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Resumo 
 

A ocorrência de défices orçamentais sistemáticos e de endividamento público excessivo em 

muitas economias europeias no passado recente resultou num interesse acrescido por uma 

problemática que há muito tempo tem suscitado polémica entre os economistas e policy 

makers: a natureza da relação entre a receita e a despesa públicas. Em concreto, tem-se 

debatido, para estes dois instrumentos da política orçamental, se é a receita que determina a 

despesa pública ou vice-versa, no que é designado por “debate de receita-despesa” (tax-

spend debate). No caso de Portugal é importante identificar o sentido de causalidade entre 

despesa e receita públicas, porque pode ajudar a tomar melhores decisões de política com 

vista à consolidação orçamental e à sustentabilidade das contas públicas. A abordagem 

metodológica passa pela revisão da literatura relacionada com o tema e pela análise 

quantitativa, envolvendo a recolha e tratamento de indicadores de finanças públicas e a 

aplicação de técnicas econométricas das séries temporais. Utilizam-se dados anuais para o 

período 1974-2015. Assim, para investigar aquela relação são utilizados os testes de raiz 

unitária de Dickey e Fuller (1979), Phillips e Perron (1988) e Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–

Shin (1992), o teste de cointegração de Johansen (1988) e os dois testes de causalidade no 

sentido de Granger (1969). Os resultados para o período 1974-2015 apontam para a 

existência de uma causalidade unidirecional positiva no sentido de Granger da receita para a 

despesa, o que sustenta a hipótese receita-despesa. Por conseguinte, a política mais eficaz 

para a redução dos défices orçamentais em Portugal deve passar pela diminuição dos 

impostos, uma vez que o seu aumento irá sempre traduzir-se num acréscimo das despesas 

públicas.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Receita pública, Despesa pública, Política Orçamental, Portugal. 
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Abstract 
 

The occurrence of systematic budget deficits and excessive public debt in many European 

economies has resulted in an increased interest in issues that have long attracted interest and 

controversy among economists and policy makers: the nature of the relationship between 

public revenue and expenditure. Particularly, it has been debated, for these two instruments 

of fiscal policy, whether it is the revenue that determines the public expenditure or vice versa, 

in what is called a "tax-spend debate". In the case of Portugal, it is important to identify the 

sense of causality between public expenditure and revenue because it can help to make better 

economic policy decisions for fiscal consolidation and sustainability of public accounts. The 

methodological approach involves reviewing the literature related to the topic and quantitative 

analysis, involving the collection and treatment of public finance indicators and the application 

of time-series econometric techniques. The annual data for the period 1974-2015 were used. 

To investigate this relationship, the unit root tests of Dickey and Fuller (1979), Phillips and 

Perron (1988) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992), the Johansen cointegration test 

(1988) and the two tests of Granger causality (1969).The results for the period 1974-2015 point 

to the existence of a positive unidirectional causality in Granger's sense of revenue to 

expenditure, which supports the revenue-expenditure hypothesis. Therefore, the most 

effective policy to reduce budget deficits in Portugal should be to reduce taxes, since their 

increase will always lead to an increase in public spending. 

Keywords: Public revenue, Public expenditure, Fiscal policy, Portugal. 
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I. Introdução 

 

A relação entre a despesa e a receita públicas é, atualmente, um assunto amplamente 

discutido na macroeconomia e nas finanças públicas, muito derivado à acentuada evolução 

do setor público, assim como ao aumento dos défices orçamentais e das dívidas públicas, 

registados após a II Guerra Mundial. 

Economistas e políticos têm protagonizado um intenso debate devido aos elevados défices 

orçamentais e ao aumento do “risco de crédito” em muitos países. Vários economistas 

(Friedman, 1978; Payne, 1997; Darrat, 1998; Albatel, 2002) argumentam que é muito 

importante investigar se é a despesa pública que determina a receita ou se é a receita pública 

que determina a despesa. Esta discussão é designada por debate de receita-despesa. Na 

literatura são identificadas quatro diferentes hipóteses: hipótese receita-despesa, hipótese 

despesa-receita, hipótese de sincronização orçamental e hipótese de separação orçamental. 

O aumento da despesa pública tem sido um dos principais causadores do aumento do setor 

público e do aumento permanente dos défices, o que origina uma tributação mais elevada. Do 

ponto de vista da economia pelo lado da oferta, financiar o défice via aumento fiscal não é um 

instrumento adequado para melhorar os saldos orçamentais e diminuir o défice orçamental. 

Segundo esta teoria, a diminuição dos impostos, provoca crescimento económico, na medida 

em que permite às empresas e outros agentes investir a poupança fiscal que obtêm e, 

consequentemente, criar mais empregos, aumentar a produtividade e gerar mais lucros. Neste 

contexto, e segundo esta visão, apesar da diminuição das taxas de imposto, no futuro, torna-

se possível o aumento das receitas orçamentais totais. 

Esta relação entre a despesa e a receita é muito importante, também, devido ao compromisso 

de Portugal em cumprir a meta orçamental estabelecida pelo Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (PEC), que estabelece que os défices públicos têm que ser inferiores a 3% do 

Produto Interno Bruto (PIB) para os países da União Europeia (UE) e exige a definição de 

uma estratégia de consolidação orçamental adequada que garanta a redução permanente 

dos défices orçamentais de médio prazo. A política orçamental tem de apoiar a estabilidade 

dos preços e o crescimento económico, fornecer emprego e estimular a formação de 

capital. Por isso, é muito importante que os decisores de política entendam a relação entre as 

despesas e as receitas, porque tem impactos essenciais nos défices orçamentais. 

A dívida pública acumulada no passado agrava os défices orçamentais correntes, sobretudo 

quando os mercados financeiros exigem elevados prémios de risco das taxas de juro. Em 

2011, Portugal deixou de se conseguir financiar nos mercados financeiros e foi obrigado a 
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recorrer ao financiamento do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia sujeito 

a fortes condicionantes na condução da política económica. 

Este estudo tem como principal objetivo identificar o sentido de causalidade entre despesa e 

receita públicas para o caso português. Isto pode ajudar a tomar melhores decisões de política 

económica relativas à consolidação orçamental e à sustentabilidade das contas públicas. 

Em termos metodológicos, este trabalho é desenvolvido com base na literatura existente 

sobre o tema. Os dados anuais da despesa e receita públicas são obtidos através do Banco 

de Portugal e da PORDATA e são transformados em dados reais, a preços constantes do ano 

de 2011, em milhões de euros e, posteriormente, logaritmizados. A análise econométrica é 

iniciada com a verificação da presença de uma raiz unitária nas variáveis, de seguida é 

verificada a cointegração nas despesas e receitas públicas em Portugal e, após este passo 

estar concluído, procede-se ao teste de causalidade que permite verificar se existe, ou não, 

uma causalidade unidirecional das despesas para as receitas públicas, ou vice-versa.  

A dissertação está organizada por capítulos. Após a introdução, é efetuado um 

enquadramento teórico, onde são apresentados alguns dos principais conceitos relacionados 

com a temática em estudo e identificadas as quatro diferentes hipóteses: hipótese receita-

despesa, hipótese despesa-receita, hipótese de sincronização orçamental e hipótese de 

separação orçamental. No capítulo seguinte são analisados alguns dos principais indicadores 

macroeconómicos para caracterizar sucintamente a evolução da política orçamental durante 

alguns dos períodos mais relevantes da economia portuguesa no pós-revolução de 25 abril 

de 1974 e são explicados os procedimentos orçamentais. Por último, é efetuado o estudo 

empírico, com o objetivo de estudar a relação de causalidade entre a despesa e receita 

públicas para Portugal. 
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II. Enquadramento teórico 

 

Na primeira secção deste capítulo é apresentado o quadro conceptual subjacente à análise 

da temática em estudo. Na segunda secção é explicado o debate receita-despesa e são 

destacados alguns estudos empíricos que testam as quatro hipóteses que se colocam neste 

âmbito: (1) hipótese receita-despesa; (2) hipótese despesa-receita; (3) hipótese de 

sincronização orçamental e (4) hipótese de separação orçamental. 

 

II.1 Quadro conceptual 

Nesta secção apresentam-se alguns dos principais conceitos relacionados com a temática 

em estudo, nomeadamente a política orçamental e a estabilização macroeconómica, a política 

discricionária versus Política de regras, a curva de Laffer e a carga fiscal, a consolidação 

orçamental e a situação das finanças públicas e o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). 

 

II.1.1 Política orçamental e estabilização macroeconómica 

A política orçamental é uma política económica que utiliza as receitas e as despesas públicas 

como instrumentos. A política orçamental pretende influenciar o nível de atividade económica 

e a forma de distribuição da riqueza pelos diversos agentes económicos, para o que 

contribuem os seus instrumentos, como a receita pública, particularmente os impostos, e a 

despesa pública, como as despesas sociais e as transferências para outros agentes 

económicos (Afonso, Arcanjo, Pereira e Santos, 2012). 

A atividade económica desenvolve-se de forma cíclica, pelo que ao longo do tempo uma 

economia experimenta períodos de expansão, em que o hiato do produto é positivo, e 

períodos de recessão, em que o produto efetivo é inferior ao produto potencial e, logo, aquele 

hiato é negativo. Assim, em resposta às flutuações no PIB provocadas por choques1, é 

reconhecido à política orçamental um papel de estabilização económica. A política de 

estabilização passa pelo uso das políticas económicas de forma a influenciar a procura 

agregada de modo que o produto efetivo se aproxime do produto potencial. Assim, a 

estabilização tem como principal objetivo a minimização das perdas de bem-estar social 

associadas à volatilidade do PIB e da inflação. 

                                                 
1 Um choque é uma alteração significativa numa variável exógena da economia que provoca alterações significativas nas 

variáveis endógenas. 
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Loureiro (2008) afirma que o papel estabilizador da política orçamental não se limita às 

situações de choque assimétrico, podendo estender-se também a eventuais choques 

simétricos2, especialmente se o país em causa for de pequena dimensão. 

À medida que a atividade económica flutua, as despesas e as receitas públicas respondem 

automaticamente de forma a estabilizar a economia. Por exemplo, durante uma recessão, as 

despesas do governo com o subsídio de desemprego aumentam automaticamente à medida 

que a taxa de desemprego aumenta. Esse aumento é automático, pois não exige ações 

explícitas dos decisores de política. Da mesma forma, os pagamentos de impostos, 

nomeadamente impostos diretos sobre o rendimento, declinam automaticamente quando a 

economia entra em recessão. Os estabilizadores automáticos são, assim, qualquer 

mecanismo existente na economia que reduza automaticamente, sem qualquer intervenção 

do governo, a variação do produto como reação à variação da procura autónoma. 

Na Zona Euro, a política orçamental assume uma especial relevância. A adesão à moeda 

única por parte de um Estado-membro da UE representa uma alteração profunda na sua 

política económica, ao implicar a perda da autonomia e independência na condução da 

política monetária e cambial. Esse Estado-membro deixa de poder utilizar a taxa de juro e a 

taxa de câmbio como instrumentos de estabilização. Se ao nível da política monetária e 

cambial se verifica a centralização da sua condução através do Eurosistema3, ao nível 

orçamental os Estados-membros mantêm a sua soberania e independência na condução da 

política orçamental. A política orçamental é, assim, a única política macroeconómica que os 

Estados-membros que participam na terceira fase da União Económica e Monetária (UEM) 

podem utilizar na gestão das respetivas conjunturas (Loureiro, 2008).  

 

II.1.1.1 Receita pública 

Franco (2008: 336) define receita pública como “qualquer recurso obtido durante um dado 

período financeiro mediante o qual o sujeito público pode satisfazer as despesas públicas que 

estão a seu cargo”. Para Catarino (2012), receita pública são os recursos previstos em 

legislação e arrecadados pelo poder público com a finalidade de realizar gastos que atendam 

às necessidades ou pedidos da sociedade.  

                                                 
2 Por simetria/assimetria dos choques entende-se o grau de correlação dos choques entre as diversas economias. Se for 

simétrico quer dizer que as economias sentem o mesmo choque no mesmo período de igual forma, se for assimétrico significa 
que ou só afeta um país ou que afeta de forma diferenciada os diversos países (Mateus, 2000). 

3 O Eurosistema é constituído pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelos Bancos Centrais Nacionais (BCN) dos Estados-
Membros da UE que adotaram o euro. Coexiste com o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) enquanto houver 
Estados-Membros da UE que não façam parte da Zona Euro. 
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A receita pública permite ao Estado desenvolver a sua atividade de forma a produzir ou 

contratar bens públicos que sustentem as necessidades das populações de forma à obtenção 

do seu bem-estar coletivo, o que leva Catarino (2012: 398) a afirmar que “sem receita não há 

Estado”. Do ponto de vista jurídico, a receita pública tem natureza positiva e corresponde a 

uma entrada de somas monetárias a serem efetuadas de forma definitiva a favor de entes 

públicos (Martins, 2004). 

As receitas públicas, previstas em sede de Orçamento de Estado de acordo com o princípio 

da não compensação4, podem assumir a natureza de receitas patrimoniais, creditícias e 

tributárias. As receitas patrimoniais são as que derivam do património, nomeadamente da 

gestão dos bens de que o Estado é titular bem como daqueles dos quais tem fruição para 

satisfação das necessidades coletivas, podendo assumir a forma de rendas, juros, vendas de 

imóveis, entre outras. As receitas creditícias são aquelas que se obtêm através do recurso ao 

crédito. As receitas tributárias são as que resultam do exercício do poder de autoridade do 

Estado e que têm como caraterísticas principais serem obrigatórias e destinarem-se 

essencialmente ao financiamento das necessidades públicas, podendo tomar a forma de 

impostos, taxas e contribuições financeiras a favor de entidades públicas (Catarino, 2012). 

É fundamental que o Estado consiga obter as receitas consideradas imprescindíveis para 

fazer face às despesas essenciais, numa procura de equilíbrio em que a tentativa de 

prossecução da maximização da tributação pode não corresponder à receita cobrada prevista.  

As receitas públicas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, repartem-

se em receitas correntes, receitas de capital e outras receitas. As receitas correntes são 

aquelas que, regra geral, se renovam em todos os períodos financeiros. As receitas correntes 

dividem-se em oito capítulos: “Impostos diretos”; “Impostos indiretos”; “Contribuições para a 

segurança social, Caixa Geral de Aposentações e Assistência na Doença aos Servidores do 

Estado”; “Taxas, multas e outras penalidades”; “Rendimentos da propriedade”; 

“Transferências correntes”; “Venda de bens e serviços correntes” e “Outras receitas 

correntes”. Por sua vez, as receitas de capital são receitas cobradas ocasionalmente, isto é, 

que se revestem de carácter transitório, e que, regra geral, estão associadas a uma 

diminuição do património. As receitas de capital agrupam-se em cinco capítulos: “Venda de 

bens de investimento”; “Transferências de capital”; “Ativos financeiros”; “Passivos financeiros” 

e “Outras receitas de capital”. Existe ainda uma terceira categoria designada por “Outras 

receitas” que abrange: “Recursos próprios comunitários”; “Reposições não abatidas nos 

pagamentos”; “Saldo da gerência anterior” e “Operações extraorçamentais”. 

                                                 
4 Veja-se o artigo n.º 6 da Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 151/2015). 
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II.1.1.2 Despesa pública 

Catarino (2012: 381) define despesa pública como “o gasto ou emprego de dinheiro ou outros 

recursos pelos entes públicos na aquisição de bens ou serviços para a satisfação das 

necessidades públicas”. Para Franco (2008), o conceito de despesa pública tem de ser 

construído de modo a abranger realidades muito distintas como, por exemplo, o pagamento 

de um funcionário público, a construção de uma estrada, a concessão de um subsídio a uma 

empresa, a amortização de um empréstimo anteriormente contraído pelo Estado, a aquisição 

de material de guerra ou a atribuição de uma bolsa de estudo. 

A execução do orçamento da despesa implica a prática de atos e operações materiais de 

administração financeira que podem ser relativos à execução material e à execução 

financeira. A primeira diz respeito aos atos necessários à realização da despesa, enquanto a 

segunda compreende o conjunto de atos de contabilização, de liquidação, de processamento, 

de pagamento, entre outros, efetuados pelos serviços da administração financeira (Catarino, 

2012). 

Tal como acontece com as receitas públicas, as despesas públicas, segundo o Decreto-Lei 

n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, dividem-se em despesas correntes, despesas de capital e 

outras despesas. As despesas correntes são os gastos de natureza operacional realizados 

pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos seus órgãos. Elas 

abrangem as “Despesas com o pessoal”; “Aquisição de bens e serviços”;” Juros e outros 

encargos”; “Transferências correntes”; “Subsídios” e “Outras despesas correntes”. As 

despesas de capital são gastos realizados pela administração pública, cujo propósito é o de 

criar novos bens de capital ou mesmo de adquirir bens de capital já em uso. Agrupam as 

“Aquisição de bens de capital”; “Transferências de capital”; “Ativos financeiros”; “Passivos 

financeiros” e “Outras despesas de capital”. Existem ainda outras despesas que estão 

contempladas nas “Operações extraorçamentais”. 

 

II.1.2 Política discricionária versus regras 

No caso da política discricionária, as autoridades são livres de decidir a política, o que lhes 

permite realizar ajustamentos numa base caso a caso. Esta política é decidida de forma 

pontual, por avaliação momento a momento do estado da economia. Pela forma como é 

conduzida, a política discricionária é mais flexível do que a política de regras, uma vez que 

em qualquer altura a política poderá ser adaptada a novas circunstâncias. 

Kopits e Symansky (1998) definem uma regra orçamental como uma restrição permanente na 

política orçamental, expressa em termos de um indicador sumário do desempenho 
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orçamental. As regras impõem, tipicamente, limites ou objetivos para o défice orçamental 

anual, despesa pública, receita pública e/ou para a dívida pública. Vários autores refletem 

sobre a importância do estabelecimento de regras orçamentais para a disciplina orçamental, 

enunciando os seus objetivos, a sua aplicação bem como a sua eficácia, como são os casos 

de Kopits (2001), Debrun, Moulin, Turrini, Ayuso‐i‐Casals e Kumar (2008), Brzozowski e 

Siwinska-Gorzelak (2010), Ayuso-i-Casals (2012) ou Wyplosz (2013). 

Existe, há vários anos, um debate “política discricionária versus regras de política”. Segundo 

Sacchi e Salotti (2014), quando são introduzidas regras orçamentais rigorosas a política 

orçamental torna-se estabilizadora em vez de desestabilizadora. Pelo contrário, existe uma 

certa vulnerabilidade nas regras, pelo facto de elas poderem, e serem, geralmente violadas 

(Debrun e Kumar, 2007). A eficácia das regras depende dos custos que o governo tem em 

quebrá-las. Se as regras forem muito simples, são ineficazes. Se forem demasiado 

complexas, tendem a ser de difícil implementação. Para que elas sejam ideais, têm de ser 

continuamente revistas e adaptadas ao contexto económico (Krogstrup e Wyplosz, 2010). 

Outro argumento contra as regras é o facto de elas não permitirem a flexibilidade de curto 

prazo necessária para enfrentar choques inesperados.  

As regras têm como objetivo primário favorecer a disciplina orçamental (Ayuso-i-Casals, 

2012). Segundo Wyplosz (2013), a disciplina orçamental é um conceito de médio e longo 

prazo, permitindo aos Estados terem anos com défices quando a conjuntura económica for 

desfavorável, desde que devidamente compensados por superávites em anos de expansão 

económica. No entanto, para que esta lógica contracíclica da política orçamental prevaleça, é 

necessária a existência de flexibilidade cíclica das regras que permita uma atuação 

discricionária das autoridades (Auerbach, 2012). 

As regras também têm o propósito de eliminar o enviesamento deficitário na condução da 

política orçamental. É consensual que as fontes do enviesamento deficitário estão enraizadas 

em fatores político-económicos, ou seja, no sistema de incentivos e recompensas que moldam 

o comportamento das autoridades orçamentais (Ayuso-i-Casals, Hernández, Moulin e Turrini, 

2007). Os quatro principais motivos político-partidários mais discutidos e testados 

cientificamente são: o problema de recursos orçamentais comuns (common pool) (Berry, 

2008); a inconsistência temporal; a miopia do governo com objetivo de reeleição (governments 

short sightedness) (Acharya e Rajan, 2013); e o problema de excesso de otimismo. 

O problema de recursos orçamentais comuns surge quando vários agentes, que representam 

diferentes grupos de interesse, procuram tirar o máximo de proveito dos recursos públicos, 

com vista a satisfazer os seus interesses próprios. Os contribuintes beneficiam de uma 

pequena parte do que pagam em impostos, uma vez que estão a suportar os interesses dos 
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lobbies. Estes grupos acarretam uma grande pressão sobre a despesa que é levada a cabo 

pelo governo. A principal consequência desta pressão está na despesa efetuada pelo 

governo, que deixa de ser aquela estritamente necessária, o que resulta no agravamento do 

défice (Wyplosz, 2013). 

Ao contrário das políticas conduzidas segundo regras, as políticas discricionárias estão 

associadas a problemas de incoerência temporal (Kydland e Prescott, 1977). Quando os 

decisores políticos anunciam uma política com antecedência, influenciam as expectativas dos 

agentes económicos (principalmente do setor privado). No entanto, na data da sua 

implementação, a política anteriormente anunciada, já não é ótima. Os agentes políticos 

perdem credibilidade e, por isso, as políticas são ineficazes e incoerentes. Kydland e Prescott 

(1977) concluem que o bem-estar futuro será menor relativamente àquele que seria 

proporcionado por agentes políticos que se comprometessem com o anúncio de política 

inicial.  

Existe a possibilidade dos governos se desviarem das políticas orçamentais previamente 

anunciadas por motivos de reeleição. Esta atitude é chamada de “miopia do governo”. Os 

eleitores dão mais valor aos benefícios de curto prazo que podem obter de impostos mais 

baixos e maiores despesas públicas e, por isso, os governos executam políticas orçamentais 

expansionistas para aumentar a probabilidade de reeleição, agravando a situação das 

finanças públicas (Blinder, 1997). Os governos também podem executar políticas orçamentais 

expansionistas para afetar o mandato do próximo governo. Hagen (2010) denomina esta 

situação de “fracasso político”, isto é, o governo aumenta a dívida pública para 

estrategicamente impedir que o governo subsequente tenha manobra orçamental para definir 

políticas expansionistas. Este comportamento limita a atuação dos governos seguintes ao 

“atar-lhes as mãos” quanto à política e aos objetivos que desejariam concretizar. 

O último problema mencionado na literatura é denominado de “excesso de otimismo”. Este 

problema consiste na crença, por parte dos decisores políticos ou mesmo dos eleitores, de 

que o futuro será melhor. Os governos elevam a sua despesa pública na expectativa de um 

futuro próspero, onde serão capazes de pagar a dívida acumulada no presente, pensamento 

que se traduz em défices orçamentais persistentes e em níveis de dívida pública excessivos. 

Jonung e Larch (2004) e Strauch, Hallerberg e Hagen (2004) afirmam que este excesso de 

otimismo enviesa as previsões macroeconómicas. Os autores argumentam que as projeções 

económicas e orçamentais são enviesadas e demasiado otimistas para dar a perceção de 

uma economia saudável e de um governo entendedor da política macroeconómica. 
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II.1.3 Curva de Laffer e carga fiscal 

Em 1974, o economista norte-americano Arthur Laffer defende que a redução dos impostos 

nos Estados Unidos da América (EUA) leva a um aumento das receitas fiscais do governo. 

Ele alega que os impostos eram demasiado altos e tinham atingido níveis extremos. Laffer 

utiliza uma curva para explicar a sua teoria, mostrando qual o nível da receita fiscal para cada 

taxa de imposto possível. Esta curva é conhecida como a curva de Laffer5. 

Para Heijman e Van Ophem (2005), a curva de Laffer resulta de o total da receita aumentar 

com a taxa de tributação nos seus níveis mais baixos e diminuir quando a tributação atinge 

níveis mais elevados. A razão desta diminuição reside na redução da atividade económica na 

economia registada. Na sequência da aplicação do seu modelo de tributação ótima, Heijman 

e Van Ophem referem ainda que Laffer e outros autores identificam que a manutenção de 

uma tributação elevada conduz a uma significativa diferença entre os salários brutos e líquidos 

e origina uma redução na produção e no rendimento e, logo, uma diminuição da receita fiscal. 

Na Figura 1, o ponto de equilíbrio assinalado (t*) representa a taxa de imposto que garante a 

maior arrecadação de receitas fiscais. Verifica-se que, até esse ponto, os aumentos na taxa 

de imposto resultam em aumento de receita arrecadada. Por outro lado, qualquer aumento 

depois deste ponto levará a um decréscimo na receita, por força de forte substituição entre 

trabalho e lazer, mas também de comportamentos evasivos por parte dos contribuintes que, 

em função do agravado peso da tributação, têm maior incentivo para a fuga tributária (Gomes, 

2000). 

  

Fonte: Richter e Paparas (2013)  
Figura 1: Curva de Laffer. 

A principal ideia de Laffer é que se um governo apresenta uma grande carga fiscal, acima de 

t*, então deve diminuir esses mesmos impostos. Ao cortar as taxas de impostos, consistirá 

                                                 
5   A curva de Laffer é assim designada após o famoso paper de 2004 do economista americano Arthur B. Laffer, onde 

demonstrava a relação entre taxas de imposto médias e receita fiscal, mostrando que acima de uma determinada taxa de 
imposto, a receita fiscal total diminuía. Esta relação já tinha sido anteriormente formulada pelo economista francês Jules 
Depuit em 1844. Daí que talvez esta curva devesse ser designada por “Depuit Curve” (Blinder, 1981). 
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num aumento da quantidade de trabalho, logo os impostos mais baixos serão compensados 

por maiores rendimentos fiscais e, provavelmente, haverá também uma diminuição na 

distorção fiscal que é um dos prejuízos que as economias sofrem como consequência da 

tributação. Esta distorção pode ser de tal modo forte que, ao aumentar a taxa de imposto, 

acabamos por recolher menos receita devido à contração da atividade económica. 

De acordo com a curva de Laffer, quando a taxa de imposto é igual a 0% ou 100%, o Governo 

não obtém qualquer receita através de impostos. Isto acontece porque uma taxa de imposto 

de 0%, por maior que seja a base de imposto, não traz qualquer receita. Wanniski (1978) 

refere mesmo que, para uma taxa de imposto igual a 0%, não há Governo e tem-se um estado 

de anarquia. Acrescenta, ainda, que para uma taxa de imposto de 100%, toda a produção 

deixa de existir na economia formal, pois ninguém estaria disposto a trabalhar para ver todos 

os frutos do seu trabalho confiscados pelo Estado.  

A curva de Laffer é definida, graficamente, por uma parábola, com concavidade virada para 

baixo, sendo que é possível que qualquer receita de impostos seja obtida por duas taxas de 

imposto diferentes, com a exceção da taxa que maximiza a receita. Esta taxa obtém-se 

quando uma variação marginal na taxa de imposto não leva a uma variação positiva nas 

receitas fiscais (Heijman e Van Ophem, 2005). No entanto, Giertz (2009: 128) destaca que a 

taxa que maximiza a receita “não deve ser confundida com a taxa de imposto ótima, que os 

economistas usam para descrever a taxa que obtém um determinado montante de receita 

com o menor número possível de distorções para a economia”. Wanniski (1978) menciona 

uma “zona proibida” na curva de Laffer, onde uma economia nunca se deve situar. O autor 

faz referência a esta zona como sendo o intervalo das taxas de imposto, à direita do ponto 

que maximiza a receita de impostos. Este intervalo de taxas de imposto representa, segundo 

o autor, o intervalo onde as taxas de imposto são demasiado altas e que podem ser reduzidas 

de forma a obter, ao mesmo tempo, mais receita e maior produção na economia. 

Para Laffer (2004) existem dois efeitos diferentes que as variações na taxa de imposto têm 

sobre as receitas: o efeito aritmético e o efeito económico. O efeito aritmético dá-se quando 

uma variação na taxa de imposto provoca exatamente a mesma variação nas receitas de 

impostos. O efeito económico considera os efeitos da variação da taxa de imposto no trabalho, 

na produção, no emprego e na própria base de imposto, pelo que uma descida na taxa de 

imposto provoca um efeito positivo nas variáveis referidas, traduzindo-se num aumento das 

receitas de imposto. No entanto, uma subida na taxa de imposto tem o efeito económico 

oposto, penalizando a participação nas atividades taxadas, o que resulta numa diminuição da 

receita. O resultado da combinação destes dois efeitos depende da posição onde a economia 

se encontra na curva de Laffer. 
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II.1.4 Consolidação orçamental 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

consolidação orçamental é o conjunto de políticas concretas para diminuir os défices 

orçamentais e a acumulação da dívida, medidas em percentagem do PIB nominal (OECD, 

2011). A OCDE considera ainda que a dimensão adequada de consolidação orçamental em 

cada país depende de um conjunto de fatores, como a força da economia, a evolução da 

dívida pública e dos juros, a facilidade de financiamento da dívida e as decisões políticas em 

matéria de impostos e de despesa. Molnar (2013) define a consolidação orçamental como um 

período de ajustamento fiscal, cuja duração é determinada pela imposição de metas de 

melhoria relativamente ao saldo primário estrutural6, condicionando o sucesso do processo 

de consolidação com a estabilização da dívida no decurso dos três anos seguintes. Afonso 

(2001) define a consolidação orçamental como uma tentativa de redução do endividamento 

público e a criação de expectativas de que o nível de impostos no futuro irá ser menos 

elevado. 

Hagen e Strauch (2001) analisam os dados orçamentais de 20 países pertencentes à OCDE 

entre 1960 e 1998 e constatam que as consolidações orçamentais bem-sucedidas acontecem 

principalmente através de cortes na despesa pública (52%), enquanto as consolidações 

orçamentais ineficazes centram-se no aumento da receita (88%).  

A grande maioria dos estudos conclui que as consolidações orçamentais são contracionistas, 

essencialmente no curto prazo, dado que, pelo menos no curto prazo, os cortes na despesa 

bem como os aumentos nos impostos resultam na contração do PIB. (Batini, Callegari e 

Melina, 2012). No entanto, Hagen e Strauch (2001) e outros autores identificam também 

vários episódios de consolidações orçamentais baseadas em cortes na despesa associados 

a expansões económicas. Estes ajustamentos orçamentais podem ser expansionistas, 

mesmo no curto prazo. 

 

II.1.5 Pacto de Estabilidade e Crescimento 

O Tratado da União Europeia, conhecido por Tratado de Maastricht, assinado em fevereiro de 

1992, estabelece a criação da UEM, atribuindo ao BCE a responsabilidade de assegurar a 

estabilidade de preços na Zona Euro. Quanto à política orçamental, cada país é responsável 

pela sua aplicação, estando sujeito a um conjunto de regras supranacionais. 

                                                 
6 O saldo primário estrutural é o saldo global excluindo os juros da dívida pública e retirando a componente cíclica. 
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Com o objetivo de garantir o funcionamento harmonioso da UEM, evitando potenciais 

situações de conflito entre o BCE e as autoridades orçamentais nacionais, são incluídas no 

Tratado três cláusulas7: 

1) Uma cláusula de disciplina orçamental que define o procedimento relativo aos 

défices excessivos e cujo principal objetivo é manter os défices orçamentais abaixo 

do limite de 3% do PIB e os rácios de dívida pública abaixo ou a tender para 60%. 

2) Uma cláusula de garantia de independência do BCE, proibindo-o explicitamente 

de financiar diretamente os Estados-membros e protegendo-o contra pressões 

políticas para inflacionar a Zona Euro. 

3) Uma cláusula de no bail out que proíbe que as dívidas e outros compromissos 

financeiros de um determinado Estado-membro sejam assumidos pela UE e/ou 

pelos restantes Estados-membros. 

O Tratado prevê, ainda, um sistema de coordenação das políticas económicas nacionais, 

assente, fundamentalmente no projeto de orientações gerais da política económica (Broad 

Economic Policy Guidelines - BEPG) elaborado pelo Conselho8. Neste caso, não existe uma 

obrigação legal, uma vez que a coordenação das políticas económicas nacionais é desejável, 

mas não é fundamental para o funcionamento da UEM. 

Os elevados níveis de dívida pública e défice orçamental que alguns países registavam foram 

uma das principais razões para a criação do PEC. Os políticos alemães desejavam que o 

processo de construção europeu avançasse para uma União Monetária, apesar da opinião 

pública estar receosa daquele avanço. O pacto estabelece um conjunto de regras, princípios 

e procedimentos comuns que contribuem para a supervisão e coordenação das políticas 

orçamentais dos Estados-membros da UE. O PEC no geral estabelece que após a adesão à 

UEM os Estados-membros devem continuar a cumprir a cláusula de disciplina orçamental 

incluída no Tratado de Maastricht. Para Martins (2012), a criação do PEC não foi só uma 

preocupação com a sustentabilidade das finanças públicas, mas também como um “meio de 

reforçar as condições de estabilidade dos preços e de um crescimento sustentável e forte 

conducente à criação de emprego” (Regulamento do Conselho Nº 1466/97). O PEC foi 

adotado, então, para evitar que políticas orçamentais irresponsáveis tivessem efeitos nocivos 

sobre o crescimento e a estabilidade macroeconómica dos países da União Europeia, em 

particular aqueles que adotaram o Euro como sua moeda. 

                                                 
7 Artigos 126º, 123º e 125º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TUE). A numeração dos artigos corresponde 

à numeração resultante da revisão do Tratado, em vigor desde 1 de dezembro de 2009, conhecido como Tratado de Lisboa. 
8 Artigo 121º do TUE. 



 

 

13 

 

O PEC contém duas vertentes: vertente preventiva e vertente corretiva. 

A vertente preventiva do PEC visa garantir que a política orçamental é conduzida de forma 

sustentável. O elemento essencial desta vertente é o objetivo orçamental de médio prazo 

(MTO). Os objetivos orçamentais de médio prazo são estabelecidos por cada Estado-membro 

da UE e apresentados nos programas de estabilidade e de convergência para serem 

supervisionados pelo Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN)9. Os 

programas de estabilidade são apresentados anualmente pelos Estados-membros da Zona 

Euro e os programas de convergência pelos restantes países da UE. Na versão original do 

PEC, o único objetivo estabelecido na vertente preventiva era garantir situações orçamentais 

próximas de equilíbrio ou excedentárias, sendo o saldo orçamental global o indicador 

relevante. No entanto, na reforma de 2005, houve uma grande mudança na vertente 

preventiva que se baseou na substituição do requisito de alcançar uma situação orçamental 

próxima do equilíbrio ou excedentária em termos nominais por um objetivo orçamental 

específico para cada país e definido em termos estruturais10. Os países que não tenham 

alcançado o seu MTO devem seguir uma trajetória de ajustamento que se traduza numa 

melhoria anual de 0,5% do PIB. Tal esforço deve ser maior em períodos de expansão 

económica e mais limitado em momentos de conjuntura desfavorável. O não cumprimento 

desta trajetória de ajustamento deve ser justificado no respetivo Programa de estabilidade e 

de convergência. Catenaro e Morris (2008) afirmam que a vertente preventiva do PEC se foca 

em medidas suaves na qual os vários países se vigiam uns aos outros, estimulando um país 

em risco de ter um défice excessivo a controlar a situação o mais depressa possível. 

Sob a vertente corretiva, os Estados-membros da UE devem corrigir défices orçamentais 

excessivos, que correspondem a um défice orçamental previsto ou observado superior a 3% 

do PIB. No caso de incumprimento do limite, o Tratado de Maastricht prevê a aplicação do 

procedimento relativo aos défices excessivos (PDE), cuja implementação é clarificada e 

agilizada pela vertente corretiva do PEC, no qual os países devem corrigir a situação sob 

pena de sanções que tomam a forma de multas, consoante o grau de gravidade do défice. 

Um défice excessivo será considerado excecional e temporário quando resulta de 

circunstâncias excecionais não controláveis pelo Estado-membro, quando consequência de 

uma recessão económica grave ou quando as previsões da Comissão indicarem que o défice 

se situará abaixo do valor de referência quando passar a situação excecional que lhe deu 

                                                 
9 O ECOFIN é responsável pela política da UE em três domínios fundamentais: política económica, questões fiscais e 

regulamentação e regulação dos serviços financeiros. O ECOFIN é constituído pelos ministros da economia e das finanças 
de todos os Estados-Membros e coordena as políticas económicas dos Estados-Membros, aprofunda a convergência do seu 
desempenho económico e acompanha as suas políticas orçamentais. 

10  O saldo estrutural é o saldo orçamental observado menos o efeito do ciclo económico e das medidas temporárias e não 
recorrentes. 
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origem11. Esses argumentos passam pela possibilidade de um Estado membro invocar 

“outros elementos justificativos que levem o conselho a não declarar o défice excessivo. Ainda 

assim, os Estados-membros comprometem-se a não invocar a excecionalidade da situação 

sempre que a redução do PIB seja inferior a 0,75%” (Laranjeiro 2009: 267).  

O Tratado de Maastricht também estabelece que os Estados-membros devem apresentar 

valores de dívida pública próximos ou inferiores a 60% do PIB. No entanto, na versão original 

do PEC, dívidas públicas excessivas não determinam a aplicação de qualquer procedimento. 

Com a reforma de 2011, pode ser aberto um PDE a um Estado-membro se esse possuir um 

nível de endividamento superior a 60% do PIB e não o esteja a diminuir a um ritmo suficiente, 

mesmo que apresente um défice inferior a 3% do PIB. De acordo com o Tratado Orçamental 

(em vigor desde 2013), os Estados devem reduzir o excedente relativamente aos 60% do PIB 

ao ritmo médio de 5% na média dos últimos três anos. 

 

II.2 Debate de receita-despesa (tax-spend debate) 

Ao longo das últimas quatro décadas tem-se notado uma crescente preocupação e um intenso 

debate sobre a relação entre as despesas e as receitas públicas, ao qual alguns economistas 

chamam de debate de receita-despesa ou relação receita-despesa. Neste debate são 

identificadas quatro diferentes hipóteses: hipótese receita-despesa, hipótese despesa-receita, 

hipótese de sincronização orçamental e hipótese de separação orçamental. Estas hipóteses 

são explicadas na subsecção seguinte. 

 

II.2.1 Hipóteses principais 

A hipótese receita-despesa assume que mudanças nas receitas provocam mudanças nas 

despesas públicas. 

Friedman (1978) faz uma forte defesa das leis que limitam os gastos públicos, defendendo 

que os impostos têm um impacto causal positivo nas despesas públicas, pelo que o aumento 

da tributação por parte do governo resulta num aumento dos seus gastos, sendo a redução 

do défice orçamental muito improvável. Este autor alega que o aumento das receitas apenas 

resultaria no aumento dos gastos, uma vez que a primeira regra da política é que o governo 

gasta aquilo que recebe. Argumenta ainda que os conservadores fiscais devem parar de se 

concentrar na “coisa errada”, o défice orçamental, e começar a concentrar-se na “coisa certa”, 

as despesas públicas. Assim, sugere que a redução dos impostos é a medida mais eficaz 

                                                 
11 Artigo 104ºC do TUE. 
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para diminuir as despesas públicas. As receitas reduzidas levam, inicialmente, a défices 

orçamentais que, por sua vez, obrigam a reduções nas despesas públicas. Os cortes de 

impostos disponibilizam mais capital para o investimento privado e contribuem para futuras 

reduções no tamanho do governo (Ura e Socker, 2010). Segundo estes autores, apesar de 

existir uma diminuição nos impostos, no futuro, poderá verificar-se um aumento nas receitas 

totais e, consequentemente, um melhoramento no défice orçamental. A versão da hipótese 

receita-despesa é apoiada pela existência de uma causalidade unidirecional positiva das 

receitas para as despesas.  

Buchanan e Wagner (1977) têm uma versão alternativa desta mesma hipótese. Em contraste 

com Friedman (1978), argumentam que aumentos de impostos resultam em reduções de 

gastos por meio da ilusão fiscal. O nível de despesa é mantido por outros mecanismos fiscais 

como o imposto inflacionário e a dívida. O corte de impostos gera uma mudança na perceção 

dos preços dos bens públicos, ou seja, os contribuintes passam a acreditar que houve uma 

redução no preço dos bens e serviços públicos oferecidos pelo governo. Wagner (1976) 

evidencia que uma elevação de impostos tem um impacto negativo sobre o nível de gastos 

públicos. A versão de Buchanan e Wagner da hipótese receita-despesa é suportada pela 

causalidade unidirecional negativa das receitas para as despesas. 

A segunda hipótese diz respeito à hipótese despesa-receita, que sugere que um sistema 

político de alguma forma determina quanto vai gastar e, de seguida, faz os ajustes na política 

orçamental e nas fontes de receitas, de modo a financiar esses gastos. Barro (1979) 

desenvolve um modelo de determinação da dívida pública com base no que ficou conhecido 

na literatura económica como “a teoria da equivalência ricardiana”, onde defende que o 

financiamento dos gastos públicos através da emissão de dívida tem os mesmos efeitos sobre 

a procura e sobre as taxas de juro que um financiamento através dos impostos. Os 

consumidores responderão ao aumento futuro dos impostos com elevação da poupança no 

período presente. Desta forma, o financiamento através de emissão de dívida é equivalente 

ao financiamento por impostos. O autor afirma que um corte nos impostos hoje implica o 

aumento dos impostos no futuro com o mesmo valor que o corte inicial. Isto acontece porque 

o governo não pode alterar os valores de impostos no presente, mas pode alterar os gastos.  

Roberts (1978), Peacock e Wiseman (1979) e Anderson, Wallace e Warner (1986) defendem 

que aumentos temporários nos gastos do governo, derivados de períodos de crise, por 

exemplo, provocam mudanças permanentes nos impostos. Assim, de acordo com a hipótese 

despesa-receita, a solução desejada para a redução do défice orçamental é diminuir as 

despesas públicas, em vez de aumentar a carga tributária. 
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A terceira hipótese é a hipótese de sincronização orçamental, que argumenta que as 

decisões do governo sobre as despesas e as receitas são tomadas simultaneamente. Esta 

hipótese é verificada quando a causalidade é bidirecional. Musgrave (1966) e Meltzer e 

Richard (1981) sugerem que um governo pode alterar os gastos e as receitas 

simultaneamente e, portanto, aderir aos cenários receita-despesa e despesa-receita. Além 

disso, os eleitores comparam os custos e os benefícios marginais dos programas do governo 

ao decidir o nível apropriado de gastos e tributação.  

Por fim, a hipótese de separação orçamental argumenta que as decisões sobre as 

despesas e as receitas são independentes e devem ser tomadas separadamente (Payne, 

2003). Empiricamente, assume-se que não há causalidade entre as receitas e as despesas 

do governo. 

 

II.2.2 Estudos empíricos 

Ao longo das últimas duas décadas, foram realizados vários estudos empíricos sobre esta 

temática. São aqui analisados alguns destes, sendo que, maioritariamente, a metodologia 

utilizada passou pela realização de testes de raiz unitária, de cointegração e de causalidade 

(Apêndice 1). 

Baghestani e McNown (1994) testam as hipóteses receita-despesa nos EUA durante o 

período 1955-1989, utilizando dados trimestrais nominais das despesas, receitas e PIB. Os 

autores não encontram nenhuma relação entre receitas e despesas públicas, concluindo que 

a hipótese de separação orçamental é a mais adequada. 

Payne (1997) analisa a relação de longo prazo entre as despesas e as receitas no Canadá 

durante o período 1950-1994. Utilizando dados reais, o autor encontra suporte para a hipótese 

receita-despesa. 

Silvestre (1997) estuda a relação entre as receitas e as despesas públicas em Portugal para 

o período 1958-1991, utilizando dados nominais. Os resultados mostram uma relação de 

causalidade unidirecional das despesas para as receitas. Esta relação implica que maiores 

gastos do governo levam a impostos mais elevados. Logo, a solução mais segura para a 

redução do défice não é um corte nas despesas, mas sim um aumento nos impostos. 

Kollias e Makrydakis (2000) estudam o caso da Grécia, Espanha, Irlanda e Portugal, os quatro 

países mais pobres da UE no ano do estudo, para as décadas de 60 a 90 (1960-1994 para a 

Grécia, 1960-1995 para a Irlanda, 1962-1995 para a Espanha e 1970-1994 para Portugal). Os 

dados utilizados são as despesas e receitas anuais expressas nas respetivas unidades 

monetárias e logaritmicamente transformadas. No caso da Grécia e da Irlanda, as decisões 
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de receita e de despesa são tomadas simultaneamente, ou seja, o estudo suporta a hipótese 

de sincronização orçamental. Em Espanha verifica-se a hipótese receita-despesa, sendo que 

os decisores de política espanhóis decidem primeiro a tributação e só depois decidem quanto 

gastarão. Em Portugal não se verifica qualquer relação de causalidade entre as despesas e 

as receitas, o que suporta a hipótese de separação orçamental. 

Eita e Mbazima (2008) analisam o caso da Namíbia com os dados das despesas e receitas 

públicas para o período 1977-2007. Os resultados dão suporte à hipótese receita-despesa, 

pelo que aumentar os impostos leva a mais despesas. Assim, os défices orçamentais 

verificados na Namíbia podem ter sido originados por políticas que estimulam as receitas. 

Amoah e Loloh (2008) investigam o caso do Gana, com dados das despesas e receitas anuais 

e reais para o período 1983-2007 e concluem que, no curto prazo, existe uma causalidade 

unidirecional no sentido da receita para a despesa, enquanto que no longo prazo a 

causalidade é das despesas para as receitas. Assim, existe evidência de suporte para a 

hipótese receita-despesa no curto prazo e para a hipótese despesa-receita no longo prazo. 

Afonso e Christophe (2009) fazem uma análise através de um painel de inicialização de 

causalidade (o que permite uma correlação contemporânea e dispensa a necessidade de pré-

teste para raízes unitárias) entre as receitas e as despesas públicas dos países pertencentes 

à UE15 e UE25 (dividido em dois painéis). Utilizam dados das despesas e receitas públicas 

dos diversos países, em % do PIB, para o período 1960-2006, tendo sido este período, 

também, dividido em dois subperíodos (1960-1985; 1986-2006). Os resultados suportam a 

hipótese despesa-receita em países como Itália, França, Espanha, Grécia e Portugal, tendo 

registado evidência da hipótese receita-despesa para países como a Alemanha, Bélgica, 

Áustria, Finlândia e do Reino Unido e também nos Estados-membros mais recentes da UE 

(República Checa, Estónia, Lituânia e Polónia). De realçar que no primeiro subperíodo (1960-

1985) países como Itália, Grécia e Portugal mostram uma causalidade que evidencia a 

hipótese receita-despesa, tendo mudado a direção nos 20 anos subsequentes. 

Ho e Huang (2009) investigam o caso da China, utilizando as despesas e receitas anuais reais 

para 31 províncias chinesas no período 1999-2005. Os resultados mostram que não existe 

qualquer relação de causalidade significativa entre as receitas e despesas no curto prazo, o 

que sustenta a hipótese de separação orçamental. No entanto, no longo prazo, a relação de 

causalidade existente era bidirecional. Esta constatação suporta a hipótese de sincronização 

orçamental nas 31 províncias chinesas estudadas. 
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Silva, Machado, Lopes e Rebelo (2010) estudam o caso do Brasil entre o 1º trimestre de 1999 

e o 3º trimestre de 2008. Utilizando dados das receitas e despesas do Estado e o PIB, 

encontram evidência que sustenta a hipótese despesa-receita.  

Saunoris e Payne (2010) estudam o caso do Reino Unido com dados trimestrais das receitas 

e despesas reais para o período 1955-2009. Os resultados mostram que as despesas públicas 

são exógenas a mudanças no curto prazo nas receitas públicas, bem como ao processo de 

ajustamento de longo prazo. No entanto, as receitas do governo respondem a mudanças de 

curto prazo nas despesas públicas e também respondem assimetricamente ao desequilíbrio 

orçamental. Estes resultados dão suporte à hipótese despesa-receita. 

Richter e Paparas (2013) analisam o caso da Grécia para o período 1833-2009, a fim de 

identificar a direção da causalidade entre as despesas e as receitas públicas. Utilizam dados 

anuais reais das despesas, das receitas e do PIB. Os resultados mostram evidência de que 

existe causalidade entre as variáveis em pelo menos uma direção, das despesas para as 

receitas. Conclui-se que, na Grécia, ao reduzir as despesas melhora-se os défices sem ter de 

existir alterações na estratégia global. O sistema político grego determina quanto gastar e 

depois faz os ajustamentos nos impostos para financiar as despesas públicas, suportando a 

hipótese despesa-receita. 

Rahman e Wadud (2014) estudam a relação entre as receitas e as despesas no Bangladesh, 

utilizando as receitas e despesas anuais em % do PIB para o período 1973-2013. Os autores 

obtêm resultados que revelam a existência de relacionamento de longo prazo entre as 

variáveis, assim como concluem que existe uma relação de causalidade unidirecional entre 

as receitas e as despesas no Bangladesh. Este resultado aponta para a hipótese receita-

despesa no Bangladesh, pelo que, a decisão da despesa depende da receita.  

Athanasenas, Katrakilidis e Trachanas (2014) também analisam o caso da Grécia, utilizando 

as despesas e as receitas públicas, de forma logarítmica, para o período 1999Q1–2010Q3. 

Alcançam resultados que apoiam a hipótese de sincronização orçamental. Assim, segundo 

os autores, a redução do défice grego deveria ser alcançada através da redução das 

despesas do governo, acompanhada de um controlado aumento dos impostos. 

Mupimpila, Dinale e Moffat (2015), com dados trimestrais e reais das receitas e despesas 

públicas, PIB e comércio externo para o período 1995-2010, estudam o caso do Botswana. 

Concluem que há uma causalidade negativa e unidirecional das receitas para as despesas 

públicas, encontrando apoio para a hipótese receita-despesa, tanto no curto como no longo 

prazo. 
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Rezaei (2015) estuda a relação entre as despesas e as receitas públicas no Irão, com dados 

dessas duas variáveis para o período 1978-2012. Os resultados mostram que existe um 

relacionamento positivo entre as receitas e as despesas públicas, resultados que são 

consistentes com a hipótese receita-despesa. 

Recentemente, Mohanty e Mishra (2017) examinam o caso da Índia, com dados anuais e 

nominais das receitas e despesas públicas para o período 1980-1981 a 2013-2014. Obtêm 

resultados que evidenciam que existe uma causalidade unidirecional que vai no sentido das 

receitas para as despesas, tanto no curto como no longo prazo, apontando para a hipótese 

receita-despesa. Os autores concluem, também, que a formulação orçamental do governo da 

Índia deve começar pelo cálculo das receitas, fazendo projeções apropriadas do PIB e do 

padrão de consumo dos consumidores. 

A literatura empírica relacionada com o “debate de receita-despesa” é extensa. A grande 

quantidade de estudos efetuados e a diversidade de países analisados indicam que o tema 

é, ainda hoje, amplamente discutido no mundo.   
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III. Evolução da política orçamental em Portugal 

 

Neste capítulo são analisados alguns indicadores macroeconómicos para caracterizar 

sucintamente a evolução da política orçamental nos períodos mais relevantes da economia 

portuguesa no pós-revolução de 25 abril de 1974. 

 

III.1 Historial 

A história da economia portuguesa é marcada por alguns acontecimentos que determinaram 

a condução da política orçamental. Destacar-se-ão aqui cinco momentos chave. A saber: a 

revolução de 1974, a entrada na Comunidade Económica Europeia (CEE), a assinatura do 

Tratado da União Europeia, a 3ª fase da UEM e, por último, a Grande Recessão. As quatro 

figuras (Figura 2-5) e o quadro seguinte (Quadro 1) apresentam a evolução de alguns 

indicadores macroeconómicos relevantes ao longo destes subperíodos que serão 

devidamente interpretados nas respetivas subsecções. 

Fonte: PORDATA e Banco Mundial 
Figura 2: Taxa anual de crescimento real do PIB Português e da UE 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados disponíveis nas “Séries longas para a economia 
portuguesa - pós II Guerra Mundial” do Banco de Portugal e na PORDATA. 

Figura 3: Despesas efetivas e receitas efetivas do Estado em % do PIB. 
Até 1994: Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC) 95/ Após 1995: SEC 2010 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados disponíveis nas “Séries longas para a economia 
portuguesa - pós II Guerra Mundial” do Banco de Portugal e na PORDATA. 

Figura 4: Saldo orçamental em % do PIB 
 

Fonte: FMI 
Figura 5: Dívida pública em % do PIB 

 
Quadro 1: Média dos principais indicadores macroeconómicos por subperíodos 

  1974-1985 1986-1991 1992-1998 1999-2008 2009-2015 

Taxa de crescimento real do PIB  2,5 % 5,7 % 2,7 % 1,6 % -0,8 % 

Investimento em % PIB 29,8 % 27,7 % 25,0 % 24,7 % 17,3 % 

Taxa de desemprego 7,0 % 5,7% 6,0 % 6,1% 13,0 % 

Taxa de inflação  21,8 % 11,7 % 4,9 % 2,9 % 1,1 % 

Balança Comercial em % do PIB -10,1 % -5,8 % -7,4 % -9,0 % -2,4 % 

Balança Corrente em % do PIB -7,0% 0,7% -3.0% -9,7% -3,8% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados disponíveis em “Séries longas para a economia 
portuguesa - pós II Guerra Mundial” do Banco de Portugal, PORDATA, INE e Banco Mundial. 

 

III.1.1 Pós-Revolução até 1985  

Para Amaral (2010), em 1974 terminaram quase 35 anos de crescimento ininterrupto, tendo 
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história da economia portuguesa. A transição de um regime para o outro foi extremamente 

complicada, também devido à crise internacional dos anos 70 desencadeada pelo choque 

petrolífero de 1973. Assim, segundo dados do INE (2014), o ano de 1974 marca uma 

passagem de uma fase de saldos orçamentais positivos para um período de défices públicos. 

O grau de cobertura das despesas foi até 1974 superior a um, com a receita a suplantar o 

nível de despesa em cerca de 10% (média do período 1969-1973). 

No ano de 1975 foi registada a taxa de crescimento negativa mais baixa do PIB dos últimos 

40 anos (-5,1%) (Figura 2). A crise de 1977 e 1983 obrigaram à intervenção do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) na economia Portuguesa. Quando o FMI foi chamado a intervir, 

a solvabilidade do Estado estava ameaçada. As medidas foram radicais (desvalorização 

cambial, privatizações, redução do défice e da dívida pública). Assim, durante esse período, 

o produto português registou novamente uma taxa de crescimento negativa (-1%). A segunda 

metade da década de 1970 e os anos 1980 marcaram, também, os maiores desfasamentos 

entre as taxas de crescimento nominal e real do consumo público, indicando um período de 

crescimento mais elevado dos preços implícitos naquela componente da despesa agregada 

(INE, 2014) (Quadro 1). 

Os défices elevados e persistentes levaram a que a dívida pública disparasse (Figura 5). O 

aumento de vencimentos dos funcionários públicos, a implementação de uma maior cobertura 

de prestações de segurança social para os trabalhadores e o aumento do desemprego neste 

período, o que também pode ser justificado pelo regresso dos cidadãos portugueses das ex-

colónias que aumentou a população em cerca de 7% entre 1974 e 1976 (Abreu, 2001), levou 

a que as despesas públicas fossem acima do desejado. A taxa de inflação atingiu valores 

muito elevados, sendo que em 1984 atingiu um pico histórico de 28,5%. Os saldos da balança 

comercial e corrente foram muito negativos, tendo sido registado neste período (1974-1985) 

valores médios de -10,1% e -7% (Quadro 1), respetivamente. 

 

III.1.2 Portugal na Comunidade Económica Europeia até 1991 

A entrada de Portugal na CEE, em 1986, realizou-se na sequência de uma grave crise da 

balança de pagamentos. 

Entre 1986 e 1991, a economia nacional cresceu a uma taxa anual média de 5,7% (Quadro 

1), beneficiando da estabilização alcançada em 1985, do clima externo favorável, da 

transferência de fundos comunitários e da política orçamental expansionista (Amaral, 2010). 

No entanto, apenas os anos de 1987 a 1990 foram de um anormal crescimento (de 5% a 8%), 

sendo que em 1991 o ritmo baixou (Figura 5) para 3%. A partir de 1989, a tendência foi de 
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aumento do peso do Estado e, dados os défices orçamentais, a dívida só baixou (Figura 5) 

em grande parte devido às receitas de privatizações (Pereira, 2009). 

A adesão à CEE, em conjunto com a possibilidade de desvalorizações cambiais e a conjuntura 

internacional favorável, contribuiu para a resolução da crise financeira, tendo ficado associada 

ao início de uma nova fase da economia portuguesa. Esta “entrada de Portugal na Europa” 

pôs termo a um longo período de instabilidade económica e financeira e gerou enormes 

expectativas quanto à possibilidade de Portugal se aproximar das economias mais ricas da 

Europa. A economia portuguesa viveu um longo período de otimismo a partir de 1986, sendo 

de destacar uma taxa de crescimento real média do PIB de 5,7% e uma balança corrente 

positiva em 0,7% do PIB (Quadro 1). Portugal era “um caso de sucesso” (Amaral, 2010). 

 

III.1.3 Desde o Tratado da União Europeia até 1998 

O Tratado da União Europeia, também conhecido por Tratado de Maastricht, foi assinado 

pelos Estados-membros da CEE a 7 de fevereiro de 1992 na cidade de Maastricht. Este 

Tratado teve como principais objetivos o estabelecimento de uma união monetária, assim 

como a promoção do progresso económico e social equilibrado e sustentável, a criação de 

uma política externa e de segurança comum a todos os Estados-membros e a defesa dos 

direitos dos cidadãos europeus. 

O Tratado de Maastricht contempla três fases para alcançar a UEM. 

A primeira fase teve início em julho de 1990 e terminou no dia 31 de dezembro de 1993, 

caracterizando-se pela eliminação de todas as barreiras internas e promoção do livre 

movimento de capitais dentro da CEE. 

A segunda fase decorreu de 1 de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 1998 e ficou conhecida 

pelo estabelecimento dos critérios de convergência para a seleção dos Estados Membros que 

poderiam vir a participar na terceira fase da UEM. 

A terceira, e última, fase da UEM teve início a 1 de janeiro de 1999, com as transferências 

monetárias para o Eurosistema e com a criação do Euro. O principal objetivo do Eurosistema 

é manter a estabilidade dos preços na Zona Euro, para além de apoiar as políticas económicas 

gerais na UE. 

A assinatura do Tratado da União Europeia, em 1992, e os anos imediatamente a seguir 

marcaram um ponto de viragem no modo de condução das políticas macroeconómicas por 

parte dos Estados-membros. Foram estabelecidas um conjunto de condições prévias que os 
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países teriam de cumprir para que fossem considerados aptos à adesão à Zona Euro, 

designados de critérios de convergência12.  

No ano de 1993 terminou a “mini-idade de ouro” e a economia portuguesa voltou a assinalar 

um crescimento negativo de -0,7%, refletindo, em grande parte, a deterioração da conjuntura 

internacional (Banco de Portugal, 1993). 

O período 1992-1998 correspondeu aos anos de preparação para a adesão à UEM, e 

refletindo o esforço de convergência nominal desenvolvido no âmbito desse processo, as 

condições reais da economia portuguesa deterioraram-se. Neste período, o crescimento da 

economia caiu para uma taxa anual média de 2,7% (Quadro 1), apesar de na segunda metade 

da década de 90 a economia nacional ter registado um crescimento anual médio de cerca de 

4%. 

 

III.1.4 Última fase da União Económica e Monetária até à grande recessão 

Portugal garantiu a sua participação na UEM através do cumprimento de todos os critérios de 

convergência nominal. Desde a adesão a esta União, a condução das políticas dos países 

membros sofreu uma acentuada mudança. A política monetária passou a ser centralizada e 

conduzida pelo Eurosistema. A política cambial deixou de afetar as transações entre países 

da UEM, uma vez que os Estados-membros passaram a ter uma moeda comum. 

Adicionalmente, os países deixaram de ter total autonomia na gestão das suas finanças 

públicas, visto que ficaram formalmente sujeitos a regras orçamentais mais restritivas, como 

referido anteriormente. 

Apesar de os efeitos terem sido animadores nos últimos anos do milénio, o período seguinte 

à integração na UEM foi de fraco crescimento. De 1999 a 2008 a economia portuguesa 

cresceu a uma taxa real anual média de apenas 1,6% (Quadro 1). Segundo Amaral (2010), 

tal deveu-se ao facto de a economia nacional não se encontrar preparada em termos de 

produtividade, nível salarial e inflação para aderir à moeda única. Por sua vez, outros autores, 

tais como Amador, Cabral e Opromolla (2009) e Comissão Europeia (CE) (2008), têm 

destacado o papel do aumento da concorrência internacional decorrente da integração dos 

                                                 
12 De acordo com o artigo 109º-J do Tratado de Maastricht na sua versão original, os critérios de convergência são: estabilidade 

de preços (a taxa média de inflação anual não deveria ultrapassar mais de 1,5 pontos percentuais a média verificada nas 
taxas dos três Estados Membros com melhores resultados neste critério); sustentabilidade das finanças públicas (o défice 
global do Setor Público Administrativo não poderia ultrapassar 3% do PIB desse país e a dívida pública não deveria exceder 
os 60% do PIB); estabilidade cambial (as flutuações das moedas não poderiam ultrapassar a banda nominal do Sistema 
Monetário Europeu durante os dois anos anteriores à decisão de entrada na segunda fase da UEM, sem qualquer variação 
da paridade central efetuada pelo respetivo Banco Central); convergência das taxas de juro de longo prazo (a taxa de juro 
média de longo prazo não deveria ultrapassar em mais de dois pontos percentuais a verificada em três Estados Membros 
com melhores resultados em termos de inflação). 
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países do Centro e Leste da Europa na União Europeia, no seguimento da queda do muro de 

Berlim e da desintegração da União Soviética, e da entrada da China na Organização Mundial 

de Comércio com o fim das quotas impostas pela UE à importação de alguns bens 

manufaturados daquele país. 

 

III.1.5 Desde a Grande Recessão  

A recente crise do subprime, originada nos Estados Unidos no verão de 2007, rapidamente 

se espalhou pelas diversas economias mundiais. Esta é considerada a mais grave crise 

mundial desde a “Grande Depressão” dos anos 30. Vários autores, como Obstfeld (2013), 

Santillán-Salgado (2013), Honkapohja (2014), Gibson, Palivos e Tavlas (2014), Papanikos 

(2014), Moro (2014) ou Correira (2016) abordam diversas questões importantes relacionadas 

com a crise económica e da dívida soberana na Zona Euro. Uma das conclusões consensuais 

foi de que os países europeus foram afetados em diferentes graus, dependendo da sua 

estrutura económica e vulnerabilidade aos choques. Em particular, os países periféricos, 

como Grécia, Espanha, Irlanda, Portugal e Itália, tornaram-se os mais vulneráveis às 

alterações da crise. 

Os problemas que justificaram a necessidade de um pedido de ajuda externa em 2011 por 

parte do governo português não decorreram apenas da crise. Para além da insustentabilidade 

e agravamento da situação das contas públicas e da deterioração persistente e significativa 

da posição externa da economia, vários setores da economia necessitavam de reformas 

estruturais. A este respeito salienta-se que, com a recessão económica sentida mais 

intensamente em Portugal após 2009, os défices orçamentais e externos crónicos geraram 

uma deterioração da confiança e crescentes pressões dos mercados financeiros sobre a 

dívida portuguesa. O rating da dívida soberana portuguesa e de outras instituições nacionais 

foi diminuído, nomeadamente o dos bancos que estavam excessivamente dependentes do 

financiamento externo. O Estado e os bancos deixaram de conseguir financiar-se diretamente 

nos mercados e, consequentemente, Portugal pediu ajuda financeira externa à UE e ao FMI 

(Comissão Europeia, 2011; Leão e Palacio-Vera, 2012). 

Desde a adesão à Zona Euro, Portugal não cumpriu o valor de referência de 3% do PIB 

incluído no PEC para o défice orçamental (Figura 4), não aproveitando as fases de expansão 

para consolidar as suas contas públicas e originando, assim, uma deterioração significativa 

da sua posição orçamental e sua dívida pública (Figura 5). 

A recessão influenciou os grupos económicos e sociais de diferentes maneiras. Segundo 

Correia (2016), as mulheres, os jovens, os trabalhadores menos qualificados, os 
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trabalhadores migrantes e os idosos foram os mais afetados pela crise, devido às perdas de 

emprego e aos cortes nos benefícios, nos salários e nas pensões. 

A recuperação da economia portuguesa, iniciada em meados de 2013, tem apresentado um 

ritmo relativamente moderado (Figura 2). Em 2017, o Banco de Portugal fez as suas projeções 

para o período 2017-2019 que apontam para que este ritmo se mantenha. Após um 

crescimento de 1,4 por cento no ano de 2016, o crescimento do PIB português deverá ser de 

1,8 por cento em 2017, acelerando para 1,8 por cento em 2018 e diminuindo para 1,6 por 

cento em 2019, o que implica um nível do PIB no final do horizonte de projeção próximo, mas 

ainda abaixo, do observado antes da crise financeira internacional em 2008 (Banco de 

Portugal, 2017). 

Assim, devido à recente crise financeira e à consequente intervenção da Troika (FMI, BCE e 

CE) em Portugal, o crescimento económico foi constantemente negativo no período 2009-

2015 (Quadro 1). Apesar de o PIB estar relacionado com a balança comercial, uma vez que 

a mesma é tida em conta no seu cálculo, é possível seguirem tendências distintas. Foi este o 

fenómeno verificado em Portugal nos últimos anos. O saldo da balança comercial tem 

melhorado consideravelmente, tendo mesmo registado valores positivos pela primeira vez, 

nos anos de 2013, 2014 e 2015. Não obstante, a média da balança comercial entre 2009 e 

2015 é negativa, conforme se pode observar no Quadro 1.  
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IV. Estudo empírico 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre a despesa e receita 

públicas para Portugal no período 1974-2015. 

 

IV.1 Dados e Metodologia 

Em termos metodológicos, começa-se por verificar a presença de uma raiz unitária nas 

variáveis, através dos testes Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) e 

Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). De seguida é analisada a relação de 

cointegração nas despesas e receitas públicas em Portugal, utilizando-se o teste de 

cointegração de Johansen (1988). Após este passo estar concluído, procede-se ao teste de 

causalidade de Granger (1969) que permite determinar se existe uma causalidade 

unidirecional das despesas para as receitas públicas, ou vice-versa, se existe uma 

causalidade bidirecional ou se não existe qualquer causalidade entre as variáveis. 

Para análise e tratamento dos dados das séries temporais é utilizado o software Econometric 

Views (EViews). 

 

IV.1.1 Dados 

A análise empírica é realizada utilizando dados das receitas e das despesas públicas 

portuguesas anuais e reais, a preços constantes do ano de 2011, em milhões de euros, para 

o período 1974- 2015, obtidos através do Banco de Portugal e da PORDATA (Apêndice 2). 

O Quadro 2 contém informação estatística sumária sobre as variáveis, Despesas e Receitas, 

no período amostral analisado. 

Quadro 2: Estatísticas sumárias das séries temporais, em milhões de euros (1974-2015) 

Fonte: elaboração própria 

 
A média, o máximo e o mínimo são medidas de tendência central, ao passo que o desvio 

padrão é uma medida de dispersão. 

Variáveis Número de 

observações  

Média Máximo Mínimo Desvio Padrão 

Despesas 41 55953,21 92985,76 14608,89 24132,13 

Receitas 41 48927,03 75451,96 13974,08 21814,13 
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A média é o quociente entre a soma de todos os valores observados e o número total de 

observações. No caso português, para o período 1974-2015, a média das Despesas (55953 

milhões €) foi superior à registada para as Receitas (48927 milhões €). 

O máximo e mínimo são, respetivamente, o maior e menor valor da série na amostra. O valor 

máximo de Despesas foi registado no ano de 2010 (92985 milhões €), ao passo que o máximo 

de Receitas foi registado em 2008 (75451 milhões €). Quanto ao valor mínimo, as Despesas 

(14608 milhões €) assim como as Receitas (13974 milhões €) representam um valor mínimo 

no primeiro ano da série, 1974. 

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância (a medida que se obtém somando os 

quadrados dos desvios das observações da amostra), sendo uma medida que só pode 

assumir valores não negativos e quanto maior for, maior será a dispersão dos dados. Os 

valores são de 24132 milhões € para as Despesas e de 21814 milhões € para as Receitas. 

No sentido de linearizar a tendência e estacionarizar a variância, procede-se à logaritmização 

das séries. A Figura 6 apresenta a evolução ao longo do período analisado. 
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Figura 6: Evolução das despesas e receitas logaritmizadas e suas primeiras diferenças 
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A figura acima (Figura 6) mostra-nos que existe uma tendência crescente nas duas séries ao 

longo do tempo (parte superior), ao passo que as suas primeiras diferenças não evidenciam 

tal padrão de comportamento (parte inferior). Nesta figura é também possível verificar que a 

transformação logarítmica das séries se revela adequada porque lineariza a sua tendência 

exponencial original. 

 

IV.1.2 Metodologia 

No sentido de investigar as 4 hipóteses e à semelhança de outros estudos empíricos 

(Apêndice 1) utilizam-se vários testes para analisar a estacionariedade, a cointegração e a 

causalidade que são apresentados de seguida. 

Como a validade do teste de causalidade de Granger depende de as variáveis testadas serem 

cointegradas, para efetuar o teste de cointegração foi necessário confirmar que as séries são 

integradas de mesma ordem e com ordem diferente de zero, pelo que a primeira etapa 

correspondeu ao estudo da estacionariedade das séries. 

Na segunda etapa é testada a cointegração nas séries. Os testes de cointegração exigem que 

ambas as variáveis consideradas sejam da mesma ordem de integração. A ordem de 

integração de uma série é o número de vezes que uma série precisa ser diferenciada para 

alcançar a estacionariedade. Duas séries integradas de ordem um são cointegradas se ambas 

tiverem uma tendência comum, isto é, se existe uma combinação linear delas que é 

estacionária. Para a escolha do número de desfasamentos a serem utilizados nos testes de 

cointegração e causalidade, são utilizados os critérios AIC (Akaike’s Information Criterion), 

SBIC (Schwarz’s Bayesian Information Criterion) e HQ (Hannan-Quinn).  

Para testar a direção de causalidade entre as duas variáveis efetua-se o teste de causalidade 

de Granger. Como destacado, o teste de causalidade de Granger apenas deve ser aplicado 

em séries estacionárias. A existência de cointegração implica que deve existir causalidade de 

Granger em pelo menos numa direção, embora não indique a direção da causalidade entre 

as variáveis na estimativa e é essa informação que este teste nos dará. De modo a dar 

robustez aos resultados, são efetuados os testes de causalidade de Granger “Par a Par” 

(pairwise Granger causality test) e, recorrendo a um modelo VAR, o teste de causalidade de 

Granger “em bloco” (block exogeneity wald tests). 

O modelo VAR é um modelo multivariado de séries cronológicas que permite um tratamento 

similar para as variáveis que fazem parte do modelo, ou seja, deixa de ser feita a análise de 

qualquer relação de dependência ou independência entre as variáveis. Este modelo permite, 

ainda, analisar os choques de umas variáveis sobre as outras. Em consequência, é importante 
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estudar a inovação de cada uma das variáveis sobre as outras. A metodologia VAR começa 

na análise de se as séries são, ou não, estacionárias em nível. Sendo assim, a determinação 

da estacionariedade das variáveis em nível e eventual integração de primeira ordem 

fundamental. 

 

IV.1.2.1. Testes de estacionariedade 

- Teste de Dickey e Fuller (DF) 

Dickey e Fuller (1979) especificam os primeiros testes para testar a hipótese nula de 

determinada série conter uma raiz unitária, modelos de diferença estacionária (DS), contra a 

hipótese alternativa de a série apresentar uma tendência estacionária (TS), requerendo 

apenas o pressuposto de que se podia representar satisfatoriamente a série através de um 

modelo autorregressivo [AR(1)]. Contudo, como tal especificação não representa 

satisfatoriamente a autocorrelação da generalidade dos processos, os autores alargam os 

testes a modelos autoregressivos de ordem superior. Assim, o teste de ADF, desenvolvido 

em 1981, distingue-se do teste original de DF de 1979, pois introduz na equação dos resíduos 

desfasamentos da variável dependente. Se por um lado esta particularidade permite contornar 

o problema da autocorrelação, por outro lado leva à perda de graus de liberdade reduzindo a 

robustez dos resultados. 

O teste de raiz unitária ADF permite testar se nas séries temporais estamos na presença ou 

não de raízes unitárias, ou seja, se as variáveis são estacionárias ou não estacionárias 

(Dickey e Fuller, 1979, 1981). O teste ADF é traduzido através da seguinte regressão, dada a 

variável 𝑋𝑡 : 

Δ𝑋𝑡 = 𝜔 + t + (p − 1)𝑋𝑡−1 + Σ𝑖=1
𝑝

𝜆𝑖Δ𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡, 

Na qual, 𝜔 + t caracteriza a tendência determinística; 𝑝 traduz o coeficiente de auto 

regressão da variável 𝑋𝑡; 𝜆𝑖 representa o agregado dos coeficientes das diferenças 

desfasadas de Δ𝑋𝑡; 𝜀𝑡 considera a perturbação aleatória atendendo a que 𝜀𝑡~𝑖. 𝑖. 𝑑(0, 𝜎2). 

Neste seguimento, o teste ADF é utilizado para capturar a estacionariedade/não 

estacionariedade do processo, consistindo o procedimento usual em testar a hipótese nula. 

Assim, no referido teste a hipótese nula designa que a série temporal tem raiz unitária, ou 

seja, ou não é estacionária, logo: 

𝐻0: 𝑝 = 0, indica-nos a existência de uma raiz unitária (a série é não estacionária); 

𝐻1: 𝑝 < 0, o processo é estacionário. 
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Consequentemente, do exposto resulta que ao rejeitarmos a hipótese nula estamos na 

presença de uma série temporal estacionária. 

- Teste de Phillips e Perron 

Mais tarde, Phillips e Perron (1988) propõem, em vez da inclusão de regressores extra, uma 

análise não paramétrica às estatísticas padrão para lidar com o problema de autocorrelação 

dos resíduos. Assim, o procedimento de Phillips-Perron age sobre as estatísticas após 

estimação de forma a ter em conta os efeitos que erros autocorrelacionados possam ter sobre 

os resultados. Donde, uma vantagem dos testes de PP sobre os de DF reside, desde logo, 

em não desperdiçar tantos graus de liberdade nas regressões por Ordinary Least Squares 

(OLS). Por outro lado, como, assimptoticamente, as estatísticas são corrigidas na quantidade 

necessária, aplicam-se as mesmas distribuições dos testes de DF. 

O teste PP é um procedimento não paramétrico relacionado com parâmetros incómodos, que 

estão presentes em diversas classes de séries temporais em que existe raiz unitária e que, 

aparentemente, tem vantagens significativas quando há componentes de médias móveis nas 

séries temporais e oferece uma alternativa promissora ao teste DF. Holden e Perman (1994) 

ressaltam que, quando os resíduos têm componentes de médias móveis positivas, o poder do 

teste ADF é baixo comparativamente ao do teste PP, sendo nesses casos preferível utilizar 

este último. Por outro lado, quando há componentes de médias móveis com sinal negativo, a 

evidência indica que a estatística apresenta distorções no caso de amostras de tamanho finito. 

O teste de Phillips e Perron propõe uma modificação aos testes de raízes unitárias do tipo 

Dickey-Fuller. O teste PP estima a equação: 

 Δ𝑥𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Sendo que a hipótese nula é 𝛽 = 0 e a hipótese alternativa β < 0. Aceitar a hipótese nula 

significa que a série em causa não é estacionária e uma raiz unitária está presente. De referir 

que, na estimação deste teste, não se considera a inclusão do termo aumentado Σ𝑗=1
𝑘 Δ𝑥𝑡−𝑗. 

Em ambos os testes ADF e PP são utilizados os valores críticos de MacKinnon (1996). Os 

dois processos levam em conta a heterocedasticidade dos dados das séries temporais. 

- Teste de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

O teste alternativo introduzido em 1992 por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin, na 

atualidade denominado como teste KPSS, tem como propósito conferir e afirmar os resultados 

expressos no teste ADF. Conforme refere Nusair (2003) e Syczewska (1997), o teste KPSS 

destaca-se e introduz uma inovação face ao teste ADF, na medida em que a hipótese nula 

assume e pressupõe a não presença de uma raiz unitária, logo: 
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𝐻0: 𝑝 < 0, a série é estacionária. 

𝐻1: 𝑝 = 0, indica-nos que existe raiz unitária (a série é não estacionária). 

A terminar, é de referir que uma estratégia aconselhável no estudo da estacionariedade de 

séries temporais consiste na utilização de testes que postulem como hipótese nula condições 

opostas. É o caso, por exemplo, dos testes ADF e KPSS. Esta estratégia, conhecida como 

análise de dados confirmatória, garante maior segurança na classificação da sucessão se os 

resultados obtidos pelos testes forem consistentes (Bentes, 2011). 

 

IV.1.2.2 Teste de cointegração de Johansen 

De modo a solucionar o problema da possível existência de vários vetores de cointegração, 

Johansen (1988) propõe um procedimento a partir do uso do método de máxima 

verossimilhança. O teste de Johansen pode ser visto como uma generalização do teste DF 

para o ambiente multivariado (Enders, 2004). 

Segundo a metodologia sugerida por Johansen (1988) e Johansen e Juselius (1990), o teste 

é descrito da seguinte forma: 

Δ𝑥𝑡 = Σ𝑖=1
𝑝−1

𝑇𝑖Δ𝑥𝑡−1 + 𝜋𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Onde 𝑥𝑡  e 𝜀𝑡 são (𝑛 𝑋 1) vetores e π é uma (𝑛 𝑋 𝑛) matriz de parâmetros. A metodologia de 

Johansen (1988) requer a estimação do sistema de equações anterior e estuda a 

característica da matriz. A característica da matriz cointegração π indica a ordem de 

cointegração r. Se r = 0, então não existe combinação linear estacionária {𝑥𝑖𝑡} do processo, 

isto é, as variáveis são não cointegradas.  

A significância estatística das raízes características pode ser obtida através de dois testes de 

razão de verossimilhança: a estatística do traço (Trace test),  𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒, e a estatística da raiz 

característica máxima (Maximum eigenvalue Test), 𝜆𝑚𝑎𝑥, respetivamente: 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑇Σ𝑖=𝑟+1
𝑁 ln(1 − 𝑖) 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = −𝑇 ln(1 − 𝑟+1) 

Onde 𝑖 é o autovalor estimado, e 𝑇 é o número de observações válidas. De notar que a 

estatística 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 é simplesmente o somatório da estatística 𝜆𝑚𝑎𝑥. A hipótese nula para o teste 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 é aquela em que o número de diferentes vetores de cointegração é menor ou igual a 𝑟. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 é a estatística que testa a hipótese nula de r contra 𝑟 + 1 vetores de cointegração. Para 

o teste de cointegração são utilizados os valores críticos de MacKinnon, Haug e Michelis 

(1999). 
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IV.1.2.3 Teste de causalidade de Granger 

O teste de causalidade de Granger é o teste de causalidade mais comum na literatura e deve-

se ao economista britânico e prémio Nobel da Economia Clive Granger. O teste baseia-se no 

princípio que o futuro não causa o presente nem o passado (o que não significa que o passado 

cause o presente ou o futuro). 

De acordo com este princípio de causalidade, podemos avaliar a existência de uma relação 

estatística de causa e efeito entre duas variáveis X e Y quando há uma relação de precedência 

temporal entre as duas variáveis. Uma variável X causa outra variável Y no sentido de Granger 

se a observação de X no presente ou no passado ajuda a prever os valores futuros de Y para 

algum horizonte de tempo (Granger, 1969). 

A ideia base do conceito de causalidade à Granger, inicialmente introduzido por Granger 

(1969) e posteriormente popularizado por Sims (1972), é a de que 𝑋𝑡 causa 𝑌𝑡 se a informação 

passada da variável 𝑋𝑡 permite melhorar as predições da variável 𝑌𝑡, isto é, se 𝑌𝑡 for melhor 

previsto com base nos valores passados de 𝑋𝑡  e 𝑌𝑡 juntos do que apenas com os valores 

passados de 𝑌𝑡. A caracterização do sentido de causalidade entre as variáveis 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡 pode 

ser desenvolvida considerando que o vector (𝑋𝑡 , 𝑌𝑡)′ é gerado por um processo VAR(p) 

bivariado estacionário da forma: 

[
𝑋𝑡

 𝑌𝑡
] =  [

𝑐1

𝑐2
] + [

φ11
(1)

φ12
(1)

φ21
(1)

φ22
(1)

] [
𝑋𝑡−1

𝑌𝑡−1
] + ⋯ + [

φ11
(𝑝)

φ12
(𝑝)

φ21
(𝑝)

φ22
(𝑝)

] [
𝑋𝑡−𝑝

𝑌𝑡−𝑝
] + [

𝜀1𝑡

𝜀2𝑡
], 

onde 𝜀𝑖𝑡 (é um processo ruído branco bivariado com valor esperado igual a zero e matriz 

covariâncias: 

Σ = [
𝑣𝑎𝑟(𝜀1𝑡) 𝑐𝑜𝑣(𝜀1𝑡𝜀2𝑡)

𝑐𝑜𝑣(𝜀2𝑡𝜀1𝑡) 𝑣𝑎𝑟(𝜀2𝑡)
]. 

No sentido da definição de causalidade à Granger, pode dizer-se que 𝑌𝑡 não causa 𝑋𝑡 se na 

primeira equação do sistema não se encontrarem valores desfasados da série 𝑌𝑡: 

φ12
(1)

= φ12
(2)

= ⋯ = φ12
𝑝

= 0. 

Da mesma forma, diz-se que 𝑋𝑡 não causa 𝑌𝑡 se na segunda equação do processo não 

aparecem valores desfasados da série 𝑋𝑡: 

φ21
(1)

= φ21
(2)

= ⋯ = φ21
𝑝

= 0. 

Nesta situação, podem construir-se testes sobre as hipóteses nulas de causalidade, quer de 

𝑋𝑡 para 𝑌𝑡, quer de 𝑌𝑡 para 𝑋𝑡, bem como, caso haja causalidade de 𝑋𝑡 para 𝑌𝑡, testar-se a 

hipótese de 𝑌𝑡 não causar 𝑋𝑡, hipótese essa que a ser rejeitada leva a concluir pela existência 

de uma relação de feedback entre as duas variáveis em questão. O teste a seguir 
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apresentado, por simplificação de exposição, é um teste direto sobre a hipótese nula de que 

𝑌𝑡 não causa 𝑋𝑡. Este consiste em estimar pelo método dos mínimos quadrados a primeira 

equação do sistema sem e com as restrições impostas, respetivamente, isto é, efetuar as 

regressões, 

𝑋𝑡 = 𝑐1 + φ11
(1)

𝑋𝑡−1 + φ11
(2)

𝑋𝑡−2 + ⋯ + φ11
(𝑝)

𝑋𝑡−𝑝 + φ12
(1)

𝑌𝑡−1 + φ12
(2)

𝑌𝑡−2 + ⋯ + φ12
(𝑝)

𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀1𝑡 

e 

𝑋𝑡 = 𝑐1 + φ11
(1)

𝑋𝑡−1 + φ11
(2)

𝑋𝑡−2 + ⋯ + φ11
(2)

𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀2𝑡 

E testar a nulidade conjunta dos parâmetros associados aos valores desfasados da variável 

𝑌𝑡 da relação sem restrições, através de um teste-F, usando a estatística 

𝐹 =
(𝑆𝑄𝑅𝑟 − 𝑆𝑄𝑅𝑠)/𝑝

𝑆𝑄𝑅𝑠/(𝑇 − 2𝑝 − 1)
, 

onde 𝑆𝑄𝑅𝑟 é a soma de quadrados dos resíduos obtidos da regressão com restrições e 𝑆𝑄𝑅𝑠 

é a soma de quadrados dos resíduos da equação estimada sem restrições; T é a dimensão 

da amostra; e p a amplitude do desfasamento. Se o valor da estatística-F é maior do que o 

valor crítico de uma distribuição F com p e T − 2p − 1 graus de liberdade, então a hipótese 

nula de que 𝑌𝑡 não causa 𝑋𝑡 é rejeitada, podendo concluir-se, caso F se afaste largamente do 

limite crítico daquela distribuição, que existe causalidade de 𝑌𝑡 para 𝑋𝑡. No sentido de 

causalidade à Granger, a estatística-F apenas é válida assintoticamente pois a relação 

envolve variáveis dependentes desfasadas. Por outro lado, para que as inferências sobre este 

teste sejam apropriadas é necessário assegurar-se que os erros na regressão de 𝑋𝑡 em 

𝑋𝑡−1, 𝑋𝑡−2, … , 𝑋𝑡−𝑝, 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … , 𝑌𝑡−𝑝 sejam não correlacionados, isto é, tenham um 

comportamento semelhante a um ruído branco. Nesse sentido, e tendo em conta que a 

potência do teste depende da ordem do modelo VAR, que geralmente é desconhecida, deve 

o analista escolher um p suficientemente grande para não omitir informação relevante dos 

valores desfasados de 𝑋𝑡, a qual ao ser omitida poderia inflacionar os coeficientes associados 

aos valores desfasados de 𝑌𝑡  e assim produzir um fenómeno de regressão espúria. 
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IV.2 Resultados 

Nesta secção são apresentados os resultados dos testes de estacionariedade, de 

cointegração e de causalidade. 

 

IV.2.1 Estacionariedade 

A análise gráfica das séries e das suas primeiras diferenças constitui uma primeira peça de 

evidência que pode revelar, ou não, um comportamento de estacionariedade e as 

componentes determinísticas a inserir nos testes formais de raízes unitárias. Através da 

visualização da Figura 6, é possível constatar que, aparentemente, as séries são não-

estacionárias. 

Os testes de raiz unitária ADF e de PP têm como hipótese nula a presença de uma raiz 

unitária, ou seja, de a série ser não-estacionária. O teste de KPSS tem como hipótese nula a 

não existência de raiz unitária, ou seja, a estacionariedade. A utilização conjunta destes três 

testes (ADF, PP e KPSS), permite-nos tirar conclusões mais robustas sobre a 

estacionariedade e a ordem de integração das séries. 

O EViews fornece opções de seleção automáticas para a escolha do número de 

desfasamentos. Para o teste ADF, utiliza-se a seleção automática de SBIC, com um máximo 

de 9 desfasamentos. Para os testes PP e KPSS, o critério de escolha dos desfasamentos 

utilizado é o método de estimação espectral de Barlett kernel, tendo a largura de banda sido 

dada pelo método Newey-West. 

Quadro 3: Testes de raiz unitária ADF e PP (1974-2015) 

Variáveis ADF Desfasamentos PP Desfasamentos 

Modelo com constante  

Despesas -4,78*** 0 -4,77*** 3 

Receitas -3,89*** 0 -4,44*** 3 

Modelo com constante e trend 

Despesas -1,76 0 -1,77 2 

Receitas -0,41 0 0,07 6 

*** significativa a 1% 

No modelo com constante, rejeita-se a hipótese nula, de não-estacionariedade, nos dois 

testes e nas duas variáveis, a um nível de significância de 1%. Na possibilidade com constante 

e trend, não podemos rejeitar a hipótese nula. 

Assim, pelos testes de ADF e PP, pela possibilidade do modelo com constante e trend, 

podemos concluir que as séries cronológicas em nível Despesas e Receitas têm uma raiz 
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unitária, ou seja, são não-estacionárias. Segundo a possibilidade com constante, os testes 

apontam que as séries são estacionárias. 

Quadro 4: Teste de raiz unitária KPSS (1974-2015) 

Variáveis KPSS Desfasamentos 

Modelo com constante 

Despesas 0,78 5 

Receitas 0,77 5 

Modelo com constante e trend 

Despesas 0,20*** 5 

Receitas 0,21*** 5 

*** significativa a 1%;  

Segundo o teste KPSS, na possibilidade com constante, não podemos rejeitar a hipótese nula 

de as séries serem estacionárias. Por sua vez, na possibilidade com constante e trend, 

podemos rejeitar a hipótese nula de estacionariedade, a um nível de significância de 1%. 

É de salientar que a representação gráfica dá sustentação a esta possibilidade, evidenciando 

a existência de um trend. 

De seguida, são realizados os mesmos teste de raiz unitária após primeiras diferenças para 

verificar se as séries são integradas de ordem 1 [I(1)], conforme se apresenta no Quadro 5. 

Quadro 5: Testes de raiz unitária após primeiras diferenças (1974-2015) 

Variáveis ADF Desfasamentos 

Modelo com constante 

Despesasd1 -3.95*** 0 

Receitasd1 -4.65*** 0 

Modelo com constante e trend 

Despesasd1 -5.20*** 1 

Receitasd1 -6.45*** 1 

*** significativa a 1%;  

Variáveis PP Desfasamentos 

Modelo com constante 

Despesasd1 -3,95*** 0 

Receitasd1 -4.72*** 3 

Modelo com constante e trend 

Despesasd1 -5.08*** 5 

Receitasd1 -7.56*** 7 

*** significativa a 1%;  

Variáveis KPSS Desfasamentos 

Modelo com constante 

Despesasd1  0.72 3 

Receitasd1 0.71 4 

Modelo com constante e trend 

Despesasd1  0.07 3 

Receitasd1  0.13 8 
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É possível verificar que após diferenciação, para os testes ADF e PP, podemos rejeitar a 

hipótese nula de não-estacionariedade a um nível de significância de 1%, ou seja, os testes 

indicam que as séries são estacionárias. Verifica-se o mesmo resultado no teste KPSS, uma 

vez que não podemos rejeitar a hipótese nula de estacionariedade em nenhuma das variáveis. 

Assim, considerando os resultados dos testes de raiz unitária (Apêndice 3), conclui-se que as 

variáveis Receitas e Despesas, após primeira diferenciação, são estacionárias e integradas 

da mesma ordem [I(1)]. 

 

IV.2.2 Cointegração 

A cointegração é uma propriedade estatística que assegura a existência de uma relação de 

equilíbrio no longo prazo, não espúria, entre as variáveis económicas. Quando duas ou mais 

séries temporais apresentam uma tendência estocástica comum, as séries são cointegradas. 

Para a escolha dos desfasamentos usam-se os critérios AIC, SBIC e HQ. 

Uma vez concluído que as séries são I (1), o próximo passo é definir o número de 

desfasamentos do VAR a fim de proceder com a metodologia de cointegração. A Tabela 

mostra que os Critérios de Informação sugerem um VAR não restringido com 3 

desfasamentos. Uma vez decidido o número de desfasamento do modelo, segue-se com a 

estimação do teste de cointegração.  
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Quadro 6: Determinação da ordem de desfasamentos (1974-2015) 

Lags AIC SBIC HQ 

0 -3.102108 -3.008695 -3.072225 

1 -7.745625 -7.465386* -7.655974 

2 -7.749623 -7.282557 -7.600205 

3 -7.960269* -7.306377 -7.751083* 

4 -7.788084 -6.947366 -7.519131 

5 -7.796161 -6.768616 -7.467440 

6 -7.617992 -6.403621 -7.229504 

7 -7.409635 -6.008437 -6.961380 

8 -7.505420 -5.917397 -6.997398 

9 -7.368479 -5.593629 -6.800689 

10 -7.214171 -5.252495 -6.586614 

11 -7.248567 -5.100064 -6.561243 

12 -7.409277 -5.073948 -6.662185 

AIC: Critério de informação Akaike 
SC: Critério de informação Schwarz  
HQ: Critério de informação Hannan-Quinn 
* indica a ordem selecionada por cada critério 

 
O Quadro 6 mostra que os Critérios de Informação AIC e HQ sugerem um VAR não restringido 

com 3 desfasamentos, ao passo que o critério SBIC sugere 1 desfasamento. 

O Quadro 7 contém os resultados do teste de cointegração de Johansen para o período 1974-

2015. Se os valores calculados forem maiores que os valores tabelados (valores críticos), 

rejeita-se a hipótese nula de não cointegração. 

Quadro 7: Teste de cointegração de Johansen (1974-2015) 

Valores 
próprios 

trace H0 Valores 
críticos 

5% 

Valor-P max Valores 
críticos 

5% 

Valor-P Desfasamentos 

0.509507  34.51 τ = 0 15.49 0.000 28.49 14.26 0.000 1 

0.139560 6.01 τ = 1 3.84 0.014 6.01 3.84 0.014 1 

0.451667 28.27 τ = 0 15.49 0.000 22.83 14.26 0.002 3 

0.133292 5.44 τ = 1 3.84 0.020 5.44 3.84 0.020 3 

Nota: H0 não é rejeitada quando valor calculado < valor tabelado 

Assim, o resultado do teste de Johansen para cointegração das variáveis Despesas e 

Receitas, demonstra que pela estatística do traço e a estatística da raiz característica máxima, 

em τ = 0 e τ = 1, podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, existe evidência de cointegração 

para um nível de significância de 5%. 
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IV.2.3 Causalidade 

O principal objetivo do teste de causalidade de Granger é analisar se valores passados de 

uma variável y são relevantes para explicar os valores de outra variável x no presente, e vice-

versa. É importante frisar que o sentido de causalidade aqui não é o mesmo utilizado 

quotidianamente, isto é, não significa, necessariamente, que a variação em y é resultante da 

variação em x, mas tão somente que os valores passados da primeira servem para prever o 

comportamento futuro da segunda. A hipótese nula da equação em que y é endógeno e x é a 

variável explicativa, equivale a “x não Granger causa y”, e o inverso corresponde à hipótese 

nula a ser testada na segunda equação. 

O Quadro 8 apresenta os resultados do teste de causalidade de Granger “Par a Par”. 

Quadro 8: Teste de causalidade de Granger “Par a Par” (1974-2015) 

Hipótese Nula Estatística F Valor-P Desfasamentos 

Receitas não causam Despesas 9,25100*** 0,0043 1 

Despesas não causam Receitas 1,38623 0,2464 1 

Receitas não causam Despesas 4,51051*** 0,0095 3 

Despesas não causam Receitas 1,56624 0,2167 3 

*** significativa a 1%; 

De acordo com o teste de causalidade, podemos rejeitar a hipótese de que as Receitas não 

causam, no sentido de Granger, as Despesas, ou seja, não rejeitamos a hipótese alternativa, 

de que as Receitas são variáveis que devem ser utilizadas para explicar o comportamento 

futuro das Despesas. 

Para efeitos de aferir robustez dos resultados, efetua-se, também, o teste de causalidade de 

Granger em bloco, através de um modelo VAR não restringido (Quadro 9). 

Quadro 9: Teste de Causalidade de Granger em Bloco (1974-2015) 

Excluída 𝑅2 Desfasamentos Valor-P 

Variável Dependente: Despesas 

Receitas 9.251004 1 0.0024 

13.53153 3 0.0036 

Variável Dependente: Receitas 

Despesas 1.386232 1 0.2390 

4.698732 3 0.1952 

Os resultados do teste de causalidade de Granger em bloco mostram que, a um nível de 

significância de 5%, não rejeitamos a hipótese nula de que não existe causalidade no sentido 
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das Despesas para as Receitas. Por sua vez, no sentido inverso, ou seja, das Receitas para 

as Despesas, podemos rejeitar a hipótese nula de que não há causalidade de Granger e, 

assim, tal como no teste de causalidade de Granger “Par a Par”, verifica-se uma relação de 

causalidade que parte das Receitas para as Despesa. 

Podemos, assim, constatar que existe causalidade de Granger unidirecional da variável 

Receitas para a variável Despesas, o que leva a sustentar que, em Portugal, no período 1974 

2015, se verifica a hipótese receita-despesa. 

 

IV.2.3.1 Análise de causalidade por subperíodos 

Apesar de o número de observações ser reduzido, repartimos o período 1974-2015 em dois 

subperíodos, antes da UEM ser implementada (1974-1998) e no período de existência da 

UEM (1999-2015). É seguido o mesmo procedimento, isto é, são realizados os testes de raiz 

unitária de ADF, PP e KPSS (Apêndice 4 e 7) de seguida é efetuado o teste de cointegração 

de Johansen (Apêndice 5, 6, 8 e 9) e por fim são aplicados os testes de causalidade de 

Granger “Par a Par” e em Bloco (Quadros 10 e 11).  

Quadro 10: Teste de causalidade de Granger “Par a Par” (1974-1998 e 1999-2015) 

Hipótese Nula Estatística F Valor-P Desfasamentos 

1974-1998 

Receitas não causam Despesas 1.79492 0.2100 5 

Despesas não causam Receitas 1.79492** 0.0473 5 

1999-2015 

Receitas não causam Despesas 6.22237** 0.0219 3 

Despesas não causam Receitas 0.44838 0.7263 3 

** significativa a 5%; * significativa a 10%; 

Quadro 11: Teste de Causalidade de Granger em Bloco (1974-1998 e 1999-2015) 

Excluída 𝑅2 Desfasamentos Valor-P 

Variável Dependente: Despesas 

Receitas 1974-1998 8.974603 5 0.1101 

1999-2015 18.66711 3 0.0003 

 Variável Dependente: Receitas 

Despesas 1974-1998 17.78763 5 0.0032 

1999-2015 1.345131 3 0.7184 
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Os resultados mostram que de 1974 até 1998, antes da UEM, a direção de causalidade, no 

sentido de Granger, em Portugal ia das Despesas para as Receitas. Apenas a partir de 1999 

até 2015, verifica-se a hipótese receita-despesa. 

 

IV.2.4 Função resposta-impulso 

As funções resposta-impulso são ferramentas frequentemente utilizadas com o intuito de 

ajudar o investigador na deteção do efeito dos choques causados pelas inovações (inerentes 

ao sistema), nos valores atuais e futuros das variáveis endógenas. Mais concretamente, um 

choque que se tenha verificado em qualquer uma das variáveis do sistema implica alterações 

nos valores da própria variável, bem como nos valores de todas as outras variáveis 

endógenas.  

No sentido de aferir como a variável Despesas reage a choques sobre a variável Receitas, 

estima-se a respetiva resposta-impulso (Figura 7). 
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Figura 7: Respostas-impulso das Despesas a choques das Receitas. 

Da observação da Figura 7 conclui-se que a resposta da variável Despesas a um choque 

transmitido pela variável Receitas tem uma tendência positiva. 

Em síntese, os resultados econométricos mostram que, em Portugal, para o período 1974-

2015, há existência de uma relação de causalidade unidirecional positiva no sentido de 

Granger das receitas para as despesas, ou seja, existe suporte para a hipótese receita-

despesa. Neste caso, autores como Friedman (1978) defendem as leis que limitam as 

despesas públicas, alegando que não se pode reduzir o défice aumentando os impostos. O 

aumento dos impostos só resulta em mais despesas, deixando o défice num nível mais alto. 

Segundo Friedman, a primeira regra política é que o governo gasta aquilo que recebe, por 

mais que tente evitar. Os decisores políticos com limites mais rígidos de orçamento privilegiam 

o bem-estar geral da população. Assim, o autor sugere que a redução dos impostos é a 
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medida mais eficaz para melhorar os défices orçamentais, uma vez que os impostos têm um 

impacto causal positivo nas despesas. 

A análise para os subperíodos, antes da UEM (1974-1998) e no período de existência da UEM 

(1999-2015), sugere que para o primeiro período se verifica suporte para a hipótese despesa-

receita. Ou seja, as despesas públicas são determinadas e, de seguida, faz-se os 

ajustamentos nas receitas. De acordo com esta hipótese, a solução para a redução do défice 

orçamental é a diminuição das despesas públicas. No segundo período volta a apurar-se 

evidência para a hipótese receita-despesa. 

A comparação dos resultados do nosso estudo, com os de outros estudos empíricos já 

realizados para Portugal, revela existir uma divergência com os mesmos. Em 1997, Silvestre, 

utilizando os testes de raiz unitária DF e ADF, de cointegração de Engle e Granger e de 

Johansen e de causalidade de Granger, obtém resultados que apontavam para a hipótese 

despesa-receita para o período 1958-1991. Esta relação implica que um aumento temporário 

nos gastos do governo leva a uma elevação permanente na carga tributária. Em 2000, Kollias 

e Makrydakis estudam, entre os países mais pobres da UE, o caso de Portugal para o período 

1970-1994. Os dados utilizados são as despesas e as receitas anuais logaritmicamente 

transformadas e, através dos testes de raiz unitária ADF, PP, KPSS e ZA, o teste de 

cointegração de Engle e Granger e um Modelo Vetorial de Correção de Erros Vetoriais para 

testar a causalidade de Granger, concluem que não existe qualquer relação de causalidade 

entre as despesas e as receitas em Portugal, para o período estudado, ou seja, os resultados 

suportam a hipótese de separação orçamental, onde as decisões de despesa e receita 

públicas são independentes. Afonso e Christophe, em 2009 estudam os países pertencentes 

à UE15 e UE25, divididos em dois painéis de inicialização de causalidade (o que dispensa a 

necessidade de pré-teste para raízes unitárias) entre as receitas e as despesas públicas com 

dados em % do PIB, para os períodos 1960-2006, 1960-1985 e 1986-2006. Para Portugal, no 

período 1960-2006, os resultados apontam para a hipótese receita-despesa, apesar de na 

primeira metade se ter verificado a hipótese despesa-receita, tendo mudado a direção nos 20 

anos subsequentes. 
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V. Conclusão 

 

A relação entre a despesa e a receita pública é um assunto bastante discutido na 

macroeconomia e nas finanças públicas. Muitos autores realçam a importância de investigar 

se é a despesa que determina a receita pública ou se é a receita que determina a despesa 

pública. Esta discussão é amplamente conhecida por debate de receita-despesa. Existem 

quatro diferentes hipóteses: hipótese receita-despesa, hipótese despesa-receita, hipótese de 

sincronização orçamental e hipótese de separação orçamental. 

Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre a receita e a despesa 

públicas portuguesas. A análise enfatiza o período compreendido entre o ano de 1974 e o ano 

de 2015, ou seja, o período pós-Revolução de 25 de abril de 1974. São utilizados dados das 

receitas e das despesas públicas portuguesas anuais e reais e, através dos testes de raiz 

unitária DF, PP e KPSS, do teste de cointegração de Johansen e dos testes de causalidade 

de Granger, obteve-se evidência empírica de suporte à hipótese receita-despesa. Esta 

hipótese pressupõe que as mudanças nas receitas levam a mudanças nas despesas. A 

relação causal positiva das receitas para as despesas públicas verificada, mostra que o 

aumento (diminuição) das receitas levará a uma elevação (redução) nas despesas. 

Foi também feita a análise para dois subperíodos (antes da UEM e no período de existência 

da UEM), onde se constata que a direção de causalidade foi alterada entre os períodos. No 

primeiro período verifica-se a hipótese despesa-receita, que diz que o governo, de alguma 

forma, determina quanto vai gastar e, de seguida, faz os ajustes na política orçamental e nas 

fontes de receitas, de modo a financiar as despesas. No segundo período, encontra-se 

evidência empírica que dá suporte à hipótese receita-despesa, que corrobora as conclusões 

anteriormente retiradas. 

Alguns estudos já realizados, que testam a relação entre as receitas e as despesas, em 

Portugal, obtêm resultados dispersos para diferentes períodos. No entanto, em nenhum dos 

trabalhos analisados, para o caso português, se verificou a hipótese de receita-despesa. 

Conclui-se, então, que a partir desta hipótese, cortes nos impostos são a medida mais eficaz. 

A redução da carga tributária leva, no imediato, a diminuições nas receitas públicas, o que faz 

aumentar o défice, estimulando o corte nas despesas públicas. Os cortes nos impostos têm 

outros dois efeitos: mais capital disponível para o investimento privado e uma contribuição 

para uma redução futura do tamanho do governo. Assim sendo, apesar da diminuição nos 

impostos, no futuro, tenderá a existir um acréscimo nas receitas totais e, consequentemente, 

uma melhoria do défice orçamental. 
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Apêndice 1: Quadro resumo de estudos sobre o debate de receita-despesa 
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Southern Economic Journal, 

60, 311-320. 
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nominais e trimestrais 

para o período 1955-1989 
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- Teste de raiz unitária de 

ADF; 

- Testes de cointegração de 

Engle e Granger e 

Johansen; 

- VECM para testar a 

causalidade de Granger. 

Hipótese de separação 

orçamental. 

Payne, J. E. (1997). "The tax-

spend debate: the case of 

Canada", Applied Economics 

Letters, 4, 381-386. 
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1994, dados anuais e 
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ADF; 
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causalidade de Granger. 

Hipótese receita-

despesa. 

Silvestre, A. (1997). "The 

causal relationship between 

taxes and expenditures in 

Portugal: cointegration and 

error-correction models". 

Estudos de Economia, XVIII 

(1), 29-46. 
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anuais e nominais do 
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DF, ADF e PP; 
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Engle e Granger e 

Johansen; 
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causalidade de Granger. 
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receita. 

Kollias, C. & Makrydakis S. 

(2000). Tax and spend or 

spend and tax? Empirical 

evidence from Greece, 

Spain, Portugal, and Ireland. 

Applied Economics, 32(5), 

533-546. 
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ADF, PP, KPSS e ZA; 
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causalidade de Granger. 

- Hipótese de 

sincronização 

orçamental no caso da 

Grécia e da Irlanda. 

- Hipótese receita-

despesa em Espanha; 

- Hipótese de 

separação orçamental 

em Portugal. 

Eita, J. & Mbazima, D. (2008). 

“The Causal Relationship 

Between Government 

Revenue and Expenditure in 

Namibia”, Munich Personal 

RePEc Archive Paper. 

Despesas e receitas 

públicas na Namíbia para 

o período 1977-2007. 

- Testes de raiz unitária de 

ADF e PP; 

- Teste de cointegração de 

Johansen; 

- Teste de causalidade de 

Granger. 

Hipótese receita-

despesa. 
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causalidade de Granger. 
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receita no longo prazo. 

Afonso, A. & Christophe, R. 

(2009). “Spend-and-Tax: A 

Panel Data Investigation for 

the EU.” Economics Bulletin, 

29, 2545-2551. 

Despesas e receitas 

públicas da UE-15 e UE-

25, em % do PIB, para o 

período 1960-2006. 

- Painel de inicialização de 

causalidade. 
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receita em países como 

Itália, França, Espanha, 

Grécia e Portugal; 
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Ho Y. & Huang C. (2009). 
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Fiscal Synchronization: A 

Panel Analysis of the 

Chinese Provincial Real 
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and Management, 5(2), 257-

272. 
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anuais e reais para 31 

províncias Chinesas 
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modelo painel de Levin, Lin 

e Chu (2002), de Im, 

Pesaran e Shin (2003) e de 

Hadri (2000); 

- Testes de cointegração de 

Pedroni (1997, 1999); 

-  VECM para testar a 

causalidade de Granger. 
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separação orçamental 

no curto prazo; 
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sincronização 
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prazo. 
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Lopes, D. & Rebelo, A. 
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Receitas e despesas do 

estado e PIB reais no 

Brasil para o período do 
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ao 3º trimestre de 2008. 

 

- Testes de raiz unitária ADF 

e KPSS; 

- Critério de seleção do 

melhor modelo; 

- Teste de cointegração de 

Johansen (1988); 

- VECM para testar a 

causalidade de Granger. 

Hipótese despesa-

receita. 

Saunoris, J. W. & Payne, J. E. 
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less? Asymmetries in the UK 

revenue- expenditure 

nexus", Journal of Policy 

Modeling, 32, 478-487. 

Receitas e despesas 

trimestrais e reais do 

Reino Unido para o 

período 1955-2009. 

- Testes de raiz unitária de 

ADF, PP e ZA; 

- Teste de cointegração 

Engle-Granger; 

- Modelo de MTAR. 

Hipótese despesa-

receita. 
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Richter, C. & Paparas, D. 

(2013). “Tax and Spend, 

Spend and Tax, Fiscal 

Synchronization or 

Institutional Separation? 

Examining the Case of 

Greece.”, Romanian Journal 

of Fiscal Policy, Issue 2(7), 4, 

1-17. 

Receitas e despesas 

públicas reais e PIB real 

para a Grécia no período 

1833-2009. 

- Teste de Chow; 

- Teste de causalidade de 

Granger; 

- Testes de raiz unitária de 

DF, de PP e de ZA; 

- Testes de cointegração de 

Johansen. 

Hipótese despesa-

receita. 

Rahman, S. & Wadud, M. 

(2014). “Tax and Spend, 

Spend and Tax, Fiscal 

Synchronization or Fiscal 

Neutrality: Evidence from 

Bangladesh.” The 

International Journal of 

Applied Economics and 

Finance, 8, 98-108. 

Receitas e despesas 

anuais em % do PIB em 

Bangladesh para o 

período 1973-2013. 

- Testes de raiz unitária ADF 

e PP; 

- Método de cointegração de 

Johansen; 

- VECM para testar a 

causalidade de Granger. 

Hipótese receita-

despesa. 

Athanasenas, A., Katrakilidis 

C. & Trachanas E. (2014). 

“Government spending and 

revenues in the Greek 

economy: evidence from 

nonlinear cointegration”, 

Empirica, 41(2), 365-376. 

Despesas e receitas da 

Grécia para em forma 

logarítmica o período 

1999Q1–2010Q3 

recolhidos através do 

banco de dados do FMI. 

Metodologia de cointegração 

não linear ARDL (NARDL) 

desenvolvidos por Shien e 

Greenwood-Nimmo (2011). 

Hipótese de 

sincronização 

orçamental. 

Mupimpila, C., Dinale, L. & 

Moffat, B. (2015). “The 

causality between 

government revenues and 

expenditures in Botswana”, 

International Journal of 

Economic Issues, 8(1): 1-14 

Receitas, despesas, PIB 

e comércio externo, 

dados trimestrais e reais 

de Botswana para o 

período 1995-2010. 

-  Testes de raiz unitária de 

ADF e de KPSS; 

-  Teste de cointegração de 

Johansen; 

- VECM para testar a 

causalidade de Granger. 

Hipótese receita-

despesa. 

Rezaei, A. (2015). “Tax-

Spend, Spend-Tax or Fiscal 

synchronization hypothesis: 

Evidence from Iran” 

International Journal of 

Innovation and Applied 

Studies, 844-857. 

Receitas e despesas 

públicas anuais e reais 

1978-2012. 

- Testes de raiz unitária raiz 

unitária ADF e ZA e Lee-

Strazicich; 

-  Teste do erro de predição 

final, critério de informação 

de Akaike (AIC) e critério de 

informação de Schwarz 

(SBIC); 

Hipótese receita-

despesa. 
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- Teste de causalidade de 

Toda - Yamamoto Granger e 

a técnica ARDL. 

Mohanty, A. & Mishra, B. 

(2017). “Cointegration 

between Government 

Expenditure and Revenue: 

Evidence from India”. 

Advances in Economics and 

Business, 5, 33 - 40. 

Receitas e despesas 

anuais, em forma 

logarítmica da Índia para 

o período 1980/1981 a 

2013/2014. 

- Teste de raiz unitária PP; 

-  Teste de cointegração, 

utilizando-se o método de 

Johansen-Juselius, baseado 

no procedimento de 

estimativa de máxima 

verossimilhança; 

- VECM para testar a 

causalidade de Granger. 

Hipótese receita-

despesa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apêndice 2: Dados reais das Despesas e Receitas da Administração Pública em Portugal (1974-2015) 

Anos Despesas (Milhões €) Receitas (Milhões €) 

1974 14608,863 13974,079 

1975 16361,636 14075,100 

1976 19682,597 16418,429 

1977 20731,188 18062,159 

1978 23327,531 18992,028 

1979 24715,232 20424,541 

1980 28543,521 21967,596 

1981 33682,483 23814,042 

1982 33352,504 26437,965 

1983 33624,668 28142,143 

1984 35442,384 27219,347 

1985 36038,533 27590,089 

1986 35383,745 30376,383 

1987 36943,856 31895,001 

1988 37484,862 34431,457 

1989 39887,372 37702,071 

1990 45501,638 39935,267 

1991 50340,354 43477,464 

1992 52999,639 49522,586 

1993 54810,469 47664,684 

1994 53868,630 46650,067 

1995 58183,624 51115,189 

1996 60960,286 54267,096 

1997 62624,478 57158,918 

1998 66011,864 59230,615 

1999 68344,525 63477,013 

2000 71085,474 65726,357 

2001 74963,437 66826,391 

2002 74864,034 69144,106 

2003 76885,587 69384,789 

2004 79559,384 68860,566 

2005 81235,636 70456,069 

2006 79960,622 72312,049 

2007 80585,471 75135,239 

2008 82286,948 75451,959 

2009 88444,151 71176,523 

2010 92985,759 72939,744 

2011 88112,200 75106,100 

2012 82044,810 72477,671 

2013 83479,170 75384,570 

2014 87306,285 75221,194 

2015 82779,192 75310,568 
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Apêndice 3: Testes de raiz unitária ADF, PP e KPSS (1974-2015) 

1974 - 2015 

Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -4,78 -3,60 -2,94 -2,61 

Receitas -3,90 -3,60 -2,94 -2,61 

Trend and Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -1,76 -4,20 -3,52 -3,19 

Receitas -0,41 -4,20 -3,52 -3,19 

Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -4,78 -3,60 -2,94 -2,61 

Receitas -4,44 -3,60 -2,94 -2,61 

Trend and Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -1,77 -4,20 -3,52 -3,19 

Receitas 0,073 -4,20 -3,52 -3,19 

Intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,78 0,74 0,46 0,35 

Receitas 0,77 0,74 0,46 0,35 

Trend and intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,20 0,22 0,15 0,12 

Receitas 0,21 0,22 0,15 0,12 

 

1974 - 2015 

Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

d(Despesas) -3.95 -3,61 -2.94 -2.61 

d(Receitas) -4.65 -3,61 -2,94 -2,61 

Trend and Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

d(Despesas) -5.20 -4.21 -3.53 -3.20 

d(Receitas) -6.45 -4.21 -3.53 -3.20 

Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

d(Despesas) -3,95 -3.61 -2.94 -2,61 

d(Receitas) -4.72 -3.61 -2.94 -2,61 

Trend and Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

d(Despesas) -5.08 -4.21 -5.53 -3.19 

d(Receitas) -7.56 -4.21 -5.53 -3.19 

Intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

d(Despesas)  0.72 0.74 0.46  0.35 

d(Receitas) 0.71 0.74 0.46  0.35 

Trend and intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

d(Despesas)  0.07 0.22 0.15 0.12 

d(Receitas)  0.13 0.22 0.15 0.12 
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Apêndice 4: Testes de raiz unitária ADF, PP e KPSS (1974-1998) 

 

 

 
 

1974 - 1998 

Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesasd1 -5,07 -3,79 -3,01 -2,65 

Receitasd1 -4,28 -3,83 -3,03 -2,66 

 

 

 

 

 

 

 

1974 - 1998 

Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -2,69 -3,74 -2,99 -2,64 

Receitas -1,26 -3,74 -2,99 -2,64 

Trend and Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -5,97 -4,53 -3,67 -3,28 

Receitas -3,50 -4,42 -3,62 -3,25 

1974 - 1998 

Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -2,69 -3,74 -2,99 -2,64 

Receitas -1,26 -3,74 -2,99 -2,64 

Trend and Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -2,68  -4,39 -3,61 -3,24 

Receitas -1,90 -4,39 -3,61 -3,24 

1974 - 1998 

Intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,72 0,74 0,46 0,35 

Receitas 0,73 0,74 0,46 0,35 

Trend and intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,13 0,22 0,15 0,12 

Receitas 0,13 0,22 0,15 0,12 
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Apêndice 5: Determinação da ordem de desfasamentos (1975-1998) 
 

 Lags AIC SBIC HQ 

0 -2.518737 -2.419322 -2.501912 

1 -6.406156 -6.107912 -6.355681 

2 -6.384852 -5.887779 -6.300727 

3 -6.780130 -6.084228 -6.662356 

4 -6.959055 -6.064323 -6.807630 

5  -7.235215*  -6.141654*  -7.050141* 

6 -7.137887 -5.845497 -6.919163 
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Apêndice 6: Teste de cointegração de Johansen (1974-1998) 

Valores 
próprios 

trace H0 Valores 
críticos 5% 

Valor-P max Valores 
críticos 5% 

Valor-P lags 

 0.697920 29.98 τ = 0 14.26 0.000 22.74 14.26  0.002 5 

0.316713   7.24 τ = 1 3.84 0.007  7.24 3.84  0.007 5 
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Apêndice 7: Testes de raiz unitária ADF, PP e KPSS (1999-2015) 

1999 – 2015 

Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -1,96 -4,00 -3,10 -2,69 

Receitas -2,24 -3,92 -3,07 -2,67 

Trend and Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,60 -4,80 -3,79 -3,34 

Receitas -2,74 -4,67 -3,73 -3,31 

 

1999 - 2015 

Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -3,11 -3,92 -3,07 -2,67 

Receitas -3,42 -3,92 -3,07 -2,67 

Trend and Intercept 

Variáveis PP Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -1,19 -4,67 -3,73 -3,31 

Receitas -2,73 -4,67 -3,73 -3,31 

 

1999 - 2015 

Intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,55 0,74 0,46 0,35 

Receitas 0,61  0,74 0,46 0,35 

Trend and intercept 

Variáveis KPSS Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas 0,16 0,22 0,15 0,12 

Receitas 0,17  0,22 0,15 0,12 

 
 

1999 - 2015 

Intercept 

Variáveis ADF Critical Value (1%) Critical Value (5%) Critical Value (10%) 

Despesas -4,76 -4,12 -3,15 -2,71 

Receitas -4,15 -4,20 -3,18 -2,73 
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Apêndice 8: Determinação da ordem de desfasamentos (1999-2015) 
 

 Lag AIC SBIC HQ 

0 -6.836330 -6.745036 -6.844781 

1 -7.775655 -7.501773 -7.801008 

2 -7.870148 -7.413678 -7.912402 

3  -8.954222*  -8.315165*  -9.013379* 
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Apêndice 9: Teste de cointegração de Johansen (1999-2015) 

 
Valores 
próprios 

trace H0 
 

Valores 
críticos 

5% 

Valor-P max Valores 
críticos 

5% 

Valor-P lags 

0.78  23.27 τ = 0 15.49  0.003 19.76 14.26  0.006 3 

 0.24  3.51 τ = 1  3.84 
 0.061 

 3.51 3.84 
 0.061 

3 

 

 

 

 


