
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dívida Pública e o Crescimento Económico - o caso português  

Giselda Liliana Moreira Alves de Azevedo 

 

 

 

 

Dissertação 

Mestrado em Economia e Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientado por 
Professor Doutor Abel Luís da Costa Fernandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



 

i 

 

Agradecimentos 
 

A realização de uma dissertação de mestrado é um caminho longo, cheio de desafios, 

dúvidas e até percalços. É um caminho solitário, mas que transparece a colaboração de várias 

pessoas, todas elas indispensáveis para encontrar o melhor rumo em cada momento desta 

trajetória. Trilhar este caminho, a realização desta dissertação de mestrado, só foi possível 

com importantes apoios e incentivos, sem os quais não se teria tornado realidade e, por isso, 

estarei externamente grata.   

Em primeiro lugar, agradeço ao meu orientador, o Professor Doutor Abel Costa, por 

toda a ajuda e disponibilidade, pelas sugestões, conselhos e pelo apoio em todas as situações 

que ocorreram ao longo destes últimos meses.  

Quero agradecer também à Professora Doutora Natércia Fortuna pelo seu tempo 

disponibilizado e dedicação. A sua ajuda foi muito importante na parte metodológica.   

Agradeço também aos meus pais pelo constante ânimo, apoio e paciência que 

demonstraram nesta etapa da minha vida.  

Por último, agradeço aos meus amigos pelo constante incentivo e por me 

acompanharem no decorrer dos últimos anos. Um agradecimento especial aos que me 

ajudaram na exposição de ideias e na breve revisão de textos. 

A todos, muito obrigada.  

  



 

ii 

 

Resumo 

 

Com a mais recente crise económica e financeira assistiu-se ao aumento da dívida 

pública dos países e a uma desaceleração do ritmo de crescimento dos mesmos, trazendo 

consigo repercussões tanto ao nível da competitividade, como na deterioração do bem-estar 

das populações. Portugal foi um dos países em que a dívida pública mais aumentou, passando 

a ser uma das mais altas da União Europeia. Este acontecimento deu origem a um pedido a 

ajuda financeira de modo a corrigir os desequilíbrios económicos.  

Como tal, esta dissertação pretende estudar a relação entre a dívida pública e o 

crescimento económico, tomando como caso de estudo Portugal. Neste estudo comprova-

se se a relação existente entre as variáveis está de acordo com a literatura para as economias 

desenvolvidas e se existe uma relação de causalidade entre as variáveis. Isto é, se é a alta dívida 

que afeta o crescimento ou, por outro lado, se é o baixo crescimento que faz com que a dívida 

aumente. Para tal, foi aplicado o teste de causalidade à Granger com base num modelo do 

vetor de correção do erro numa amostra trimestral entre 2000 a 2018. O contributo deste 

trabalho consiste em fornecer uma análise empírica mais recente, com incorporação de uma 

dummy que evidencia os efeitos da crise soberana. Os resultados do estudo mostram que 

existe uma relação negativa de longo prazo entre as variáveis e indicam a existência de 

causalidade unidirecional da dívida pública para o crescimento económico.  
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Abstract 
 
 

With the recent economic and financial crisis, an increase in countries’ public debt 

and a slowdown in their pace of  growth was been happening, which has repercussions on 

competitiveness levels and the deterioration of  people’s well-being. Portugal was one of  the 

countries where public debt increased the most, becoming one of  the highest in the 

European Union. This event led to a request for financial aid to correct economic 

imbalances. 

Thus, this dissertation intends to study the relationship between public debt and 

economic growth, taking as a case study Portugal. In this dissertation, it will be verified if  

the relationship between the variables is in accordance with the literature for developed 

economies and if  there is a causal relationship between the variables. That is, if  it is the high 

debt that affects growth or, on the other hand, if  it is low growth that causes debt to increase. 

For this purpose, a Granger causality test was applied based on the quarterly sample vector 

error vector model between 2000 and 2018. The attribute of  this work to the literature is to 

provide a more recent empirical analysis, incorporating a dummy that shows the effects of  

the sovereign crisis. The study results show that there is a long-term negative relationship 

between the variables and indicate the existence of  unidirectional causality of  public debt for 

economic growth. 
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1. Introdução 
 

A crise económica e financeira que teve início em 2007, devido ao rebentar da bolha 

especulativa do mercado imobiliário dos Estados Unidos da América (EUA), originou 

profundas recessões por todo o mundo. Os governos e bancos centrais reagiram com fortes 

medidas ao nível das políticas fiscais e monetárias e com resgastes realizados no sector 

bancário de forma a impedir o colapso do sistema financeiro. Embora estas medidas ajudem 

a suavizar o ciclo, as atenuações fiscais discricionárias e os resgastes bancários contribuíram 

em grande medida para um aumento acentuado do rácio da dívida pública em muitos países. 

Assim, em 2010, assiste-se na Europa a uma crise das dívidas soberanas, com vários países a 

apresentarem rácios da dívida pública acima dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB). Esta 

situação teve como resultado a diminuição dos ratings da dívida soberana em vários países, 

aumentando a dificuldade dos mesmos em se financiar. Devido a este facto, cinco países 

europeus foram intervencionados pela troika. Portugal foi um desses países, e em 2011 pediu 

ajuda financeira devido a vários fatores, entre os quais desequilíbrios orçamentais, falta de 

competitividade e elevados níveis de desemprego.  

Desta forma, a sustentabilidade e vulnerabilidade da dívida pública levanta grandes 

preocupações, tanto nos mercados financeiros, como nos decisores políticos. Este facto, faz 

com que a relação entre o crescimento económico e os níveis de dívida pública dos países 

tenha recebido muita atenção, começando a surgir uma nova série de debates e trabalhos a 

cerca desta temática.  

A literatura existente apresenta diferentes perspetivas quanto à natureza desta relação. 

Existem argumentos teóricos que suportam a ideia que é a dívida pública que afeta o 

crescimento económico. Os elevados níveis de endividamento público aumentam as despesas 

dos Estados devido ao aumento do prémio de risco soberano e consequente o pagamento 

dos juros futuros. Também gera um efeito de crowding out do investimento privado e cria a 

expectativa de aumento de impostos (Modigliani, 1961). Há perspetivas em que afirmam 

existir um limite a partir do qual a elevada dívida afeta o crescimento (Reinhart e Rogoff, 

2010; Kumar e Woo, 2010; Checherita-Westphal e Rother, 2011), enquanto outras negam a 

existência de tal limite (Herndon, et all, 2014; Prescatori, et all, 2014).  Existe também a visão 

de que é o baixo crescimento económico que leva ao aumento da dívida pública, devido aos 

estabilizadores automáticos e à queda das receitas de impostos (Easterly, 2001; Ajovín e 
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Navarro, 2015). Há estudos que também revelam que a relação entre estas duas variáveis 

depende das características de cada país.  

Deste modo, embora grande parte das teorias apresentem uma correlação negativa 

entre as variáveis, não existe um resultado unânime quanto ao sentido da causalidade entre 

as variáveis da dívida pública e do crescimento económico.   

O objetivo desta dissertação é estudar a relação existente entre o rácio da dívida 

pública sobre o PIB e a taxa de crescimento do PIB para Portugal. Pretende-se também 

perceber a direção da causalidade desta relação, ou seja, se são os elevados níveis de dívida 

pública que causam um menor crescimento ou se, pelo contrário, é o baixo crescimento que 

causa o aumento da dívida, ou ainda se não existe uma relação de causalidade entre as 

variáveis. Para responder a estes objetivos recorre-se a uma análise empírica com recurso a 

séries temporais. Será aplicado o teste de cointegração de Johansen, seguido da realização de 

um modelo do vetor de correção de erro (VECM) e a este último será aplicado o teste de 

causalidade à Granger de modo a perceber a direção desta relação.  

A escolha de Portugal e destes testes prende-se com o facto de não existirem muitos 

artigos sobre este tema contemplando o país. A maior parte dos estudos centram-se em 

dados em painel, não tendo em consideração as características individuais do país. Não existe 

assim, um estudo específico para o país.  

Este trabalho distingue-se dos demais por usar dados com frequência trimestral e a 

amostra ser de anos mais recentes, fornecendo uma análise empírica de 2000 a 2018, com 

incorporação da crise financeira e parte da sua recuperação. As variáveis usadas no estudo 

são a taxa de crescimento do PIB real e o rácio da dívida pública em percentagem do PIB.  

Tendo em vista os objetivos definidos, a presente dissertação estrutura-se da seguinte 

forma. No capítulo dois faz-se uma revisão da principal literatura sobre este tema, no sentido 

de abordar as mais diversas perspetivas sobre a relação da dívida pública e crescimento 

económico. No capítulo três realiza-se um enquadramento económico do país, ao apresentar 

a evolução dos principais indicadores económicos no período em análise e através da 

realização de algumas comparações internacionais. No capítulo quatro apresenta-se a 

metodologia a ser usada neste estudo e, no capítulo cinco, uma análise descritiva dos dados 

da amostra. No capítulo seis são explanados os resultados da análise econométrica e, por fim, 

no capítulo sete são sumariados os principais contributos deste estudo, bem como as 

limitações encontradas e eventuais linhas para investigações futuras.  
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2. Revisão bibliográfica  
 

A relação entre a dívida pública e o crescimento económico tornou-se um tema de 

grande importância nos últimos anos. Um pouco por todo o mundo, no seguimento da mais 

recente crise económica e financeira internacional, constata-se um aumento do rácio dívida 

pública por percentagem do PIB. Assim, verifica-se um aumento do número de estudos em 

torno desta temática, abordando-a através de diferentes perspetivas e aplicando as mais 

variadas metodologias de modo a melhor compreender esta complexa relação.  

Um dos artigos mais influente sobre este tema é o de Reinhart e Rogoff  (2010). Os 

autores estudam uma relação sistemática entre os elevados níveis de dívida pública, o 

crescimento e a inflação de 44 economias num período de aproximadamente 200 anos (1790-

2009). As suas conclusões baseiam-se na comparação da média e da mediana das taxas de 

crescimento do PIB, de quatro classes do nível do rácio de dívida pública por PIB definidas 

pelos autores. Esta análise foi feita separadamente para países desenvolvidos e mercados 

emergentes. A grande descoberta dos autores é que não existe uma relação óbvia entre a 

dívida pública e o crescimento económico até a dívida atingir o patamar dos 90% do PIB. 

Contudo, constatam que para níveis de dívida pública sobre o PIB que ultrapassam o limiar 

dos 90% estão associados valores baixos de média e de mediana da taxa de crescimento. 

Verifica-se desta forma uma correlação negativa entre a dívida pública e o crescimento 

económico a partir dos 90%. Este facto resulta da existência de um efeito não linear entre a 

dívida e o crescimento. Este efeito pode estar relacionado com a resposta não linear das taxas 

de juro de mercado quando os países atingem limites de tolerância da dívida. Nestes casos, 

as taxas de juro sobem bastante o que leva a fortes ajustes. Assim, o crescimento médio entre 

os países desenvolvidos com dívida superior ao limiar dos 90% é 4% menor do que o dos 

países com rácio de dívida por PIB mais baixo. Os países com dívida superior apresentam 

um crescimento de cerca de 1,7% contra 3,7% dos países com um rácio mais baixo. Portugal 

é um dos 20 países desenvolvidos usados no estudo e tem dados para o período 

compreendido entre 1851 e 2009. Verifica-se para os níveis de dívida abaixo dos 30% do PIB 

um crescimento médio de 4,8%, para o rácio de dívida entre os 60 e os 90% um crescimento 

médio de 2,5%, enquanto os níveis de dívida compreendidos entre 60 e 90% do PIB 

apresentam um crescimento médio de 1,4%. Para os níveis de dívida mais elevados, 

superiores a 90% do PIB, não são encontradas observações para Portugal até 2009. Assim, 

apesar da economia portuguesa apresentar taxas de crescimento positivas para os diversos 
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níveis de dívida, é possível constatar que essas taxas vão sendo cada vez menores à medida 

que o rácio da dívida em relação ao PIB aumenta. Porém, nada se pode aferir quanto à 

veracidade do efeito nefasto no crescimento, após ultrapassar o limar dos 90% do rácio da 

dívida sobre o PIB, apresentado por Reinhart e Rogoff  para Portugal por falta de 

observações nessa classe. Num outro artigo, Reinhar, et all (2012) consideram apenas os 

países cuja a dívida pública excede os 90% do PIB nominal numa base sustentada e reforçam 

as conclusões a que chegaram anteriormente. As conclusões finais desse estudo afirmam que 

as dívidas públicas pendentes elevadas desaceleram a taxa de crescimento económico anual. 

Dado o comprimento dos episódios de dívida, perder um ponto percentual por ano na taxa 

de crescimento pode levar a um declínio considerável no produto e a uma grande acumulação 

de perdas. Neste trabalho, Portugal não está incluído nos países em análise, por não satisfazer 

os critérios mínimos de 5 anos com o rácio de dívida por PIB acima dos 90% durante o 

período dos dados usados (1800 a 2011).  

Kumar e Woo (2010) abordam as questões de não linearidade e os efeitos de limiar 

da dívida pública e do crescimento. Neste estudo consideram a causalidade reversa e o viés 

de simultaneidade. Dada a possibilidade de não ser apenas a alta dívida a ter um efeito adverso 

sobre o crescimento, mas de o baixo crescimento também poder levar a dívidas elevadas, ou 

ainda pelo facto de a dívida e o crescimento poderem ser determinados em conjunto por 

uma terceira variável. Para tal, os autores exploram o impacto da alta dívida pública no 

crescimento subsequente do PIB per capita. A sua amostra recai num painel de economias 

avançadas e de mercados emergentes no período de 1970 a 2007. Neste trabalho usam uma 

grande variedade de metodologias de estimação da regressão de crescimento, acrescidas pela 

contabilidade de crescimento. Os resultados obtidos sugerem uma relação inversa entre a 

dívida inicial e o crescimento subsequente, após serem controlados certos determinantes de 

crescimento. Em média, um aumento de 10 pontos percentuais no rácio da dívida por PIB 

inicial está associado a uma desaceleração do crescimento do PIB per capita real de 0,2 pontos 

percentuais por ano. Há ainda alguma evidência de não linearidade, mas apenas para níveis 

de dívida elevados (acima dos 90% do PIB), tendo um efeito negativo significativo sobre o 

crescimento. A taxa de crescimento do PIB per capita subsequente, em períodos de cinco anos 

durante episódios de dívida inicial elevada (acima dos 90% do PIB) é, em média, menor do 

que a verificada durante episódios de dívida inicial mais baixa (abaixo dos 30% do PIB). Esse 

efeito reflete, em grande medida, uma desaceleração do crescimento da produtividade do 
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trabalho, devido à redução do investimento e ao crescimento lento do stock de capital por 

trabalhador.  

Checherita-Westphal e Rother (2011) estudam a existência de um limiar a partir do 

qual a dívida pública tem um efeito negativo para o crescimento. Os autores investigaram a 

relação entre o rácio da dívida pública por PIB per capita e a taxa de crescimento do PIB per 

capita. Neste artigo estudaram uma amostra de doze países da área euro, nos quais Portugal 

se encontra incluído, desde 1970 até 2011. O estudo foi feito usando um modelo empírico 

de crescimento, baseado na convergência condicional e aplicando a técnica de estimação de 

dados em painel com efeitos fixos corrigido pela heterocedasticidade e autocorrelação. Os 

autores concluem que o rácio da dívida pública sobre o PIB acima dos 90-100% tem um 

impacto negativo no crescimento económico de longo prazo. Este facto resulta da existência 

de uma relação não linear entre a dívida pública e o crescimento do PIB per capita. Contudo, 

o artigo alerta que estes limites são uma média dos dozes países, e que o efeito negativo da 

alta dívida no crescimento pode começar nos 70%, mantendo a significância estatística.  

Pode-se então constatar que os resultados obtidos por Kumar e Woo (2010) e 

Checherita-Westphal e Rother (2011) são próximos aos do trabalho realizado por Reinhart e 

Rogoff  (2010).  

Contudo, existem autores que questionam a existência de um limiar a partir do qual 

o nível da dívida pública por percentagem do PIB condiciona o crescimento económico. No 

artigo de Herndon, et all (2014), os autores replicam o trabalho feito por Reinhart e Rogoff  

(2010) para as 20 economias desenvolvidas e encontraram várias falhas, como erros de 

codificação, exclusão seletiva de dados disponíveis e ponderação não convencional das 

estatísticas resumidas, o que leva a uma representação imprecisa da relação entre a dívida 

pública e o crescimento. Os erros são substanciais na categoria dos 90%, a mais importante 

no estudo de Reinhart e Rogoff. Dado que, conduzem a reduções do valor de cálculo das 

taxas de crescimento médio do PIB do nível de dívida mais alto, transmitindo uma imagem 

falsa de que os altos índices de dívida pública acarretam fortes quedas no crescimento do 

PIB.  

Pescatori, et all (2014) realizam um estudo no qual não encontram nenhuma prova 

significativa da existência de um limite claro acima do qual as perspetivas de crescimento de 

médio prazo são severamente comprometidas pelo montante de dívida. O trabalho destes 

autores, consiste numa regressão de crescimento focada na relação de longo prazo do stock 

atual da dívida sobre o PIB e o crescimento do PIB por determinados períodos de tempo, 
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compreendidos entre um, cinco, dez e quinze anos, de modo a representarem o curto, médio 

e longo prazos. Não impõem uma relação linear entre a dívida e o crescimento e consideram 

uma ampla gama de limites da dívida e não apenas os 90%. Os autores encontram evidências 

de que a trajetória da dívida é muito importante para a compreensão das perspetivas futuras 

de crescimento e que o desempenho de crescimento dos países com dívidas altas é muito 

próximo entre si. Desta forma, os países com altos níveis de dívida, mas em declínio, tendem 

a crescer mais rapidamente do que aqueles em que a dívida está a aumentar. Concluem então 

que, embora a maior dívida esteja associada a um crescimento mais lento para horizontes 

temporais mais alargados (dez e quinze anos), não há um limite claro acima do qual o rácio 

da dívida por PIB deteriore acentuadamente o crescimento. A relação entre a dívida e o 

crescimento em níveis elevados de dívida torna-se bastante fraca no médio prazo e no curto 

prazo já não se verifica. 

É refutada desta forma a existência de um limite histórico em torno do rácio da dívida 

pública por PIB de 90% acima do qual o crescimento é substancialmente reduzido, e no qual 

existe uma relação de não-linearidade entre as variáveis. A relação entre as duas variáveis 

altera-se significativamente por período de tempo e por país.  

Não existem, deste modo, argumentos robustos capazes de provar significativamente 

a existência de um limiar comum para o nível de dívida acima do qual o crescimento entra 

em colapso, assim como a presença de um efeito causal de que são os altos níveis de dívida 

que levam a baixo crescimento. Panizza e Presbitero (2013) observam que a ligação entre a 

dívida e o crescimento depende de fatores cíclicos e estruturais, daí a dificuldade em 

estabelecer um coeficiente de dívida único que seja válido para todos os países. Esta ligação 

pode também ser impulsionada pelo facto de ser o baixo crescimento económico que leva a 

altos níveis de endividamento, ou ainda, ser devida a um terceiro fator que tem efeito sobre 

as duas variáveis. Assim, embora existam evidências de que a dívida pública esteja 

negativamente correlacionada com o crescimento, tal correlação não implica que a dívida 

reduza o crescimento. 

Existe, então, a necessidade de saber a causa e o efeito das variáveis dívida pública e 

crescimento económico. Dado que a correlação não implica necessariamente causalidade, a 

relação entre a dívida e o crescimento pode ser impulsionada pelo facto de o baixo 

crescimento económico conduzir a altos níveis de endividamento (Kumar e Woo, 2010; 

Checherita-Westphal e Rother, 2011; Reihart, et all ,2012; Panizza e Presbitero, 2014). 
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Esta última hipótese é demonstrada por Easterly (2001). Nesse estudo constata-se 

que o baixo crescimento económico reduz o valor presente das receitas fiscais e dos superavits 

primários, tornando assim o endividamento mais oneroso. Dado que os impostos aumentam 

com a produção, o crescimento mais lento vai reduzir o valor presente do fluxo de impostos 

futuros, tornando a dívida pública mais difícil de pagar. Assim sendo, se os défices não foram 

alterados para se ajustarem à desaceleração do crescimento, o rácio entre a dívida e o PIB 

aumentará. O autor argumenta desta forma que a desaceleração no crescimento teve um 

papel importante no desenvolvimento dos problemas de endividamento nos países 

industrializados. Como tal, a queda no crescimento pode explicar porque certos níveis de 

endividamento eram sustentáveis sob um regime de crescimento e tornaram-se insustentáveis 

sob um novo regime. Contudo, o autor não sugere que a desaceleração do crescimento seja 

uma explicação mono causal das crises de dívida, mas que desempenha um papel importante.   

Porém, existe ainda a possibilidade de a correlação se dever a um terceiro fator que 

tem um efeito sobre as duas variáveis (Kumar e Woo, 2010; Panizza e Presbitero, 2014). Este 

assunto é abordado nos estudos empíricos através do uso de variáveis instrumentais.   

Swamy (2015) realiza um estudo a 252 países entre 1960 e 2009, no qual tenta 

fornecer evidências da presença de um nexo de causalidade da dívida para o crescimento 

económico usando a formação de capital fixo como variável instrumental. O papel 

significativo da formação bruta de capital fixo em estabelecer esta relação causal é 

comprovado pelos resultados das regressões em painel realizadas no estudo. Verifica assim 

que, à medida que a dívida aumenta, o crescimento do PIB e a formação bruta de capital fixo 

descem, indicando uma relação não linear. Os autores também notam que à medida que os 

regimes de endividamento aumentam, há uma diminuição nos níveis de crescimento, o que 

sugere uma relação negativa entre a dívida e o crescimento. As suas estimativas sugerem que 

um aumento de 10 pontos percentuais na relação da dívida e do PIB, está associado a uma 

redução de 2 a 23 pontos base do crescimento médio.  

Outro estudo que usa a abordagem das variáveis instrumentais é o de Panizza e 

Presbitero (2014). Os autores explicam que para estabelecer um nexo de causalidade que vai 

da dívida para o crescimento, requer encontrar uma variável instrumental que tenha um efeito 

direto sobre a dívida, mas nenhum efeito direto sobre o crescimento. Propõem assim um 

novo instrumento para a dívida pública, que se baseia no facto de que existindo dívida em 

moeda estrangeira, mudanças na taxa de câmbio de um país tem efeitos diretos e mecânicos 

sobre a relação da dívida por PIB. Desta forma, tentam construir uma variável que capta os 



 

8 

 

efeitos de avaliação provocados pelos movimentos da taxa de câmbio. Os autores chegam à 

conclusão que não encontram evidências de que, no médio prazo, elevados níveis de dívida 

pública prejudiquem o crescimento futuro de economias avançadas, não existindo desta 

forma um efeito causal da dívida no crescimento. Nas estimações realizadas, encontram uma 

correlação negativa e estatisticamente significativa entre a dívida e o crescimento económico. 

Desta forma, um aumento de 10 pontos percentuais no rácio da dívida pública em relação 

ao PIB está associado a uma diminuição de 15 pontos base no crescimento. Contudo, os 

resultados do estudo mostram que nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico) não existe evidência de uma relação causal que vai da dívida 

pública para o crescimento económico. Como a dívida é considerada como um todo, não foi 

tido em consideração a forma como foi acumulada, como é constituída e a sua estrutura. Os 

autores acreditam ainda que pode haver um canal através do qual a dívida elevada possa ter 

um efeito negativo sobre o crescimento que não seja capturado pela sua análise empírica. O 

caso em que a dívida tem um efeito causal no crescimento nas economias avançadas ainda 

precisa de ser feito. 

Contudo, é conhecido que os instrumentos nunca são perfeitos e o seu uso envolve 

articular consistência e eficiência, daí a necessidade de existirem outros métodos para a 

análise da causalidade. 

Lof  e Malinen (2014) tentam decompor a causa e o efeito da relação entre a dívida 

pública e o crescimento económico através da estimação de vetores autorregressivos (VAR) 

para dados em painel, seguida de uma análise da função de resposta impulso. Usam dados da 

dívida e do PIB para 20 países desenvolvidos entre 1954 e 2008, nos quais Portugal se 

encontra inserido. Os autores escolhem este método pelo facto de as variáveis poderem ser 

simultaneamente tratadas como endógenas, o que lhes permite estimar tanto o efeito da 

dívida no crescimento como o reverso, o efeito do crescimento na dívida. As conclusões a 

que chegaram são que não encontram um efeito estatisticamente significativo de longo prazo 

da dívida no crescimento económico, contudo verificam que o crescimento do PIB tem um 

efeito negativo estatisticamente significativo sobre a dívida pública. Concluindo que é o baixo 

crescimento económico que leva a elevados níveis de dívida pública e não o contrário.       

Ajovín e Navarro (2015) analisam se existe uma relação causal entre o rácio de dívida 

em percentagem do PIB e o crescimento do PIB real para uma amostra de 16 países da 

OCDE de 1980 a 2009. Para tal, aplicam técnicas de dados em painel para testar a causalidade 

à Granger. Essas técnicas baseiam-se na estimação de regressões aparentemente não 
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relacionadas (SUR) e o teste de Wald, com o intuito de controlar a heterogeneidade entre os 

países e a dependência cross-sectional. Da sua análise, os autores observam que as taxas de 

crescimento médias de 10 anos caíram no período analisado, existindo países em que essa 

descida foi mais notável, como é o caso de Portugal, e que os níveis de dívida aumentam, 

sendo que os maiores aumentos foram nos países do euro. Para Portugal, concluem que não 

podem rejeitar a hipótese nula de falta de causalidade da dívida para o crescimento, para os 

rácios de dívida em relação ao PIB analisados, nem do crescimento para a dívida. No geral, 

os resultados obtidos não suportam a ideia de que a dívida do Governo tem uma relação 

causal à Granger com o crescimento para os países da OCDE. Contudo, existe uma forte 

evidência da presença de uma relação causal da dívida privada não financeira para o 

crescimento do PIB real. Os resultados sugerem ainda a presença de um elevado número de 

relações causais no sentido do crescimento para a dívida, estando em linha com outros 

estudos que sugerem que é o baixo crescimento económico que leva a elevados níveis da 

dívida pública. Dado isto, os autores não suportam a ideia que a austeridade fiscal irá restaurar 

o crescimento no período após a recente crise financeira global.  

Até aqui os estudos mencionados usam vários países na sua análise e por isso os 

dados apresentados são uma média, podendo não ter em conta as características próprias de 

cada país. 

Para colmatar essa lacuna na literatura, Donayre e Taivan (2017) realizam uma análise 

país a país. Os autores estudam a direção de causalidade entre a dívida pública e o crescimento 

económico real de uma amostra de 20 países da OCDE, por um período de 40 anos 

começando em 1970. Para esse feito, os autores executam um teste de causalidade baseado 

no vetor autorregressivo aumentado e o teste de causalidade à Granger nos dois sentidos, 

isto é, da dívida para o crescimento e do crescimento para a dívida, fazendo-o de forma 

individual para cada país da amostra. Inicialmente, os autores fazem uma análise gráfica da 

relação entre o rácio da dívida pública por PIB atual e o crescimento presente e futuro de 

modo mostrar a possibilidade da existência de causalidade reversa. O estudo foi feito para as 

economias em conjunto e individualmente. A ilustração gráfica do estudo revela uma forte 

(fraca) relação negativa entre dívida corrente e crescimento passado (futuro), o que é 

consistente com a noção de que, em certo nível, o baixo crescimento real leva a níveis de 

dívida mais altos. As suas conclusões são retiradas com a observação dos dois testes, 

concluindo que a relação causal entre a dívida pública atual e o crescimento económico varia 

de país para país e não podem inferir que a alta dívida leva sempre a baixo crescimento 
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económico. Portugal é um dos países estudados, e apresenta uma relação negativa entre a 

dívida pública atual e o crescimento económico passado e futuro. Encontra-se no conjunto 

de países onde ocorre ausência de causalidade em ambos os testes, quer do crescimento na 

dívida, quer da dívida no crescimento. Porém, os autores relembram que os problemas 

económicos dos países que se encontram nesta classificação só mais recentemente é que se 

verificaram, uma vez que a amostra termina em 2009.  
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3. Dívida Pública e Crescimento económico em Portugal 
 

Nas últimas décadas do século XX, Portugal torna-se membro de vários organismos 

europeus. Em 1986, Portugal adere à União Europeia (UE) e em 1999 entra na União 

Económica e Monetária (UEM).  

Com a entrada na UE, existe uma transferência recursos dos países mais avançados 

para os países periféricos, para que estes últimos tenham os meios necessários para a 

construção de infraestruturas e assim se integrem mais facilmente. Isto tudo, com a 

expectativa de que o PIB do país iria aumentar, sendo capazes de suportar os encargos da 

dívida. Já para integração na UEM, em 1999, Portugal teve de preencher certos requisitos 

entre os quais critérios de disciplina orçamental. O país tinha de apresentar défices 

orçamentais máximos de 3% do PIB e um rácio de dívida pública por PIB abaixo dos 60%, 

condições que cumpriu a quando da sua entrada. Assim, com a estabilidade a nível fiscal e 

monetário, com fronteiras abertas e baixo risco cambial, era expectável que outras economias 

investissem em Portugal e que isso contribuísse para o aumento da sua taxa de crescimento 

(Baer et all, 2013).  

Contudo isto não aconteceu, como se pode comprovar pelos dados referentes à taxa 

de crescimento de Portugal e ao rácio da dívida pública explicados mais detalhadamente a 

seguir.  

 

Figura 3.1.: Evolução da Taxa de crescimento do PIB (%), da Dívida Pública (% PIB), do 

Défice Orçamental (% PIB) e do Saldo Primário (% PIB) em Portugal entre 1999 e 2018   
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Fonte: Banco de Portugal, FMI, OCDE 

 
 

3.1. Análise histórica dos indicadores em Portugal de 2000 a 2018 
 

Com a entrada na área euro, as taxas de juro descem, o que leva a um aumento 

substancial no consumo e no investimento, alimentados pela forte expansão do crédito 

bancário. Desta forma, o crédito barato e o baixo risco de desvalorização criaram condições 

para um rápido aumento do padrão de vida do país. No início do ano 2000 assiste-se a uma 

subida no défice orçamental primário, ao aumento do défice externo e a redução da poupança 

interna, aumentando desta forma o endividamento da economia portuguesa (Mateus, 2013). 

Também é no início dos anos 2000 que se verifica uma grande descida do 

crescimento económico. Passa-se de taxas de crescimento de 3,9% em 1999 para taxas de 

0,8% em 2002. Para este comportamento contribuíram o declínio do investimento público e 

a redução da formação bruta de capital fixo. Dada a redução da formação de capital fixo, a 

taxa de desemprego aumenta substancialmente. Por outro lado, o investimento direto 

estrangeiro é baixo (Baer et all, 2013).  

Em 2003, o crescimento económico torna-se negativo (-0,9%) e a procura interna 

desacelera, à medida que as famílias e as empresas procuram corrigir os desequilíbrios dos 

anos de expansão. Esta desaceleração faz subir do défice orçamental e a política fiscal torna-

se incapaz de corrigir o ciclo. (Mateus, 2013)  

O lento crescimento económico está também relacionado com os fracos ganhos de 

produtividade. Dado que, os aumentos de salários nominais verificados até 2000 não foram 

acompanhados com o crescimento da produtividade, originando um aumento do custo de 

unidade de trabalho. Este aumento foi maior do que o apresentado pelos países da área do 
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euro, o que leva a perda de competitividade e contribui para a deterioração do défice (Baer et 

all, 2013). 

No período entre 2001 e 2008 constata-se um aumento do rácio da dívida pública de 

18 pontos percentuais, para 71,7%. Esta evolução reflete uma situação tendencialmente 

explosiva desse rácio, dado que se verificam saldos primários persistentemente negativos (-

1,4% em média). A economia portuguesa passa por uma situação difícil com um crescimento 

económico fraco associado a um agravamento do endividamento (Rosa, 2014).  

A partir de 2008 a situação agrava-se. Com a falência do Banco de Investimento 

Lehman Brothers, em setembro de 2008, o sistema bancário dos Estados Unidos da América 

(EUA) paralisou, levando por arrasto o sistema europeu, provocando desta forma uma crise 

financeira por toda a Europa. Nesse ano, Portugal teve um crescimento praticamente nulo 

(0,2%). Porém, o impacto da crise financeira internacional sobre o país sente-se sobre tudo 

em 2009, através do efeito automático da redução das receitas fiscais. Este efeito combinado 

com a política do governo levou ao aumento do défice em 2009, atingindo o valor mais alto 

em 10 anos, -6.8%. Assiste-se também a uma redução do PIB real, verificando-se taxas de 

crescimento do PIB negativas de -3% (Mateus, 2013).  

Neste período a dívida pública do país apresenta um crescimento acelerado, 

aumentando 18,8 pontos percentuais de 2008 para 2010 ficando nos 90,5% do PIB. Este 

valor resulta do aumento da despesa pública provocado pelos pacotes de estímulo à 

economia e pelas medidas tomadas com vista à estabilização do setor financeiro (Rosa, 2014).   

Em 2010, os sistemas bancários começam a recompor-se. Contudo, os Estados 

registam expansões da dívida pública em torno dos 10 a 20 pontos percentuais, devido aos 

elevados défices orçamentais e as medidas de suporte do sistema bancário. Assim, a partir de 

2010 dá-se uma segunda onda de crises financeiras que afetam os países da periferia, entre 

eles Portugal. Estes países sofrem de ataques especulativos ligados ao risco elevado do 

endividamento do Estado e da economia em geral. Portugal é um caso em que o 

endividamento se encontra entre os mais elevados da Europa (Mateus, 2013). O peso da 

dívida pública no produto continua a aumentar ultrapassando a barreira do 100% do PIB em 

2011.   

Desta forma, entre 2011 e 2014 Portugal ficou sujeito a um programa de assistência 

económica e financeira acompanhado por uma troika. Esta é formada pela Comissão 

Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, que concederam ao 

país um empréstimo ao longo desses três anos. O pagamento da assistência está 
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condicionado ao cumprimento de medidas políticas e metas acordadas no âmbito do 

programa. Nestes três anos o défice reduziu, mas o rácio da dívida continuou a crescer, 

devido principalmente aos elevados ajustes do défice/dívida, dado o aumento da acumulação 

de ativos financeiros (Rosa, 2014). Este rácio passou de 111,4% do PIB em 2011 para 130,6% 

em 2014, sendo este último o valor máximo atingido pelo peso da dívida pública no PIB. 

Neste período a taxa de crescimento média do PIB foi negativa (-1,5%). 

A recuperação da economia portuguesa inicia-se no final de 2013 e é evidente a partir 

de 2014, o primeiro ano após o início da crise que apresenta uma taxa de crescimento positiva 

de 0,9%.  Contudo, o crescimento da economia continua a ser baixo e num contexto de baixa 

inflação dificulta a redução do rácio da dívida pública sobre o PIB e implica menor geração 

de rendimento, dificultando o serviço da dívida (Banco de Portugal, 2014).  

A dívida pública em percentagem do PIB continua a aumentar, tornando necessário 

a continuação de uma trajetória de consolidação orçamental que permita o início do processo 

de redução sustentada do nível de endividamento. 

Nos anos seguintes verifica-se uma trajetória de recuperação da economia. Em 2015, 

o crescimento económico foi mais acelerado em relação a 2014, apresentando uma taxa de 

crescimento do PIB real de 1,8%, tendo como principal motor o consumo privado, 

impulsionado por um maior rendimento disponível. Em 2016, o crescimento face ao ano 

anterior já foi mais moderado, apenas 1 ponto percentual, dada a diminuição da poupança 

das famílias, o que ajuda a que o ritmo de crescimento da economia não aumente. A dívida 

pública começa a diminuir, mais muito lentamente (Banco de Portugal, 2016). 

Em 2017 e 2018 verifica-se uma melhoria no saldo orçamental, devido ao maior 

dinamismo da atividade económica e às condições de financiamento favoráveis que têm 

impacto na despesa com juros e na melhoria do saldo primário. A taxa de crescimento do 

PIB real aumenta, tendo subjacente o acréscimo das exportações, do investimento e do 

consumo privado. O crescimento registado foi o mais forte dos últimos 10 anos, 

apresentando uma taxa de 2,1% em 2018, refletindo um maior dinamismo das exportações 

e a robustez da procura interna. O elevado endividamento das administrações públicas 

continua a exigir um esforço de consolidação orçamental, via contenção da despesa. O rácio 

da dívida pública manteve a sua trajetória descendente refletindo o excedente primário 

significativo e o efeito dinâmico favorável, que resulta do facto da taxa de crescimento do 

PIB nominal ser superior à taxa de juro implícita da dívida. O rácio da dívida pública reduziu-
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se em 7,8 pontos percentuais desde 2016 para os 121,4% do PIB em 2018. (Banco de 

Portugal, 2018). 

 

3.2. Comparações internacionais  
 

De forma a melhor compreender a situação do país num contexto mais alargado 

realizam-se algumas comparações internacionais, cujos gráficos se encontram na Figura A.1 

a Figura A.6. 

A dívida pública portuguesa entre 2000 e 2010 apresenta uma trajetória muito 

semelhante à dos Estados Unidos da América. No entanto, após 2011, o rácio da dívida dos 

Estados Unidos é bastante inferior ao de Portugal.  

Até 2003, Portugal consegue manter um rácio de dívida abaixo do da União Europeia 

e inferior a 60%. Após este ano e até ao início da crise o rácio da dívida em Portugal continua 

a aumentar, enquanto que o da União Europeia diminuiu. A partir de 2008 verifica-se uma 

clara divergência entre os rácios da dívida pública portuguesa e da UE, que é provocada pelo 

aumento da despesa pública e do défice.  

Entre 2008 e 2014, o rácio da dívida pública na UE sobe 25,5 pontos percentuais 

para os 87,8% e o dos EUA 30,7 pontos percentuais para os 104,4%, enquanto que o rácio 

da dívida pública portuguesa sobe 58,9 pontos percentuais para 130,6%. De 2015 até 2018 

verifica-se uma trajetória decrescente no rácio da dívida pública de Portugal, contudo 

continua a ser a mais elevado com 121,4 % do PIB, comparando com os 81,6% e os 105,8% 

da União Europeia e dos Estados Unidos, respetivamente.  

Comparativamente aos países que tiveram a intervenção da troika (Portugal, Chipre, 

Espanha, Grécia e Irlanda), Portugal é o que apresenta o segundo maior rácio de dívida 

pública, sendo apenas ultrapassado pela Grécia. A Grécia é o único país, dos que foi 

intervencionado, que mantem desde 2000 um nível de dívida por PIB superior aos 100%, 

patamar que Portugal só ultrapassou em 2011 juntamente com a Irlanda, Chipre atinge-o em 

2013 e Espanha em 2014.  

Relativamente às economias mais fortes da União Europeia (Alemanha, França e 

Reino Unido), até 2005 apenas o Reino Unido apresenta um nível de dívida por PIB inferior 

ao de Portugal. Contudo, desde esse ano esta situação altera-se com Portugal a apresentar 

níveis de dívida sempre superiores a estes países. A partir de 2010, verifica-se um claro 

desfasamento entre os valores de Portugal e os dos outros três países, sendo que Portugal 
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nesse período ultrapassa o rácio dos 100 % do PIB, o que não acontece na Alemanha, França 

e Reino Unido.  

No que diz respeito ao crescimento económico, comparativamente com os EUA, 

Portugal consegue apresentar uma taxa de crescimento superior em 2007, ano do despoletar 

da crise nos Estados Unidos e em 2016 e 2017. Em relação a União Europeia, Portugal 

apresenta melhores taxas de crescimento em 2008 e 2009, anos do início da crise financeira 

na europa. Em termos médios, nestes 18 anos, Portugal apresenta uma taxa de crescimento 

do PIB real de 0,74%, muito abaixo da média da União Europeia de 1,72%, e dos Estados 

Unidos de 2,08%.  

Do conjunto dos países intervencionados pela troika, Portugal é o que apresenta a 

segunda taxa de crescimento média mais baixa, sendo superado pela Grécia com 0,34%. 

Irlanda é o país que apresenta a taxa de crescimento médio mais elevado com 5,09%, seguido 

pelo Chipre com 2,34% e Espanha com 1,87%.  

Já em relação a média dos três países mais fortes da União Europeia, a taxa de 

crescimento mais baixa é a observada em Portugal, com taxas de 1,43% na Alemanha, 1,36% 

na França e 1,84 no Reino Unido. Durante este período, Portugal ainda consegue ter a sua 

taxa de crescimento superior a Alemanha de 2000 a 2002 e em 2009 é um dos que apresenta 

uma taxa de crescimento menos negativa.   
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4. Metodologia 
 

Nesta dissertação utiliza-se o modelo do vetor de correção de erro e o teste de 

causalidade de Granger (Granger, 1969), de modo a estudar a relação entre a dívida pública 

e o crescimento económico de Portugal para o período entre 2000 e 2018. Esta metodologia 

pretende verificar qual a direção dos efeitos das variáveis.  

 

4.1. Análise de Estacionariedade  

 

Uma noção essencial quando se utiliza séries temporais é a de estacionariedade. A 

importância deste conceito deve-se ao facto de os testes de análise de séries temporais 

suporem estacionariedade. Assim sendo, é necessário transformar os dados originais caso 

não o sejam. Uma série temporal diz-se estacionária no sentido fraco se a sua média e 

variância forem constantes ao longo do tempo. Isto significa, que apresenta um 

comportamento aleatório ao longo do tempo em torno de uma média constante, refletindo 

de alguma forma um equilíbrio estatístico estável. Contrariamente, uma série temporal não 

estacionária exibe uma tendência, ou seja, a sua média varia ao longo do tempo. Uma série 

não estacionária pode ser estacionária em tendência, quando apresenta uma tendência 

determinística, ou estacionária por diferença, no caso em que a tendência é estocástica, 

conhecido também como raiz unitária. Neste último caso, é possível tornar a série 

estacionária através da diferenciação. Este processo diz-se integrado de ordem d quando uma 

série temporal precisa de ser diferenciada d vezes para se tornar estacionária, representando-

se por I(d). Quando a série temporal é estacionária desde o início, não necessitando nenhuma 

diferenciação, ela é integrada de ordem zero e denotada por I(0). Desta forma, é necessário 

realizar testes de modo a determinar a ordem de integração das séries. 

 De modo a saber se as séries são ou não estacionarias são usados teste de raízes 

unitárias. Dos testes existentes são realizados dois: Augmented Dickey-Fuller (ADF) e Philips 

Perron (PP).  O ADF tenta corrigir o facto de os erros da equação poderem ser 

autocorrelacionados. Para tal, o teste usa vários desfasamentos da variável dependente. Já PP 

estuda não só a possibilidade de autocorrelação mas também da heterocedastecidade dos 

erros, usando para tal métodos não paramétricos. A hipótese nula testa a existência de uma 

raiz unitária, ou seja, a série temporal é não estacionária, tornando-se estacionária pela 

primeira diferença. A hipótese alternativa é que a série temporal é estacionária.  Para a 
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discussão das hipóteses será utilizado o valor do p-value (pv) para o nível de significância de 

5%. Aceita-se H0 se o valor do p-value for superior ao nível de significância do teste em análise, 

caso contrário a hipótese nula é rejeitada.  

 

H0: ∃ raiz unitária e a série não é estacionária 

       H1: ∄ raiz unitária e a série é estacionária 

 

4.2. Testar a Cointegração 

 

Conhecida a natureza das séries em análise é necessário verificar se estas são 

cointegradas.  

Uma combinação linear de duas ou mais séries não estacionárias com a mesma ordem 

de integração pode ser estacionária. Se tal combinação linear estacionária existir, as séries 

temporais não estacionárias são cointegradas. A combinação linear estacionária é chamada 

de equação de cointegração e pode ser interpretada como uma relação de equilíbrio de longo 

prazo entre as variáveis.  Se duas ou mais variáveis forem cointegradas, elas podem ter uma 

representação de curto e longo prazo através de um mecanismo corretor do erro. O 

equilíbrio anteriormente descrito é introduzido neste modelo como uma variável adicional 

sobre a forma de termo corretor do erro (error correction term - ETC).  

O método escolhido para estudar a existência ou não de cointegração é o teste de 

Johansen. 

A metodologia de Johansen (1995) tem como base a estimação de um modelo VAR 

sobre as variáveis em nível, onde se tem de escolher a componente determinística e o número 

de desfasamentos p comum a todas as variáveis.   

A expressão matemática do modelo VAR de ordem p, VAR(p), é dado por:  

 

                       𝑌𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑌𝑡−𝑝 + Φ𝐷𝑡 + 휀𝑡                        ( 4.1 ) 

 

em que 𝑌𝑡 é um vetor de k variáveis endógenas não estacionárias; 𝐴0 é um vetor de 

termos independentes; 𝐴1,..., 𝐴𝑝, Φ são matrizes de coeficientes; 𝐷𝑡 é um vetor de termos 

determinísticos e 휀𝑡 é um vetor de perturbações aleatórias não correlacionadas. Este modelo 

pode ainda ser escrito como um VEC (p - 1): 



 

19 

 

                     ∆𝑌𝑡 =  𝐴0 +  Π𝑌𝑡−1 + ∑ Γ𝑖
𝑝−1
𝑖=1 ∆𝑌𝑡−1 + Φ𝐷𝑡 + 휀𝑡                     ( 4.2 ) 

 

onde Π = ∑ A𝑖
𝑝
𝑖=1 − 𝐼; Γ𝑖 = − ∑ 𝐴𝑗

𝑝
𝑗=𝑖+1 . 

Segundo o Teorema de Representação de Granger (TRG), se a matriz de coeficientes 

∏ tiver característica reduzida r < k, então existem duas matrizes α e β, cada uma com 

característica r, tal que: ∏= αβ’ e β’𝑌𝑡~I(0). Com α sendo a matriz k x r dos coeficientes da 

velocidade de ajustamento, β a matriz k x r dos coeficientes de longo prazo, r o número de 

relações de cointegração e cada coluna de β é um vetor cointegrante.  O teste de Johnasen 

utiliza o teste do traço e o teste da raiz característica máxima que se baseiam no TRG para 

obter a informação relativa a existência de cointegração entre as variáveis. O teste do traço 

assenta na hipótese nula do número de vetores cointegrantes distintos ser menor ou igual a 

r, contra a alternativa genérica. O teste da raiz característica máxima assenta na hipótese nula 

do número de vetores cointegrantes ser menor ou igual a r, contra a alternativa de r+1 vetores 

cointegrantes.  O critério de decisão assenta sobre o facto do p-value ser inferir ao nível de 

significância de 5%, rejeitando-se desta forma a hipótese nula.  

 

4.3. Modelo do vetor autorregressivo (VAR) e modelo do vetor de 

correção do erro (VECM) 

 

O modelo do vetor autorregressivo (VAR) é um modelo muito utilizado para capturar 

a evolução e as interdependências entre múltiplas séries temporais. O modelo descreve a 

evolução do conjunto das variáveis sobre um determinado período de tempo como uma 

função linear da sua evolução passada. Este modelo trata as variáveis de maneira simétrica e 

assume-as como sendo endógenas. Assim, cada variável endógena é explicada pelos seus 

valores passados (desfasados) e pelos valores desfasados das outras variáveis endógenas do 

modelo. Autores como Lof  e Malinen (2014) e Donayre e Taivan (2017) utilizam o modelo 

VAR no estudo da relação entre a dívida pública e o crescimento económico.  

Contudo, o modelo VAR não capta as relações de curto prazo entre as variáveis 

estacionárias. Desta forma, se as séries forem cointegradas usa-se o modelo de correção de 

erros (Vector Error Correction Models –VECM). O VECM é um caso especial do modelo VAR, 

podendo ser visto como um VAR restrito, que tem como restrição a existência de 

cointegração na sua especificação. A especificação do VECM restringe o comportamento de 
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longo prazo das variáveis endógenas para convergirem para as suas relações de cointegração, 

ao mesmo tempo que permitem dinâmicas de curto prazo. O termo de cointegração é 

conhecido como o termo de correção do erro (ECT - Error Correction Term), uma vez que 

indica a velocidade de ajustamento de qualquer desequilíbrio de curto prazo na direção de 

um estado de equilíbrio de longo prazo. Deste modo, desvios do equilíbrio de longo prazo 

são corrigido gradualmente através de ajustes de curto prazo.  

Assim, espera-se obter a seguinte equação de longo prazo: 

 

                            𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷𝐼𝑉𝑡 + 𝑢𝑡                                                    ( 4.3 ) 

 

onde PIB representa a taxa de crescimento do PIB real e DIV é o rácio da dívida pública em 

percentagem do PIB. O 𝛼0 é o temo independente e 𝛼1 o coeficiente. O 𝑢𝑡 o termo de erro 

estocástico com média zero e variância constante.  

No caso de se provar que variáveis são cointegradas, obtém-se ainda as seguintes 

equações referentes ao modelo de curto prazo, isto é, as representações do vetor de correção 

do erro: 

∆𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽1 + ∑ 𝛿1𝑖𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜌1𝑖𝐷𝐼𝑉𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + 𝜑1𝐸𝑇𝐶𝑡−1 + 휀1𝑡                   ( 4.4 ) 

 

∆𝐷𝐼𝑉𝑡 = 𝛽2 + ∑ 𝛿2𝑖𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜌2𝑖𝐷𝐼𝑉𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + 𝜑2𝐸𝑇𝐶𝑡−1 + 휀2𝑡                   ( 4.5 ) 

 

onde ∆ representa as diferenças do operador; p é o número de desfasamentos; ECT é 

referente aos termos de correção de erro retirados da relação de longo prazo, e 휀𝑖𝑡 (i=1, 2) é 

o termo de erro estocástico com média zero e variância constante. 𝛽1e 𝛽2 são os termos 

independentes; 𝛿1𝑖, 𝛿2𝑖, 𝜌1𝑖 e 𝜌2𝑖 os coeficientes das variáveis desfasadas; e  𝜑1 e 𝜑2 os 

coeficientes dos termos de correção do erro.  

Muitos são os autores que recorrem ao VECM para estudar relações entre diferentes 

séries temporais. Entre os quais, Oh e Lee (2004) que estudam a relação entre crescimento 

económico e consumo de energia e Saad (2012) que analisa a relação entre crescimento 

económico, exportações e serviço da dívida externa. Nestes trabalhos, o VECM é igualmente 

usado como instrumento para a aplicação do teste de causalidade à Granger.  
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4.4. Causalidade à Granger  

 

A causalidade à Granger (1969) implica que os valores passados de uma variável 

ajudam a prever outra variável.  Desta forma, se uma variável antecipa o comportamento de 

outra, diz-se que a primeira causa à Granger a segunda, caso contrário não existe causalidade 

à Granger. 

O teste de causalidade de Granger pressupõe que as informações relevantes à 

previsão das respetivas variáveis preditivas, estão contidas unicamente nos dados da série 

temporal dessas variáveis. Assim, uma série X causa, no sentido de Granger, uma série 

estacionária Y se as melhores previsões estatisticamente significativas de Y podem ser obtidas 

ao se incluir valores desfasados de X aos valores desfasados de Y.   

Deste modo sendo Xt e Yt, duas séries temporais estacionárias com média zero, temos 

o seguinte modelo causal simples: 

 

𝑋𝑡 =  ∑ 𝑎𝑗𝑋𝑡−𝑗 𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑏𝑗𝑌𝑡−𝑗 𝑚

𝑗=1 + 휀𝑡,   ( 4.6 ) 

𝑌𝑡 =  ∑ 𝑐𝑗𝑋𝑡−𝑗  𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝑑𝑗𝑌𝑡−𝑗 𝑚

𝑗=1 + 𝜂𝑡 ,   ( 4.7 ) 

 

Onde se supõe que os termos de erro 휀𝑡 e 𝜂𝑡 não sejam correlacionados.  j é o tempo 

e m é o número de desfasamentos, que será finito e menor que a série temporal. 𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 , 𝑐𝑗 e 

𝑑𝑗 são coeficientes. 

Assim, existe causalidade unidirecional de Y para X, se o conjunto de coeficientes 

desfasados da variável X não é estatisticamente diferente de zero e o conjunto de coeficientes 

de Y é estatisticamente diferente de zero. De forma similar, X causa de forma unidirecional 

Y se os coeficientes estimados das desfasagens de X forem estatisticamente diferentes de 

zero como um grupo e o conjunto de coeficientes estimados do Y não for estatisticamente 

diferente de zero. Existe causalidade bilateral se os coeficientes de X e Y forem 

estatisticamente diferentes de zero em ambas as regressões, e não existe causalidade se os 

coeficientes de X e Y não forem estatisticamente significativos em nenhuma regressão. 

No caso de existir cointegração entre as variáveis, para estudar a causalidade é mais 

conveniente usar o teste de Granger baseado no modelo do vetor de correção de erro 

(VECM). Este último inclui um termo de correção de erros que captura a dinâmica de curto 

prazo entre as variáveis.  
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O número de relações de cointegração encontradas vai corresponder ao número de 

séries de resíduos a usar no modelo VECM daí os termos de correção de erros.  

Para que exista causalidade à Granger é necessário que o p-value (pv) do teste seja 

menor que o nível de significância de modo a rejeitar a H0.   

 

                                   H0: X não causa à Granger Y, com pv>a 

                                               H1: X causa à Granger Y, com pv>a 

 

No qual a diz respeito ao nível de significância, que neste caso é de 5%.  
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5. Análise descritiva dos dados  

 

As variáveis selecionadas para a análise econométrica são a taxa de crescimento do 

PIB real português e o rácio da dívida pública em percentagem do PIB. 

Para a série da taxa de crescimento do PIB real usa-se a taxa de variação homóloga 

do produto interno bruto português em percentagem, relativa a dados encadeados em 

volume referentes a 2006 e corrigidos da sazonalidade. Por sua vez, a série do rácio de dívida 

pública por PIB é referente à dívida bruta das administrações públicas em percentagem do 

PIB calculada pela ótica do procedimento dos défices excessivos e tendo como natureza 

posições em fim de período. Desta forma, ambas as variáveis estão expressas em termos 

percentuais. 

O horizonte temporal da amostra está compreendido entre o primeiro trimestre 2000 

e o quarto trimestre de 2018, perfazendo um total de 76 observações. 

Ambas as séries são recolhidas da base de dados do Banco de Portugal, existindo 

deste modo alguma consistência na forma como as séries são constituídas.  

Os seguintes gráficos mostram a evolução destas duas variáveis.  

 

Figura 5. 1.: Dívida pública (% PIB), Taxa de crescimento do PIB real (%) de Portugal 

entre 2000 e 2018 
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Fonte: Banco de Portugal 

 

A variável da taxa de crescimento do PIB real apresenta uma média de 0,73%, uma 

mediana de 1,3% e um desvio padrão de 2,18. Já a variável do rácio da dívida pública em 

percentagem do PIB tem uma média de 90,55%, uma mediana de 80,1% e um desvio padrão 

de 31,72. 

Através da visualização dos gráficos é possível constatar que a variável do rácio da 

dívida tem uma tendência estocástica pois oscila aleatoriamente em três fases diferentes em 

torno de uma tendência determinística. A variável da taxa de crescimento do PIB apresenta 

uma tendência estocástica, em torno das várias oscilações. 

A análise gráfica permite ainda verificar que enquanto a dívida pública apresenta uma 

tendência ascendente, a taxa de crescimento do PIB real apresenta várias oscilações no 

período considerado. Contudo, é possível constatar que quando a dívida pública começa a 

sua tendência ascendente, a taxa de crescimento do PIB real apresenta uma descida. Isto é 

principalmente notório no ano de 2008 e de 2011 a 2012. A partir de 2014, verifica-se uma 

maior estabilização das duas variáveis.  

Desta forma, parece existir alguma correlação entre a taxa de crescimento do PIB 

real e a dívida pública, principalmente nos últimos anos da amostra.  

O período usado para análise comtempla os anos de crise em Portugal. Assim sendo, 

é usada uma variável dummy para que este efeito seja considerado. O período escolhido para 

representar a crise foi de 2008 a 2014, nesses trimestres a variável toma o valor um. Nos 
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outros toma o valor zero. Esta simples variável irá ressalvar que a mudança nos dados foi 

efeito de um elemento externo.  

A escolha deste período, para representar os efeitos da crise na economia do país, 

prende-se com o facto de ter sido a partir de 2008 que os efeitos da crise financeira 

internacional se fazem sentir nos países europeus. Embora o efeito em Portugal só tenha 

sido sentido em 2009, como mencionado anteriormente. E o ano de 2014 representa o fim 

do programa de assistência económica a que Portugal esteve submetido. Ano esse que 

apresenta uma melhoria das condições económicas, mas no qual as políticas de consolidação 

do programa ainda se encontram em vigor. Deste modo, existe um período que antecede e 

precede os efeitos realmente sentidos da crise no país. Assim, existe alguma margem para 

que os decisores políticos reconheçam a crise e tomem as medidas necessárias para 

colmatarem os seus efeitos e para que os resultados pretendidos com essas medidas sejam 

sentidos.  
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6. Resultados  
 

6.1. Análise da estacionariedade – Teste de raiz unitária 

 

Um dos primeiros passos a ser realizado num estudo econométrico com séries 

temporais é identificar a ordem de integração das séries, de forma a saber a estacionaridade. 

No caso em que não sejam estacionárias é necessário transforma-las, uma vez que os testes 

de análise supõem a estacionariedade das séries temporais.  

A análise da estacionariedade das séries deve-se iniciar pela observação gráfica dos 

seus valores. Desta forma, pode-se verificar que a série do rácio da dívida pública parece 

apresentar uma tendência crescente e por isso não deve ser estacionária em nível. Em relação 

à série da taxa de crescimento do PIB real, a observação gráfica suscita algumas dúvidas 

quanto a sua estacionariedade. Embora as taxas de crescimento sejam normalmente 

estacionárias, o período em análise inclui uma crise e os anos que lhe antecedem e sucedem. 

Como tal, neste período podem estar contempladas grandes oscilações, fruto dos efeitos da 

própria crise e dos ajustamentos realizados na recuperação da mesma. Assim, muitas vezes 

não é suficiente a verificação gráfica para tirar conclusões definitivas, procedendo-se à 

realização dos testes de raiz unitária.  

Neste estudo realizam-se dois testes de raiz unitária: o teste de Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) e o teste de Phillips Perron (PP). O teste de ADF será realizado com quebras de 

estrutura para não se obter resultados enviesados. Assim sendo, evita-se aceitar erradamente 

a hipótese nula de que existe uma raiz unitária, quando a série é meramente um processo 

estacionário de tendência com uma quebra de estrutura.  

Antes da realização destes testes, estima-se as séries temporais tendo a constante (c - 

Intercept) e a tendência (trend) como variáveis independentes, para saber, conforme a 

significância estatística, quais as componentes a incluir no teste. Ou seja, se estes testes devem 

ser realizados tendo em conta apenas a constante (Intercept) ou a tendência e a constante 

(Trend and intercept) ou sem a constate e a tendência (None). Este passo é importante, pois a 

inclusão de regressões irrelevantes na regressão reduz a potência do teste em rejeitar a 

hipótese nula da presença de raiz unitária. Desta forma, ambas as séries foram previamente 

estimadas, usando a técnica de regressão dos mínimos quadrados estimados e os seus 

resultados encontram-se na Tabela A.1.. 
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Para a série do rácio dívida pública por PIB tanto o valor estimado da constante como 

da tendência em nível são significativos, tendo ambos um p-value igual a 0 que é inferior ao 

nível de significância de 5%. Do teste de ADF em nível pode-se verificar que o p-value 0,908 

é superior ao nível de significância de 5%, logo não se rejeita a hipótese nula de a variável ser 

não estacionária. Volta-se então a estimar a regressão do rácio da dívida pública, mas agora 

em primeiras diferenças sendo que nesta apenas a constante apresenta um valor significativo. 

Agora o teste apresenta um p-value com o valor zero, que é inferir ao nível de significaria 

rejeitando a hipótese de não estacionaridade. 

No caso da série da taxa de crescimento do PIB real apenas o valor estimado da 

constante é significativo, apresentando um p-value de 0,03 que está abaixo do nível de 

significância de 5%, já a tendência do modelo tem um p-value de 0,45, logo não é significativo. 

Desta forma, os testes de raiz unitária em nível serão feitos com a opção Intercept. Os 

resultados obtidos mostram um p-value de 0,08 que é superior ao nível de significância de 

0,05, deste modo não se pode rejeitar a hipótese nula de a variável ser não estacionária, ou 

seja, a variável não é estacionaria em nível. De seguida efetua-se o mesmo procedimento para 

a variável nas primeiras diferenças. Com a nova estimação da regressão, agora em primeiras 

diferenças, tanto o valor estimado da constante como da tendência apresentam um p-value 

superior aos 5% do nível de significância, o que significa que na realização dos testes de raiz 

unitária opta-se por não usar nem constante nem tendência. Deste modo, obtém-se no teste 

um p-value igual a zero que é inferior a 0,05 rejeitando-se a hipótese nula de não 

estacionáridade. 

Para o teste de Phillips Perron (PP) realizou-se o mesmo processo e os resultados 

obtidos são semelhantes aos do teste Augmented Dickey-Fuller. Os resultados de ambos os 

testes podem ser observados na Tabela 6.1.. 

 

Tabela 6.1.: Resultados dos testes de raiz unitária de ADF e PP 

 ADF PP 
Ordem de  

Integração 

DIV 

Nível 

estatística t =-3,258 

p-value=0,908>0,05 

Não se rejeita H0 

estatística t =-1,104 

p-value=0,921>0,05 

Não se rejeita H0 
I(1) 

Primeiras 

diferenças 

estatística t =-7,832 

p-value=0 <0,05 

Rejeita-se a H0 

estatística t =-7,378 

p-value=0 <0,05 

Rejeita-se a H0 
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Assim, ambas as variáveis são não estacionarias em nível e estacionárias em primeiras 

diferenças, logo são integradas de primeira ordem.   

Como são integradas de primeira ordem existe a possibilidade de existir cointegração 

entre elas, então o próximo passo será a realização de um teste de cointegração. 

 

6.2. Número de desfasamentos ótimo 

 

Para a realização do teste de cointegração e os restantes testes econométricos é 

necessário saber o número de desfasamentos ótimo (p) a usar. Tal número é encontrado 

através da estimação de um VAR com as variáveis em nível e aplicando o teste Lag Length 

Criteria. Como se está a trabalhar com dados trimestrais, para determinar o p testa-se até 8 

lags por ser mais adequado para este período. A tabela com os resultados obtidos encontra-

se em Anexo na Tabela A.2.. 

O critério de SC (Schwarz information critirion) aponta para um p igual a 2, enquanto que 

os critérios LR (sequentional modified LR test statistic) e HQ (Hannsn-Quinn information critirion) 

indicam um p de 5. Já os critérios de FPE (Final prediction error) e AIC (Akaike Informations 

Criterion) apontam para um p igual a 8.  

Após estimados os vários modelos e conduzidos testes de autocorrelação dos 

resíduos, escolhe-se como o número de desfasamentos ótimo 8, pois entre todos é o único 

que nos testes efetuados não apresenta autocorrelação dos resíduos.  

Deste modo, escolhe-se o número de desfasamentos ótimo de acordo com o critério 

de Akaike (AIC). O uso de 8 desfasamentos significa que os efeitos que a variável exógena 

tem sobre as endógenas duram 8 períodos, que neste caso 8 trimestres.  

 A análise seguinte prosseguirá com a inclusão de um atraso temporal na realização 

dos testes, por especificação dos mesmos.  

  ADF PP 
Ordem de  

Integração 

PIB 

Nível 

estatística t =-4,246 

p-value=0,086>0,05 

Não se rejeita H0 

estatística t =-2,891 

p-value=0,051>0,05 

Não se rejeita H0 
I(1) 

Primeiras 

diferenças 

estatística t =-6,558 

p-value=0 <0,05 

Rejeita-se a H0 

estatística t =-6,875 

p-value=0 <0,05 

Rejeita-se a H0 
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6.3. Teste de Cointegração – Teste de Johansen (1988) 

 

O teste de Johansen (1988) vai permitir perceber se as variáveis são correlacionadas 

entre si ou não.  

O teste de Johansen considera cinco casos: constante nula, constante restrita, 

constante irrestrita sem tendência, tendência restrita e o caso de tendência irrestrita.  

Pela análise feita anteriormente, opta-se por dados das séries com tendência linear 

determinística e equações de cointegração com constante e tendência linear (caso 4). Usa-se 

também para a execução do teste a dummy da crise como variável exógena.  

Os resultados do teste de cointegração encontram-se na Tabela 6.2.. Como se pode 

verificar, rejeita-se a hipótese de inexistência de cointegração, ou seja, r =0, pois o p-value da 

estatística de teste quer do Teste do Traço quer do Teste da raiz característica Máxima são 

zero, logo inferiores ao nível de significância de 5%. Ao testar r ≤1, isto é, se existe pelo 

menos uma relação de cointegração, obtemos em ambos os teste um p-value igual a 0,297 que 

é superior a 0,05, logo não se pode rejeitar a hipótese de existir uma relação de cointegração.  

Assim, conclui-se que existe uma relação de cointegração (r=1) entre as variáveis. O 

que significa que existe uma relação de longo prazo entre a taxa de crescimento do PIB real 

e o rácio da dívida pública em percentagem do PIB. Este facto leva a que as séries possam 

ser combinadas linearmente. Estima-se, portanto, um modelo de longo e curto prazo, sendo 

para tal o mais apropriado o modelo de vetor de correção de erro (VECM).  

 

 Tabela 6.2.: Teste de Cointegração de Johansen  

 

Teste do Traço    

Hipótese de 

Cointegração (H0) 
Estatística de teste 

Valor crítico 

0,05 
p-value 

r=0 52,3204 25,87211 0,0000** 

r≤1 7,480974 12,51798 0,2970 

Teste da raiz caracteristica Máxima 

Hipótese de 

Cointegração (H0) 
Estatística de teste 

Valor crítico 

0,05 
p-value 

r=0 44,84310 19,38704 0,0000** 

r≤1 7,480974 12,51798 0,2970 

Nota: r corresponde ao número de relações de cointegração. ** sigificativo ao nivel de significancia 5% 
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6.4. Modelo do Vetor de Correção do Erro 

 

Verificada a existência de cointegração entre as variáveis procede-se à estimação do 

modelo vetor de correção de erros VECM (7), tendo o crescimento económico como 

variável alvo.  

Deste modo, obtemos a seguinte relação de longo prazo: 

 

                                            𝑃𝐼𝐵𝑡−1 = −0,04𝐷𝐼𝑉𝑡−1 + 0,07𝑡 + 1,70                             ( 6.1 ) 

                 (0,013)          (0.020)      
                   [3.180]         [−3,364]      

 

 

onde, t representa a tendência, os valores entre parênteses curvos ( ) são o erro padrão e em 

parênteses retos [ ] o valor da estatística t.   

Da equação de longo prazo averigua-se que a alteração de um ponto percentual no 

rácio da dívida pública corresponde a uma diminuição de 0,04 pontos percentuais na taxa de 

crescimento do PIB. Desta forma, a relação de longo prazo entre as variáveis mostra que a 

dívida pública tem um impacto negativo no crescimento económico e que este é 

estatisticamente significativo. Este resultado está de acordo com a literatura no sentido em 

que a relação entre estas variáveis é inversa.  

Existem várias razões para a dívida ter um impacto negativo no crescimento de longo 

prazo. Um delas diz respeito ao facto de a dívida pública ser vista como um encargo para as 

gerações futuras, o que reduzirá o stock de capital privado e posteriormente afetará o 

crescimento (Modigliani, 1961).  

No curto prazo, o coeficiente de correção de erro (ECT), que mede a rapidez de 

ajuste até ao equilíbrio de longo prazo, tem de ser negativo e estatisticamente significativo 

para poder ser interpretado economicamente. Ao ser negativo diz-nos que se existir um 

desvio numa direção a correção tem de ser no sentido contrário para garantir que o equilíbrio 

é mantido.  

Na Tabela 6.3. estão representados os coeficientes referentes a equação ( 4.4 ). Como 

é possível ver, para o caso em que o PIB em primeiras diferenças é a variável dependente o 

ECTt-1 é negativo e estatisticamente significativo. Assim sendo, cerca de 0,77 pontos 

percentuais de um desvio do equilíbrio de longo prazo é corrigido em cada período, ou seja, 

um desvio do equilíbrio de longo prazo em períodos anteriores é corrigido no período 
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corrente a uma rapidez de 0,77 pontos percentuais. Da observação dos restantes coeficientes 

de curto prazo pode-se ainda constatar que os valores do PIB desfasados até 3 períodos são 

estatisticamente significativos, assim como o do desfasamento 7. Já em relação a DIV apenas 

os coeficientes do rácio da dívida desfasados no 5º e 6º períodos são estatisticamente 

significativos. Isto significa que os valores desfasados do PIB mais recentes ajudam a explicar 

o PIB no curto prazo, e que em relação a DIV isso acontece em desfasamentos mais antigos. 

Desta forma, não existe um efeito imediato das alterações da DIV no PIB, daí o facto do 

ajustamento ser lento. Pode-se então inferir que a relação entre estas variáveis é mais visível 

a longo do que no curto prazo. A dummy da crise é estatisticamente significativa, tendo assim 

um papel importante em explicar os valores da variável PIB no curto prazo.  

O modelo apresenta um valor coeficiente de determinação (R2) de 0,68. Este 

coeficiente representa a proporção da variabilidade da variável dependente que é explicada 

pelas restantes variáveis. Como tal, quanto mais próximo este valor estiver de um, melhor é 

a explicação da variável pelo modelo. 

 

Tabela 6.3.: Resumo dos coeficientes do VECM de curto prazo para ∆PIB 

 

∆PIB 

ECTt-1 D(PIB(-1)) D(PIB(-2)) D(PIB(-3)) D(PIB(-4)) D(PIB(-5)) 

-0.777975 
(0.11681) 
[-6.66019] 

0.656112 
(0.11266) 
[ 5.82369] 

0.625111 
(0.12564) 
[ 4.97548] 

0.653385 
(0.13610) 
[ 4.80060] 

-0.028262 
(0.11080) 
[-0.25506] 

0.106458 
(0.09801) 
[ 1.08618] 

D(PIB(-6)) D(PIB(-7)) D(DIV(-1)) D(DIV(-2)) D(DIV(-3)) D(DIV(-4)) 

0.182614 
(0.09886) 
[ 1.84711] 

0.306794 
(0.09839) 
[ 3.11802] 

-0.013659 
(0.04496) 
[-0.30383] 

0.043069 
(0.04381) 
[ 0.98309] 

0.042448 
(0.04495) 
[ 0.94431] 

-0.031202 
(0.04168) 
[-0.74864] 

D(DIV(-5)) D(DIV(-6)) D(DIV(-7)) C CRISE R2 

-0.104076 
(0.04615) 
[-2.25517] 

-0.114660 
(0.04676) 
[-2.45222] 

-0.038613 
(0.04769) 
[-0.80969] 

0.738445 
(0.15883) 
[ 4.64923] 

-1.206453 
(0.27499) 
[-4.38721] 

0,681392  

Nota: em parênteses curvos estão representados os desvios padrão e em parênteses retos os valores da 

estatística t  

 

Para o caso em que a DIV em primeiras diferenças é a variável dependente (equação 

( 4.5 )), pode-se constatar que o ECTt-1 é negativo, porém não é estatisticamente significativo, 

e por essa razão não se pode fazer nenhuma inferência em relação a rapidez de ajustamento 

para o equilíbrio de longo prazo. Com a visualização dos restantes coeficientes de curto 
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prazo, presentes na Tabela 6.4., pode-se verificar que apenas a DIV desfasada 4 períodos é 

estatisticamente significativa e, portanto, ajuda a explicar o valor da variável dependente DIV 

no curto prazo. Para esta equação de curto prazo o valor coeficiente de determinação é de 

0,49.  

 

Tabela 6.4.: Resumo dos coeficientes do VECM de curto prazo para ∆DIV 

 

∆DIV 

ECTt-1 D(PIB(-1)) D(PIB(-2)) D(PIB(-3)) D(PIB(-4)) D(PIB(-5)) 

-0.177648 
(0.36780) 
[-0.48300] 

-0.678014 
(0.35474) 
[-1.91129] 

-0.120403 
(0.39560) 
[-0.30436] 

0.246441 
(0.42855) 
[ 0.57505] 

0.004351 
(0.34889) 
[ 0.01247] 

0.415265 
(0.30861) 
[ 1.34561] 

D(PIB(-6)) D(PIB(-7)) D(DIV(-1)) D(DIV(-2)) D(DIV(-3)) D(DIV(-4)) 

-0.340092 
(0.31129) 
[-1.09251] 

-0.067309 
(0.30981) 
[-0.21726] 

-0.126415 
(0.14155) 
[-0.89306] 

-0.118185 
(0.13794) 
[-0.85676] 

0.270434 
(0.14154) 
[ 1.91068] 

0.498581 
(0.13123) 
[ 3.79924] 

D(DIV(-5)) D(DIV(-6)) D(DIV(-7)) C CRISE R2 

0.055999 
(0.14531) 
[ 0.38537] 

0.000194 
(0.14723) 
[ 0.00132] 

-0.193273 
(0.15015) 
[-1.28716] 

0.207658 
(0.50011) 
[ 0.41522] 

0.907199 
(0.86587) 
[ 1.04773] 

0,492536 

Nota: em parênteses curvos estão representados os desvios padrão e em parênteses retos os valores da 

estatística t  

 

Posteriormente, realiza-se alguns testes do modelo vetor de correção de erro. Os 

resultados destes testes encontram-se na Tabela 6.5.. Para se verificar que não existe 

autocorrelação entre os resíduos é aplicado o teste de LM de autocorrelação até 8 

desfasamentos. Os valores do p-value obtidos para todos os desfasamentos são superiores ao 

nível de significância de 5%, significando que não existe autocorrelação entre os resíduos. 

Testando a normalidade dos resíduos e dado que a probabilidade do teste de Jarque-Bera é 

superior a 5%, conclui-se que o conjunto dos resíduos do modelo têm distribuição normal. 

Em relação a heterocedastecidade, os resultados do teste mostram que o valor do p-value é 

0,21 que é superior a 5%, rejeitando-se desta forma a hipótese nula de que os resíduos são 

heterocedásticos. Pode-se assim, concluir que o modelo está bem determinado.  

Os resultados obtidos no VECM vão ajudar a indicar a direção da causalidade entre 

as variáveis. 
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Tabela 6.5.: Teste de autocorrelação, distribuição normal multivariada e heterocedasticidade 

dos resíduos 

 

Teste H0 p-value Resultado do teste 

LM de autocorrelação 
Ausência de 

autocorrelação de ordem 
p nos resíduos 

>5% Não se rejeita H0 

Distribuição normal 
multivariada 

Os resíduos têm uma 
distribuição normal 

multivariada 
0,1556>5% Não se rejeita H0 

Heterocedasticidade 
Os resíduos são 
homocedásticos 

0,2172>5% Não se rejeita H0 

Nota: p = 1, ... , 8 e representa o número de desfasamentos  

 

6.5. Teste de causalidade de Granger  

 

Deste modo, está-se em condições de aplicar o teste de Granger no modelo.  É 

utilizada a estatística de teste de F para averiguar se existem relações de causalidade à Granger 

entre as variáveis. Este teste tem por base a hipótese nula de não causalidade entre as 

variáveis, pelo que, através do critério de decisão habitual, a hipótese nula é rejeitada se o p-

value for inferior ao nível de significância 5%.  

Na Tabela 6.6. estão apresentados os resultados do teste de causalidade à Granger. 

 

Tabela 6.6.: Resultados do teste de causalidade à Granger 

 

Variável Dependente 
Variável Independente 

PIB DIV 

PIB - 
2,124 

(0,050)** 

DIV 
1,817 

(0,095) 
- 

Nota: ** indica a significância estatística para a 5% e entre parenteses estão representados os p-values.  

 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que existe causalidade unidirecional à 

Granger entre o rácio de dívida pública em percentagem do PIB para um nível de 

significância de 5% no longo prazo. Ou seja, a dívida causa à Granger o crescimento. Assim, 
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valores passados do rácio da dívida pública ajudam a explicar o comportamento da taxa de 

crescimento.  

 

6.6. Discussão dos resultados  

 

Embora os resultados obtidos estejam de acordo com a maior parte da literatura, na 

qual indica que é a alta dívida que leva a baixo crescimento, tal causalidade não é referenciada 

para o caso português. Nos artigos que estudam a relação entre a taxa de crescimento e a 

dívida pública, aqueles que incluem o caso de Portugal, mencionam que para o país não 

encontram nenhuma relação de causalidade entre as variáveis. Contudo, é de ressalvar que 

esses estudos são realizados para um conjunto de vários países, não tendo por isso em 

consideração as características especificas de cada país. As variáveis de controlo que usam 

são as que melhor se adequam a média dos países em análise, perdendo-se desta forma 

informações importantes para análise país a país. Deve-se de ter ainda em consideração o 

facto de a maior parte dos estudos utilizarem nas suas amostras dados até 2009. Até esse ano, 

as variáveis em estudo apresentam um comportamento estável e níveis próximos da média 

dos seus pares. É após 2009 que os efeitos da crise internacional mais se fazem sentir em 

Portugal, conduzindo os níveis destas séries a alcançarem valores menos favoráveis e que 

afetam negativamente o desempenho económico do país. É neste período que o rácio da 

dívida português alcança o limite dos 100% (no ano de 2011) e que o país pede ajuda 

financeira.  

O estudo feito neste trabalho, já tem em consideração as características do país. Daí 

ter-se introduzido uma dummy no estudo, de modo a que os efeitos da crise fossem tidos em 

consideração, dada as alterações que esse período teve nos dados do país.  

Outro fator que pode contribuir para este resultado é o valor da média do rácio da 

dívida pública da amostra usada. Esse valor é de 90,55% do PIB, um valor considerado 

elevado e que em estudos como o de Reinhart e Rogoff  (2010) e Checherita-Westphal e 

Rother (2011), representa o limite a partir do qual o rácio da dívida pública tem um efeito 

negativo sobre a taxa de crescimento. Embora este assunto não tenha sido tratado, esta pode 

ser uma característica a ter em atenção. 

Os elevados níveis de dívida pública levam a implementações de medidas por parte 

dos Estados, aumentando os impostos para combater a dívida, o que tem como consequência 

a redução do investimento privado, através da redução do rendimento disponível. Uma dívida 
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pública elevada provoca normalmente um aumento das taxas de juro de longo prazo da 

dívida, uma vez que a probabilidade de incumprimento do país aumenta. As altas taxas de 

juro de longo prazo reduzem o investimento público e privado através do aumento do custo 

do capital. Por sua vez, o baixo investimento tem impacto sobre o crescimento económico.  

O elevado endividamento público aumenta as despesas do setor público, pois, o 

prémio de risco soberano aumenta, conduzindo a aumentos no pagamento de juros futuros. 

Ainda, a alta dívida gera um efeito de crowding-out do investimento privado e uma expetativa 

de aumento dos impostos futuros.   
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7. Conclusões  
 

Com este estudo procura-se analisar a relação existente entre a dívida pública e o 

crescimento económico para Portugal, assim como o sentido de causalidade dessa relação.  

Com a mais recente crise económica e financeira, assistiu-se em Portugal a um 

aumento da dívida pública do país para níveis nunca antes registados. Neste seguimento, 

várias medidas contracionistas foram aplicadas no país de modo a estagnar esta tendência.  

Este é um problema que cada vez mais tem despertado o interesse de vários autores, 

dada à importância que a relação entre a dívida e o crescimento tem na aplicação de medidas 

políticas. Assim, os decisores políticos necessitam de perceber bem as dinâmicas que existem 

entre estas variáveis, para que sejam capazes de agir eficazmente no sentido de colmatar os 

efeitos adversos que uma crise soberana, como a que Portugal enfrentou, trazem para toda a 

economia.  

Muitos autores questionam em que medida a dívida pública prejudica o crescimento, 

sendo um dos mais conhecidos trabalhos o desenvolvido por Reinhar e Rogoff  (2010), que 

introduz a ideia da existência de um limiar a partir do qual a dívida pública prejudica o 

crescimento económico. Outros autores já põem em questão o facto de o baixo crescimento 

económico poder também contribuir para o aumento da dívida, não se devendo ter apenas 

em consideração um lado da causalidade.  

Assim, de modo a tentar compreender melhor a realidade do caso português foi 

realizada uma análise da causalidade à Granger, tendo como base um modelo do vetor de 

correção de erro. Estes testes foram aplicados a uma amostra trimestral entre os anos de 

2000 e 2018. Nestes anos, estão incluídos momentos fundamentais da história recente da 

economia portuguesa como a grande crise económica e financeira e o pedido da assistência 

financeira. De modo, a contabilizar o impacto destes acontecimentos na dívida, foi criada 

uma dummy referente aos anos da crise, de 2008 a 2014, aplicada nos modelos como variável 

exógena. 

O modelo do vetor de correção do erro estimado mostrou a existência de uma relação 

de longo prazo entre a taxa de crescimento do PIB e o rácio da dívida pública em 

percentagem do PIB. Também mostrou que a dívida pública tem, de facto, um impacto 

negativo sobre o crescimento económico, que embora não seja muito expressivo, cerca de 

0,44 pontos percentuais, é estatisticamente significativo. Esta relação torna-se mais 

significativa pelo facto de os resultados mostrarem a existência de causalidade à Granger da 
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dívida pública para o crescimento económico. Embora este resultado não esteja de acordo 

com estudos anteriores para Portugal em termos de existência de causalidade unidirecional, 

está em concordância com grande parte da literatura que afirma que é a elevada dívida pública 

que leva a uma menor taxa de crescimento económico.  

Estes resultados parecem também ir de encontro com os resultados obtidos para o 

país com a aplicação das medidas acordadas no programa de assistência financeira com a 

troika. As fortes medidas de cortes no défice, de modo a reduzir os elevados níveis da dívida 

pública, parecem ter dado resultado, uma vez que na reta final do programa de ajuda, a dívida 

pública começou a diminuir e verificou-se um aumento da taxa de crescimento do PIB.  

Esta situação vai em sentido contrário à aplicação de políticas keynesianas contra 

cíclicas. Segundo esta teoria, num período de recessão deveriam ser levadas a cabo políticas 

expansionistas que incentivassem a atividade económica. Estas, por sua vez, levariam ao 

aumento dos gastos públicos e dos défices orçamentais via diminuição da receita de impostos. 

O que, por conseguinte, conduziria a um aumento da dívida pública.  

No caso de Portugal, o elevado endividamento resulta em aumentos dos impostos e 

redução da despesa pública. Assiste-se ainda ao aumento das taxas de juro da dívida soberana, 

dado o aumento do risco de incumprimento. Tudo isto, leva à diminuição do investimento e 

consumo, tendo um impacto negativo no crescimento. Assim sendo, as medidas a tomar 

devem ser no sentido da diminuição da dívida.  

Contudo, os resultados não estão isentos de limitações, pois o período temporal 

limitou o tamanho da amostra, e grande parte dele é afetado por uma crise financeira, o que 

poderá trazer implicações de modelização econométrica, levando ao enviesamento de alguns 

resultados. Para investigações futuras pode ser usado outro tipo de variáveis exógenas para 

medir esta relação.  
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Anexos  
 

Figura A.1.: Comparações internacionais do rácio da Dívida Pública (% PIB) entre 

Portugal, Estados Unidos da América e União Europeia 

 

 

Fonte: FMI 

 

 

Figura A.2.: Comparações internacionais do rácio da Dívida Pública (% PIB) entre 

Portugal, Chipre, Espanha, Grécia e Irlanda 

 

 

Fonte: FMI 
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Figura A.3.: Comparações internacionais do rácio da Dívida Pública (% PIB) entre 

Portugal, Alemanha, França e Reino Unido 

 

 

 

Fonte: FMI 

 

 

Figura A.4.: Comparações internacionais da taxa de crescimento do PIB (%) entre Portugal, 

Estados Unidos da América e União Europeia 

 

 

Fonte: FMI 
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Figura A.5.: Comparações internacionais da taxa de crescimento do PIB (%) entre Portugal, 

Chipre, Espanha, Grécia e Irlanda 

 

 

Fonte: FMI 

 

 

Figura A.6.: Comparações internacionais da taxa de crescimento do PIB (%) entre Portugal, 

Alemanha, França e Reino Unido 

 

 

Fonte: FMI 
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Tabela A. 1.: Coeficientes de estimação das equações DIV e PIB 

 

 

 

Tabela A. 2.: Lag Length Criteria 

 

LAG LOGL LR FPE AIC SC HQ 

0 -458.7890 NA 2795.371 13.61144 13.74200 13.66317 

1 -240.1061 411.6384 5.061969 7.297238 7.558356 7.400701 

2 -227.2445 23.45342 3.903096 7.036604 7.428282* 7.191799 

3 -222.5546 8.276275 3.829554 7.016313 7.538550 7.223239 

4 -218.8557 6.309943 3.871764 7.025168 7.677964 7.283826 

5 -209.9412 14.68276* 3.361329 6.880623 7.663979 7.191012* 

6 -206.1285 6.055374 3.395056 6.886133 7.800048 7.248255 

7 -200.8853 8.019005 3.292952 6.849569 7.894043 7.263422 

8 -196.2935 6.752759 3.261645* 6.832161* 8.007194 7.297745 

Nota: * indica a ordem de lag selecionada pelo critério  
          LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
          FPE: Final prediction error 
          AIC: Akaike information criterion 
          SC: Schwarz information criterion 
          HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 
 
 

 

 
 
 
 

 Constante Tendência Decisão 

DIV 

Nível 
estatística t =17,307 

p-value=0<0,05 

estatística t =26,032 

p-value=0<0,05 

Constante e 

tendência 

Primeiras 

diferenças 

estatística t =2,214 

p-value=0,029 <0,05 

estatística t =-0,648 

p-value=0,518>0,05 
Constante 

PIB 

Nível 
estatística t =2,119 

p-value=0,037<0,05 

estatística t =-0,748 

p-value=0,456>0,05 
Constante 

Primeiras 

diferenças 

estatística t =-0,920 

p-value=0,360>0,05 

estatística t =0,891 

p-value=0,375>0,05 
Nenhum 


