6,98

8,40

-1,42

0,41

-0,58

-5,97

Índice Área5 – Regulação (EFW)

7,18

8,47

-1,28

0,392

-0,50

-5,14

Estabilidade do governo (ICRG)

7,79

8,00

-0,21

0,647

-0,13

-1,36

Lei e ordem (ICRG)

5,00

6,00

-1,00

0,522

-0,52

-5,34

Controlo da Corrupção (WGI)

0,87

2,14

-1,26

0,34

-0,43

-4,38

Eficiência governativa (WGI)
Estabilidade política e ausência de
violência/terrorismo (WGI)

1,33

1,85

-0,52

0,465

-0,24

-2,44

1,08

1,21

-0,13

0,422

-0,05

-0,55

Qualidade regulamentar (WGI)

0,91

1,88

-0,98

0,883

-0,86

-8,95

Índice de Liberdade Económica
(EFW)
Índice Área2 – Sistema legal e
direitos de propriedade (EFW)

1,13
1,92
-0,79
0,69
-0,55
-5,59
Estado de Direito (WGI)
Fontes: Cálculos próprios baseados nos coeficientes reportados na Tabela 1 (p 8) do Estudo. O impacto ao
longo de 10 anos (coluna f), em pontos percentuais, é igual a ((1+e)10-1)*100.

Tabela A15. Impacto dos indicadores de progresso tecnológico no crescimento económico.
Portugal

UE+OCDE

Diferença

(p90)

Tecnologia e infraestruturas
(a)

(b)

(c)=a-b

Coeficiente

Impacto

Impacto

Estimado

anual

10 anos

(d)

(e)=c*d

(f)

Exportações de Alta-Tecnologia
(% das exportações de
4,98
18,51
-13,53
0,0272
-0,37
-3,74
manufaturas)
Técnicos em I&D (por milhão de
749,15
2096,40
-1347,25
0,000683
-0,92
-9,59
habitantes)
Colaboração entre Universidades
4,19
5,57
-1,37
0,393
-0,54
-5,53
e Empresas em I&D (1 a7)
Fontes: Cálculos próprios baseados nos coeficientes reportados na Tabela 3 (p. 15) do Estudo. O impacto
ao longo de 10 anos (coluna f), em pontos percentuais, é igual a ((1+e)10-1)*100.
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Tabela A16. Impacto dos indicadores no crescimento económico.
Portugal

UE+OCDE

Diferença

(p90)
(a)

(b)

Coeficiente

Impacto

Impacto

Estimado

anual

10 anos

(d)

(e)=c*d

(f)

(c)=a-b

0,19
0,30
-0,11
0,106
-1,15
-12,11
Investimento (FBCF em % do PIB)
Investimento Direto Estrangeiro,
4,18
14,04
-9,85
0,0222
-0,22
-2,21
entradas líquidas (% do PIB)
Índice do valor das exportações
256,00
696,97
-440,97
0,00486
-2,14
-23,62
(2000 = 100)
Tempo necessário para fazer
755,00
360,00
395,00
-0,00112
-0,44
-4,51
cumprir um contrato (dias)
Crédito a empresas públicas ou
20,69
4,36
16,33
-0,0231
-0,38
-3,84
detidas pelo estado (% do PIB)
Rácio custos/receitas dos bancos
71,82
44,26
27,56
-0,0408
-1,12
-11,83
(%)
Crédito mal parado (% crédito
11,84
0,94
10,90
-0,0979
-1,07
-11,20
bruto)
Fontes: Cálculos próprios baseados nos coeficientes reportados na Tabela 5 (p. 22) do Estudo. O impacto
ao longo de 10 anos (coluna f), em pontos percentuais, é igual a ((1+e)10-1)*100.

Tabela A17. Impacto dos indicadores de educação no crescimento económico.
Portugal

UE+OCDE

Diferença

(p90)

Educação
(a)

(b)

(c)=a-b

Coeficiente

Impacto

Impacto

Estimado

anual

10 anos

(d)

(e)=c*d

(f)

Barro-Lee: Average years of
0,33
1,44
-1,11
0,00985
-1,09
-11,49
tertiary schooling, age 25+, total
Barro-Lee: Average years of total
7,20
12,76
-5,56
0,00265
-1,47
-15,75
schooling, age 25+, total
Barro-Lee: Percentage of
population age 25+ with
12,96
56,31
-43,35
0,00032
-1,39
-14,77
secondary schooling. Completed
Fontes: Cálculos próprios baseados nos coeficientes reportados na Tabela 7 (p. 28 do Estudo). O impacto
ao longo de 10 anos (coluna f), em pontos percentuais, é igual a ((1+e)10-1)*100.
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